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Guvernul a modi�cat legile Justiţiei,
privind funcţiile de conducere din Parchete
l lGuvernul a adoptat  o OUG 
care modi�că legile Justiţiei 
şi care se referă, printre alte-
le, la delegările în funcţii de 
conducere de rang înalt din 
cadrul Ministerului Public, 
a anunţat ministrul Tudorel 
Toader. Posibilii candidaţi 
pentru respectivele funcţii de 
rang înalt vor putea � şi din 
rândul judecătorilor care au 
fost procurori, cu avizul Con-
siliului Superior al Magistra-
turii. Pagina 7
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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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UE: Cetățenii au acces la o Nouă Pensie, datorită 
unui acord al produsului paneuropean de pensii

Foto: pixabay.com

Iohannis: România
trebuie să iasă din
cercul vicios al
experimentelor

Foto: pixabay.com Pagina 7

Guvernul a 
majorat alocațiile 
de stat pentru copii

Foto: pixabay.com Pagina 2
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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.

Proiect de Ordonanță de Urgență a Guvernului 
pentru majorarea alocațiilor de stat pentru copii
l l Ca urmare a deciziei Parlamentului 
României, de suplimentare a buge-
tului Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale, cu suma de 2,13 miliarde lei, 
în vederea majorării alocațiilor de 
stat pentru copii, prin Legea Buge-
tului pe anul 2019, MMJS a întocmit 
un proiect de ordonanță de urgență 
de modi� care a Legii 61/1993 și a 
Legii 448/2006, care reglementează, 
în prezent, plata acestor drepturi.

Astfel, potrivit proiectului de OUG, 
articolul 3 din Legea 61/1993 pri-
vind alocația de stat pentru copii, 
cu modi� cările și completările ulte-
rioare, se modi� că și va avea urmă-
torul cuprins:

„(1) Cuantumul alocaţiei de stat 
pentru copii se stabileşte astfel:

 - 300 lei pentru copiii cu vârsta de 
până la 2 ani sau de până la 3 ani, în 
cazul copilului cu handicap;

 - 150 lei pentru copiii cu vârsta 
cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, pre-
cum şi pentru tinerii prevăzuţi la 
art. 1 alin. (3);

 - 300 lei pentru copiii cu vârsta cu-

prinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul 
copilului cu handicap.

După alineatul (3) al articolului 3, 
se introduce un nou alineat „alin. 
(4)”, cu următorul cuprins:

(4) Cuantumul alocației de stat 
pentru copii, prevăzut la alin. (1) 
se majorează prin hotărâre a Gu-
vernului”.

În același timp se modi� că alinea-
tul (1) al articolului 58 din Legea nr. 
448/2006 privind protecția și pro-
movarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, cu modi� cările și com-
pletările ulterioare, se modi� că și 
va avea următorul cuprins:

„(1) Copiii cu handicap, inclusiv co-
piii cu handicap de tip HIV/SIDA, be-
ne� ciază de alocaţie de stat în con-
diţiile şi în cuantumul prevăzut de 
lege.”

Același proiect de OUG prevede 
că modi� cările se aplică începând 
cu data de 1 martie a anului 2019, 
informează Ministerului Muncii și 
Justiției Sociale.
Foto: banatulazi.ro
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Consiliul con�rmă acordul privind produsul paneuropean de pensii
l l  Instituțiile UE au convenit asupra 
unor noi norme, care le vor permite 
cetățenilor să economisească mai 
ușor pentru pensie, informează Mi-
nisterul Finanțelor Publice.

Reprezentanții permanenți la 
UE ai statelor membre au apro-
bat astăzi acordul obținut la 13 
decembrie între președinție și 
Parlamentul European referitor 
la propunerea privind „produsul 
paneuropean de pensii” (PEPP), 
care reprezintă o nouă categorie 
de plan de pensii personale.

Proiectul de regulament are ca 
scop oferirea unei game mai mari 
de opțiuni pentru persoanele care 
vor să economisească pentru pensie 
și, în același timp, stimularea pieței 
pensiilor personale. Conform apre-
cierilor Comisiei, numai 27% din eu-
ropenii între 25 și 59 de ani s-au îns-
cris într-un produs de pensii.

„Îmbătrânirea populației în Euro-
pa creează noi provocări. Una dintre 
acestea este cum putem să ne asi-
gurăm că cetățenii economisesc o 
sumă su�cientă pentru a putea trăi 
decent la pensie. Produsele paneu-
ropene de pensii vor crea o nouă 
posibilitate pentru a economisi pe 
termen lung, utilizând piețele de ca-

pital și atenuând astfel presiunea 
asupra finanțării publice. Aceste 
produse vor avea și avantajul major 
că vor cumula toate sumele econo-
misite în Europa, indiferent de țară, 
în cadrul unui singur plan de pensii 
personale”, a precizat Eugen Teo-
dorovici, ministrul finanțelor din 
România.

Conform noilor norme, PEPP ar 
urma să aibă aceleași caracteristici 
standard indiferent unde sunt co-
mercializate. Ele vor � oferite de o 
gamă largă de furnizori, în principal 
societăți de asigurare, bănci, insti-
tuții pentru furnizarea de pensii ocu-
paționale, �rme de investiții și admi-
nistratori de active. În Europa, piața 
pensiilor personale este deocam-
dată fragmentată din cauza unei 
diversități de norme ce împiedică 
dezvoltarea unei piețe la nivelul UE. 
În unele state membre, piața este 
aproape inexistentă.

Pentru produse bazate pe instru-
mente ale pieței de capital, opțiunile 
sunt adesea limitate. Aceasta duce 
la costuri mai ridicate pentru depo-
nenți și la un nivel insu�cient de li-
chidități pe piețe. Noile produse pa-
neuropene de pensii personale vor 
oferi cetățenilor o nouă posibilitate 

Timmermans: Kovesi este 
un procuror excelent
l l  Candidatul socialiştilor europeni 
la funcţia de preşedinte al viitoarei 
Comisii Europene, Frans Timmer-
mans, a lăudat activitatea de pro-
curor a Laurei Codruța Kovesi, care 
candidează pentru funcția de pro-
curor-șef european, și a avertizat că 
„nu poate exista nicio amnistie pen-
tru politicienii corupți care au fost 
condamnați în justiție” în România, 
informează HotNews.ro.

„Nu pot exista pași înapoi în ceea 
ce privește lupta împotriva coru-
pției. Nu poate exista nicio amnis-
tie pentru politicienii corupți care au 
fost condamnați în justiție”, a spus 
acesta, într-o declarație distribuită 
pe Twitter de Euronews. „Am fost 
destul de brutal cu românii în aces-

Deţinuţii care muncesc au adus 1,4 
milioane de euro Penitenciarului Arad

l l  Deţinuţii din Penitenciarul Arad 
care au muncit în cursul anului 2018 
la diverse �rme au adus instituţiei 
aproape 1,4 milioane de euro, bani 
folosiţi pentru îmbunătăţirea con-
diţiilor de detenţie şi de muncă ale 
personalului angajat, informează 
AGERPRES.

Purtătorul de cuvânt al Penitencia-
rului Arad, Eduard Magold, a decla-
rat că în aceste zile, la punctele de 
lucru exterioare, prestează activităţi 
lucrative 23 de persoane private de 
libertate, dintre care opt sunt fără 
supraveghere. În cursul anului tre-
cut însă, în aceste puncte de lucru 
au muncit 357 de deţinuţi, dintre 
care 209 au fost plătiţi, aceştia re-
prezentând 20 la sută din persoa-
nele condamnate a�ate în Peniten-
ciarul Arad. Alţi 148 de deţinuţi au 
prestat muncă „în interesul locului 
de deţinere”.

„Trebuie precizat că Penitenciarul 
Arad este pro�lat pentru custodie-
rea persoanelor private de liberta-
te care execută pedeapsa în regim 
închis şi maximă siguranţă, având 
numai o secţie specială, cu efectiv 
redus, unde sunt custodiaţi deţinuţi 

care prestează activităţi gospo-
dăreşti, aceştia �ind în regim des-
chis”, a declarat Magold.

Veniturile realizate de către 
deţinuţi se situează, conform pre-
vederilor legale, la nivelul salariu-
lui minim pe economie sau uşor 
mai ridicate. Persoana condamnată 
care prestează activităţi lucrative 
încasează, însă, doar 40% din ve-
nitul realizat, iar 60% revine admi-
nistraţiei.

„Fondul total de venituri obţinut şi 
facturat în cursul anului 2018 a fost 
în valoare de 6.380.935,63 lei, echi-
valentul a 1.387.160 euro, în creşte-
re faţă de anii anteriori. Aceşti bani 
au fost utilizaţi pentru îmbunătăţi-
rea condiţiilor de detenţie, asigu-
rarea drepturilor deţinuţilor şi îm-
bunătăţirea condiţiilor de muncă 
ale personalului”, a declarat Eduard 
Magold.
Foto: an.gov.ro

te aspecte și voi continua să �u lim-
pede în această privință. Cred că în 
lupta împotriva corupției, în viziu-
nea mea, doamna Kovesi a făcut o 
treabă excelentă de-a lungul ani-
lor și este un procuror foarte bun. 
Pot depune mărturie că am văzut-o 
la treabă și cred că este un procu-
ror excelent. A făcut o treabă foarte 
curajoasă în România”, a adăugat 
Timmermans, care face parte din 
aceeași familie politică cu partidul 
condus de Liviu Dragnea, Partidul 
Socialiștilor Europeni, mai spune 
sursa citată. Procurorul-şef al Sec-
ţiei de investigare a magistraţilor a 
respins cea de-a doua cerere depusă 
de Laura Codruţa Kovesi de recuza-
re. Foto:  youtube.com

de economisire, aplicabilă la nivelul 
întregii UE, venind în completarea 
planurilor de pensii publice și ocu-
paționale, precum și a planurilor de 
pensii personale de la nivel național.

PEPP ar avea următoarele avanta-
je pentru deponenți:

- mai multe opțiuni. Deponenții ar 
urma să aleagă dintr-o gamă largă 
de furnizori de PEPP într-un mediu 
mai competitiv. Ei ar avea opțiunea 
de a alege între o opțiune de inves-
tiții implicită sigură și opțiuni cu pro-
�luri diferite de risc-randament;

- protecția consumatorilor. Regu-

lamentul va asigura faptul că depo-
nenții sunt informați cu privire la ca-
racteristicile esențiale ale unui PEPP;

- schimbarea furnizorilor. De-
ponenții ar urma să aibă dreptul 
să schimbe furnizorii, atât la nivel 
național, cât și dincolo de frontiere, 
după un minimum de cinci ani de 
la încheierea contractului sau de la 
cea mai recentă schimbare de furni-
zor. (Dacă furnizorul de PEPP o per-
mite, ar putea să facă acest lucru și 
mai des.) Taxa pentru un astfel de 
demers ar urma să aibă un plafon 
maxim;

- transferabilitate. Deponenții vor 
putea continua să contribuie la PE-
PP-ul lor și dacă se mută în alt stat 
membru.

Pentru furnizorii de planuri de 
pensii, regulamentul va oferi ur-
mătoarele oportunități:

- economii de scară. Furnizorii vor 
putea dezvolta PEPP în diferite sta-
te membre și vor putea pune laolal-
tă activele de manieră mai e�cace;

- sferă de acțiune mai largă. Cana-
lele de distribuție electronică vor 
permite furnizorilor să intre în con-
tact cu consumatori din întreaga UE;

- distribuție transfrontalieră. Un 
„pașaport” UE va permite furnizo-
rilor să comercializeze PEPP în dife-
rite state membre.

În plus, atunci când un produs 
ajunge la maturitate, furnizorii și 
deponenții vor avea diferite opțiuni 
pentru efectuarea plăților.

Etapele următoare
În continuare, textul va face obiec-

tul veri�cării de către experții juriș-
ti-lingviști. 

Parlamentul și Consiliul vor pu-
tea proceda apoi la adoptarea tex-
tului �nal.
Foto: pensionpulse.blogspot.com
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Gabriel Radu: Singurul avocat român din Spania autorizat pentru obținerea cetățeniei spaniole
l l  GESER: Din 1996, 22 de ani de 
experiență în servicii profesiona-
le de consultanță juridică, cu mii 
de clienți mulțumiți.

Gabriel Radu este un avocat eco-
nomist licențiat în Științe Econo-
mice și Drept, membru în Baroul 
București și Ilustre Colegio de Abo-
gados de Madrid, care reprezintă 
�rma GESER.

La nivelul Spaniei, sunt autorizați 
circa 20 de avocați pentru obținerea 
cetățeniei spaniole, dintre aceștia, 
avocatul Gabriel Radu este singurul 
avocat român din Spania autorizat 
pentru întocmirea documentației și 
obținerea cetățeniei spaniole. Avo-
catul Gabriel Radu este autorizat, 
în urma unor studii universitare de 
master, ca �ecare dosar de obținere 
a cetățeniei spaniole să îl prezinte 
direct în fața autorităților Ministeru-
lui Justiției din Spania. Masterul a 
fost absolvit la Universitatea Camilo 
José Cela (UCJC), din Madrid, specia-
lizarea Gestor Administrativo de Na-
cionalidades, promoția 2017, având 
titlul tezei de dizertație: Régimen Ju-
ridico para las Autorizaciones de Re-
sidencia y para la Nacionalidad de 
los Ciudadanos Europeos en España. 
Astfel, avocatul Gabriel Radu este 

primul și singurul avocat român 
din Spania autorizat pe această 
specializare - obținerea cetățe-
niei spaniole. De asemenea, avo-
catul Gabriel Radu este și „gestor 
administrativo” (consultant admi-
nistrativ), autorizat de statul spaniol 
să prezinte �ecare caz-dosar direct 
în fața autorităților Ministerului Ad-
ministrației Publice din Spania. O 
recomandare importantă este de 
a nu se apela prin intermediari la 
un „gestor administrativo”, deoare-
ce timpul de soluționare a cazuri-
lor-dosarelor se poate prelungi, iar 
soluționarea cazurilor să �e foarte 
problematică. Apelați direct la un 
„gestor administrativo” autorizat de 
statul spaniol, așa cum este cazul 
avocatului Gabriel Radu.

GESER – GESTORÍA RADU îți 
oferă servicii și soluții pentru 
obținerea permiselor de rezi-
dență simplă fără drept de mun-
că, rezidență cu drept de muncă 
într-un stat membru UE și pen-
tru obținerea cetățeniei spaniole.

GESER este o societate profesio-
nală familială cu titluri și licențe emi-
se în mod o�cial de către autoritățile 
din România și din Spania în urmă-
toarele domenii: traduceri, avoca-

Guvern: Cadrul regimurilor 
de pensie suplimentară
l l  Guvernul a aprobat proiectul de 
Lege care stabilește cadrul gene-
ral de principii în vederea creșterii 
mobilității lucrătorilor între state-
le membre, prin îmbunătățirea do-
bândirii și păstrării drepturilor lor de 
pensie suplimentară.

Acest cadru general se aplică nu-
mai în cazul pensiilor suplimentare, 
atunci când dreptul la pensie există 
în baza unui raport de muncă și este 
legat de împlinirea vârstei de pen-
sionare sau a altor cerințe, conform 
prevederilor legislației naționale. 
Documentul nu reglementează în-
�ințarea unor noi scheme de pensii 
suplimentare în România, ci asigură 
cadrul principial necesar protecției 
mobilității lucrătorilor, pe care să îl 

Teodorovici anunță modificarea 
programului „Prima Casă”

l l Programul „Prima Casă” are pre-
văzut un plafon de două miliarde de 
lei pentru acest an şi el va continua, 
însă până la �nele lunii februarie 
vom avea o formă modi�cată pen-
tru a-l face mai social, a declarat mi-
nistrul Finanţelor, Eugen Teodoro-
vici, informează HotNews.ro.

„Am prins ca plafon cam două 
miliarde de lei în acest an pentru 
programul „Prima Casă”, deci el va 
continua, numai că am spus că dis-
cuţiile acestea pe care le-am avut 
cu cei de la Banca Centrală au fost 
pentru a-l face mai social, mai în-
dreptat către zona socială. 

Probabil că până la �nal de februa-
rie vom avea forma propusă a � mo-
di�cată, dar nu se schimbă aspecte 
esenţiale. Nu. Finanţarea există, a 
fost bugetat, programul continuă. 
Până nu îl modi�căm, va continua 
în aceeaşi parametri. 

Până la final de februarie o să 
ieşim, cred, cu o Hotărâre de Gu-
vern”, a spus Eugen Teodorovici. 

Întrebat care vor fi modificările 
aduse acestui program, şeful de la 
Finanţe a subliniat că acestea vor 
viza aspecte legate de suprafaţa ca-

sei sau de veniturile celor care vor 
să îl acceseze. „Mă refer la supra-
faţa casei, la persoanele cu venitu-
ri mai mici. Este un program social 
la urma urmei. 

Nu îţi iei casă de 500 de metri pă-
traţi, ca primă casă, îţi iei o casă pen-
tru familie atât cât poţi...”, a adăugat 
Teodorovici, conform sursei citate.
STATISTICI PROGRAM

Potrivit datelor MFP, de la lansarea 
programului „Prima Casă”, în anul 

2009, până la �nele lunii octombrie 
2018, au fost acordate 264.578 ga-
ranţii şi promisiuni de garantare, în 
valoare totală de 23,40 miliarde lei.

De la începutul anului 2018 şi 
până la �nele lunii octombrie 2018 
numărul garanţiilor acordate era de 
17.915, iar valoarea totală a acesto-
ra de 1,7 miliarde lei. 

De asemenea, au fost înregistra-
te şi 6.494 promisiuni de garantare.
Foto: hotnews.ro

respecte orice schemă de pensie 
suplimentară, dacă aceasta ar � re-
glementată. Totuși, prin legi speciale 
pot � adoptate sau menținute dis-
poziții mai favorabile pentru dobân-
direa și păstrarea drepturilor la pen-
sie suplimentară de lucrătorii care 
își încetează activitatea. Proiectul de 
lege nu se aplică sistemelor de pen-
sie individuală care sunt bazate pe 
aderarea individuală a unei persoa-
ne la un fond de pensie, altele decât 
cele încheiate în baza unui raport de 
muncă și nici pensiilor suplimentare 
ale lucrătorilor care vin să munceas-
că pe teritoriul României.

Proiectul de lege transpune Direc-
tiva 2014/50/UE.
Foto: hu�.ro

tură, administrare afaceri, �scalita-
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 a�ă 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 
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, la GESER – GESTORÍA 

RADU:
• Demonstrăm profesionalism 

pentru �ecare 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 COSLA-
DA: C/ Doctor Fleming, s/n (în fața 
gării), 28821, MADRID.
TLF: 916.712.224 și 627.406.864. 
WhatsApp: 627406864.
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Studenţi români şi 
israelieni vor crea 
proiecte high tech 
pentru companii

Daea: În România 
sectorul piscicol este 
abandonat. România 
produce extrem de puţin

l l Studenţi de la Politehnica Bucu-
reşti şi de la Universitatea Technion 
din Tel Aviv vor lucra timp de zece 
săptămâni pentru a crea soluţii high 
tech pentru companii ce activează 
în România, ţara noastră �ind, ală-
turi de Germania, unul dintre cele 
două state unde se desfăşoară un 
asemenea program, a anunţat, 
marţi, ambasadorul Israelului la 
Bucureşti, David Saranga, conform 
AGERPRES.

„Este ceea ce noi numim diplo-
maţie economică. Scopul nu este 
ca o parte să vândă alteia, scopul 
este să creăm parteneriate. Asta 
facem aici, creăm parteneriate. De 
ce România? România este a doua 
ţară pe care guvernul Israelului a 
ales-o. Prima este Germania. Pen-
tru cei ce întreabă „De ce Româ-
nia?” răspunsul este foarte simplu. 
În primul rând, datorită relaţiilor 
noastre bilaterale bune. În al doi-
lea rând, datorită potenţialului 
ce există aici în domeniul creşte-
rii economice, al inovării, al high 
tech, iar al treilea motiv este capi-
talul uman”, a explicat diplomatul, 
la evenimentul de lansare a proiec-
tului „Romania-Israel Partnership 
Accelerator”.

El a adăugat că, din discuţiile cu oa-
meni de afaceri israelieni, a înţeles 
că, în România, capitalul uman „este 
unul dintre bunurile acestei ţări”.

l l România produce extrem de puţin 
pe cele 700.000 de hectare de luciu 
de apă pe care le deţine, iar acest 
sector s-a rupt pur şi simplu de di-
namica zilei, a declarat, miercuri, 
ministrul Agriculturii, Petre Daea, 
la un eveniment de promovare a 
măsurilor din cadrul Programului 
Operaţional pentru Pescuit şi Afa-
ceri Maritime (POPAM), conform 
AGERPRES.

„În domeniu, pe cele 700.000 de 
hectare de luciu de apă pe care le 
are România, producem extrem de 
puţin. (...) Acest sector s-a rupt pur 
şi simplu de dinamica zilei. Fermele 
vegetale au crescut, s-au dezvoltat, 
s-au mobilat, au primit fonduri, altă 
tehnică, alte rezultate, alt confort �-
nanciar, altă situaţie economică, un 
alt confort social. Aici lucrurile merg 
mai încet, iar lucrurile s-au rupt”, a 
spus Daea. El a a�rmat că sectorul 
piscicol a fost abandonat în ultima 
perioadă. Pentru a exempli�ca si-
tuaţia grea cu care se confruntă 
piscicultorii, ministrul Agriculturii 
a povestit cazul unui fermier piscicol 
care i-a solicitat în biroul său, „plân-
gând pur şi simplu, udând cămaşa, 
la orele 6:30 dimineaţa”, trecerea de 
la categoria de folosinţă de la ape la 
teren agricol, pentru a putea cultiva 
terenul şi a ieşi din greutăţile �nan-
ciare cu care se confruntă din cauza 
cormoranilor.

l l Peste 20.000 de persoane asistate 
social şi a�ate în evidenţa Primăriei 
Galaţi pot bene�cia de noul Cen-
tru de Medicină Dentară Socială, 
a declarat iniţiatorul proiectului, 
doctorul Aurel Nechita, profesor 
universitar la Facultatea de Medi-
cină şi Farmacie Galaţi, informează 
AGERPRES.

Potrivit acestuia, persoanele fără 
venituri sau cu venituri foarte mici 
şi pensionarii vor putea bene�cia 
de servicii stomatologice gratuite 
în cadrul acestei clinici dotate ul-
tramodern, contravaloarea aces-
tora, precum şi a consumabilelor 
şi a materialelor folosite la lucrări-
le dentare �ind asigurată de către 
Primăria municipiului Galaţi. Inter-
venţiile stomatologice vor � realiza-
te de medici stomatologi - profeso-
ri universitari ai Facultăţii gălăţene 
de medicină, secondaţi de studenţii 
din anii terminali ai acestei facultăţi.

„Conform listei înaintate de mu-
nicipalitate sunt peste 20.000 de 
asistaţi sociali începând cu cămi-
nele de bătrâni şi terminând cu cei 
de la cantinele sociale, toţi a�aţi în 
evidenţele asistenţei sociale din 
primărie. Pacienţii vor � livraţi de 
primărie într-un ritm în care vom că-
dea de comun acord şi vor bene�cia 
de aceste servicii de medicină den-
tară. Aici lucrează peste 40 de cadre 
universitare de la secţia de stoma-

tologie a Facultăţii de Medicină şi 
Farmacie Galaţi, 360 de studenţi din 
anii cinci şi şase şi 20 de rezidenţi de 
medicină dentară pe diferite specia-
lizări. Studenţii şi cadrele didactice 
vor lucra în cadrul programului de 
învăţământ, iar rezidenţii în progra-
mul lor de pregătire pe o anume 
specializare”, a spus Nechita.

Conform sursei citate, investiţia 
de aproximativ 120.000 de euro 

Galaţi: Peste 20.000 de persoane asistate 
social pot accesa servicii dentare

aparţine Universităţii Dunărea de 
Jos din Galaţi şi cuprinde 17 scaune 
stomatologice moderne, denumite 
UNIT-uri dentare, plus compresor şi 
sterilizare, la care se adaugă reabili-
tarea şi amenajarea clădirii. Centru 
de Medicină Dentară Socială Galaţi 
funcţionează pe baza unei asocieri 
între Primăria Galaţi, Universitatea 
Dunărea de Jos şi Colegiul Medicilor 
Dentişti Galaţi. Foto: romaniajournal.ro

PNL: Guvernul expune 
România riscului activării Art. 7

l l Liberalii atrag atenţia că Guver-
nul expune România riscului acti-
vării Articolului 7 din Tratatul UE în 
urma adoptării unei OUG privind 
legile Justiţiei şi anunţă declanşa-
rea unei noi proceduri la Comisia de 
la Veneţia, informează AGERPRES.
„Adoptarea unei noi Ordonanţe 
de Urgenţă care modifică legile 
Justiţiei, în total dezacord cu reco-
mandările Comisiei Europene, ale 
Comisiei de la Veneţia şi ale GRECO, 
reprezintă un act de iresponsabili-
tate vecin cu nebunia şi o s�dare 
fără margini din partea Guvernului 
Dragnea - Dăncilă. Din reglemen-
tările anunţate transpare fără vreo 
urmă de îndoială faptul că sunt fă-
cute cu dedicaţie pentru a obţine 
în sfârşit controlul politic urmărit 
de PSD - ALDE asupra Parchetu-
lui General şi a Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie. Atitudinea de frondă 

Comisia Europeană urmăreşte cu mare 
îngrijorare ultimele evoluţii din România

l l Comisia Europeană urmăreşte cu 
mare îngrijorare ultimele evoluţii le-
gate de statul de drept din România, 
a declarat miercuri un purtător de 
cuvânt al Comisiei Europene, con-
form AGERPRES.

Atât conţinutul, cât şi procedura 
ultimelor schimbări, prin folosirea 
de ordonanţe de urgenţă, fără con-
sultări cu justiţia şi cei direct intere-
saţi par a � în contradicţie directă cu 
recomandările Comisiei Europene 
din cadrul Mecanismului de Coope-
rare şi Veri�care, susţinute de toa-
te statele membre şi în consecinţă 
Comisia va cere explicaţii de la gu-
vernul român cu privire la cele mai 
recente schimbări, a subliniat pur-
tătorul de cuvânt.

„Vă amintesc faptul că raportul CE 
din noiembrie îndeamnă România 
„să instituie un sistem solid şi inde-

pendent de numire a procurorilor în 
funcţii înalte, bazat pe criterii clare 
şi transparente şi susţinut de Comi-
sia de la Veneţia”, precum şi să „re-
vizuiască legile justiţiei ţinând cont 
pe deplin de recomandările din ca-
drul MCV şi formulate de Comisia de 

la Veneţia şi de GRECO”, a menţio-
nat într-o declaraţie purtătorul de 
cuvânt al CE, notând că „ultimele 
schimbări urmează o cale diferită”.

„Aşa cum am mai spus, România 
trebuie să readucă urgent pe fă-
gaş procesul de reformă, ceea ce 
înseamnă să meargă înainte, nu îna-
poi şi să se abţină de la orice măsuri 
care anulează progresele realizate 
în ultimii ani”, a conchis purtătorul 
de cuvânt.

Secţia pentru procurori a Consi-
liului Superior al Magistraturii con-
sideră că modi�cările aduse marţi 
de Guvern legilor Justiţiei, privind 
delegarea în toate funcţiile din ca-
drul Ministerului Public pentru care 
numirea se face de preşedinte, sunt 
de natură să afecteze grav activita-
tea Parchetelor.
Foto: pixabay.com

faţă de instituţiile europene a PSD - 
ALDE este relevată de faptul că Gu-
vernul adoptă o nouă ordonanţă de 
urgenţă menită să schimbe regulile 
referitoare la ocuparea posturilor de 
procurori-şe�”. 
Foto: pixabay.com
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Iohannis: România 
trebuie să iasă din 
cercul vicios al 
experimentelor

Statele membre UE  
au aprobat acordul privind 
Directiva Copyright

l l Preşedintele Klaus Iohannis a a�r-
mat, într-un mesaj transmis cu pri-
lejul Galei de inaugurare a Anului 
Bursier 2019, că “România trebuie 
să iasă din cercul vicios al experi-
mentelor promovate de unii eco-
nomişti autoproclamaţi vizionari, 
dar ale căror viziuni se pot dovedi 
falimentare, în cele din urmă”, con-
form AGERPRES.

„Politicile sănătoase şi predictibi-
le reprezintă un ingredient esenţial 
pentru susţinerea iniţiativei priva-
te şi creşterea competitivităţii eco-
nomice. Din păcate, companiile şi 
cetăţenii au resimţit, în ultima pe-
rioadă, politici �scale hazardate şi 
intempestive, insu�cient pregătite, 
cu grave efecte negative la nivelul 
încrederii în economie. Am solici-
tat permanent, aşa cum aţi făcut şi 
dumneavoastră, predictibilitate în 
conduita �scală. În acest sens, avem 
nevoie de abordări responsabile, nu 
de pseudosoluţii, utile politic unora 
- pe termen scurt, dar dăunătoare 
tuturor - în perspectivă. Astfel de 
abordări, care nu ţin cont de reali-
tăţile economiei de piaţă, sunt sorti-
te eşecului. România trebuie să iasă 
din cercul vicios al experimentelor 
promovate de unii economişti au-
toproclamaţi vizionari, dar ale căror 
viziuni se pot dovedi falimentare, în 
cele din urmă”, a spus Iohannis în 
mesajul prezentat.

l l Statele membre UE au validat 
miercuri, în cadrul reuniunii Co-
mitetului Reprezentanţilor Perma-
nenţi (COREPER), acordul politic 
obţinut de România, în calitatea 
sa de ţară care deţine preşedinţia 
Consiliului Uniunii Europene, cu 
Parlamentul European, privind re-
forma drepturilor de autor., con-
form AGERPRES.

„Contribuind la buna funcţio-
nare a pieţei unice digitale şi 
deblocând oportunităţi pentru 
creatori şi cetăţeni, @EUCouncil 
sprijină acordul privind Direc-
tiva Copyright”, anunţă pagina 
de Twitter a preşedinţiei Româ-
niei a Consiliului UE. Potrivit si-
te-ului romania2019.eu, acesta 
este un nou pas important în 
adoptarea Directivei Dreptul de 
Autor în Piaţa Unică Digitală, un 
act legislativ care constituie, în 
prezent, unul dintre cele mai di-
ficile dosare în discuţie la nivel 
european. Săptămâna trecută, 
reprezentanţii Comisiei Euro-
pene, ai Consiliului şi ai Parla-
mentului European au ajuns la 
o înţelegere asupra unei versiu-
ni comune a reformei Directivei 
Copyright. Potrivit acestei refor-
me, giganţii internetului precum 
Google şi Facebook vor trebui să 
împartă veniturile cu industriile 
creative şi să înlăture conţinu-
tul protejat de copyright de pe 
YouTube.

l lGuvernul a adoptat marţi o OUG 
care modi�că legile Justiţiei şi care 
se referă, printre altele, la delegări-
le în funcţii de conducere de rang 
înalt din cadrul Ministerului Public, 
a anunţat ministrul Tudorel Toader, 
conform AGERPRES.

Potrivit ministrului, Executivul a 
adoptat ordonanţa de urgenţă pri-
vind unele măsuri temporare refe-
ritoare la concursul de admitere la 
Institutul Naţional al Magistraturii, 

formarea profesională iniţială a ju-
decătorilor şi a procurorilor, exa-
menul de absolvire a Institutului 
Naţional al Magistraturii, stagiul şi 
examenul de capacitate al judecăto-
rilor şi procurorilor stagiari, precum 
şi pentru modi�carea şi completa-
rea Legii 303/2004 privind Statu-
tul judecătorilor şi al procurorilor, 
a Legii 304/2004 privind organiza-
rea judiciară şi a Legii 317/2004 re-
feritoare la Consiliul Superior al Ma-

Guvernul a modificat legile Justiţiei, 
privind funcţiile de conducere din Parchete

gistraturii.
El a precizat că o modi�care impor-

tantă se referă la delegarea în fun-
cţiile de rang înalt din cadrul Minis-
terului Public. Toader a mai precizat 
că posibilii candidaţi pentru respec-
tivele funcţii de rang înalt vor putea 
� şi din rândul judecătorilor care au 
fost procurori, astfel avizul consul-
tativ va reveni în sarcina plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii. 
Foto: pixabay.com

Meseria de şofer, cea 
mai căutată în România
l l Meseria de şofer rămâne cea mai 
căutată pe piaţa muncii din Româ-
nia, de�citul de candidaţi �ind ge-
nerat şi de atractivitatea sporită a 
joburilor de transport internaţional, 
potrivit studiului “Indexul locurilor 
de muncă”, informează AGERPRES.

Conform cercetării, de�citul acut 
de candidaţi în categoria şoferilor 
se re�ectă cu precădere în numărul 
mare de anunţuri de angajare pu-
blicate de companii în ultimele şase 
luni ale anului 2018 (cu o creşte-
re de 2% faţă de aceeaşi perioadă 
din 2017). 

Astfel, “şoferi - servicii auto - cu-
rierat” rămâne şi în al doilea semes-
tru al anului trecut categoria care 
a adunat cele mai multe locuri de 
muncă, întrunind peste 45.500 de 
oferte active.

Totodată, domeniul se a�ă pe pri-
mul loc şi din punct de vedere al 

Min. Comunicaţiilor: România are un rol deosebit de 
important în desăvârşirea conceptului de piaţă unică digitală

l l  Ministrul Comunicaţiilor şi So-
cietăţii Informaţionale, Alexandru 
Petrescu, a declarat marţi, în cadrul 
unei conferinţe de presă susţinută 
la Iaşi, că este importantă alinierea 
cadrului de reglementare la piaţa 
unică digitală, conform AGERPRES.
„Din punctul meu de vedere, un 
drum important de parcurs este ali-
nierea cadrului de reglementare şi 
a legislaţiei la practica europeană, 
astfel încât să permitem celor ce do-
resc să creeze valoare adăugată, să 
�e inovatori, să o poată face. Tot ce 
ţine de cadrul de reglementare este 
şi o problemă europeană, �indcă şi 
la nivelul Uniunii Europene vorbim 
de piaţa unică digitală”, a a�rmat 
Petrescu.
El a explicat că piaţa unică digi-
tală este un concept ce presupune 
adoptarea unui număr de proiecte 

de lege, iniţiative din zona de regle-
mentare care să ducă la un cadru 
uniform de reglementare pe întreg 
teritoriul UE.
„Se conştientizează această nevoie 
de uniformizare şi la nivelul UE. În 
momentul în care noi am preluat 

Preşedinţia la Consiliul UE, două tre-
imi din aceste iniţiative legislative 
erau deja transpuse în legislaţii, re-
glementări şi adoptate la nivel cen-
tral şi, evident, în legislaţiile naţiona-
le. A mai rămas o treime”, a precizat 
Alexandru Petrescu.
În opinia ministrului Comunicaţiilor 
şi Societăţii Informaţionale, „Româ-
nia are un rol deosebit de important 
în desăvârşirea conceptului de piaţă 
unică digitală”.
„Este un concept care, dincolo de 
faptul că permite o raportare la un 
cadru de reglementare uniform la 
nivelul UE, indiferent din care ţară 
provii, creezi, aduci plusvaloare 
adăugată, aduce şi un plus de com-
petitivitate Uniunii Europene ca 
geogra�e în competiţia acerbă pe 
acest sector la nivel global“, a spus 
ministrul. Foto: pixabay.com

numărului de aplicanţi în a doua 
jumătate a anului precedent - peste 
160.000 de candidaţi unici, ofertele 
de job generând peste 1,5 milioane 
de aplicaţii unice, se arată în analiza 
realizată de OLX.
Foto: pixabay.com
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Andronescu: Vrem să dezvoltăm programul „Masă caldă în şcoli”
l lMinistrul Educaţiei Naţionale, 
Ecaterina Andronescu, a declarat 
la Adunarea generală a Asociaţiei 
Comunelor din România (ACoR), că 
îşi doreşte extinderea programului 
„Masă caldă în şcoli” şi le-a cerut pri-
marilor să identi�ce locuri pentru 
amplasarea unor cantine în sistem 
modular în apropierea unităţilor de 
învăţământ, informează AGERPRES.

„Avem un proiect-pilot prin care 
50 de şcoli din zonele cu cele mai 
multe probleme sociale benefi-
ciază de masă caldă. Vrem să creş-
tem acest proiect până la a-l ge-
neraliza. Anul acesta avem resurse 
�nanciare în buget să căutăm soluţii 
de a adăuga lângă şcoală o cantină, 
tot aşa în sistem modular, pentru 
că acesta este un sistem extrem de 
rapid pentru construcţie, vine echi-
pat cu tot ce îi trebuie. O să începem 
cu şcolile cu un număr mai mare 
de elevi şi aici sigur că sprijinul pe 
care dvs. ni-l acordaţi este extraor-
dinar de important şi aş vrea să ţi-
nem aproape pentru dezvoltarea 
acestui proiect, care va merge mai 
departe cu creşterea performanţei 
şcolilor noastre. Pentru a rezolva 
problema cantinei trebuie să vă 
gândiţi la locul pe care trebuie să 

plantăm cantina: lângă şcoală, în 
curtea şcolii, lipită de şcoală, să ve-
niţi cu o soluţie”, a spus ministrul 
Educaţiei Naţionale.

Ecaterina Andronescu a reamintit 
că în acest an în bugetul Ministeru-
lui Educaţiei sunt prevăzute 65 de 
milioane de lei pentru rezolvarea 
situaţiei a 1.460 de şcoli care au gru-
purile sanitare în curte.

„Din păcate, cele 1.460 de şcoli 
se a�ă în localităţi care nu au apă. 
Ca urmare, pentru a rezolva aceas-
tă problemă avem nevoie de spri-
jinul dumneavoastră, să realizăm o 
fosă septică şi un puţ pentru a aduce 
apă în grupurile sanitare. Am cău-
tat soluţii care să vă simpli�ce şi să 
rezolve mai rapid acest proiect şi 
există un sistem modular, pe care 
ţări precum Elveţia îl folosesc în 
mod curent, în aşa fel încât să nu 
dureze foarte mult rezolvarea aces-
tui proiect”, a explicat ea.

Ministrul Educaţiei a precizat că 
în acest an bugetul MEN prevede 
o „sumă importantă” pentru acor-
darea de rechizite gratuite tuturor 
copiilor din mediul rural. Ea a vor-
bit, de asemenea, despre posibili-
tatea alipirii unor clase profesionale 
la şcolile generale din sate.

Sibiu: Concurs de făcut cârnaţi și 
demonstraţii culinare

l l Sibienii şi turiştii sunt aşteptaţi în 
perioada 22-24 februarie la un eve-
niment dedicat Gusturilor Sibiului, 
în cadrul căruia vor � organizate ex-
poziţii cu vânzare şi concursuri de 
slănini, brânzeturi maturate, de câr-
naţi, o piaţă ţărănească cu produ-
se locale de sezon precum şi o ex-
poziţie de produse meşteşugăreşti, 
informează AGERPRES.

Evenimentul, numit Gusturile Ier-
nii, care este organizat de Consorţiul 
Sibiu Regiune Gastronomică Euro-
peană 2019, va avea loc la comple-
xul Redal Expo din Sibiu şi este dedi-
cat promovării Gusturilor Sibiului, a 
producătorilor şi produselor locale 
şi a reţelei HoReCa din Cartea Gus-
turilor. Manifestarea se va deschide 

Maramureş: Produsele tradiţionale, valorificate  
printr-un târg specializat săptămânal

l l Produsele tradiţionale ale fermie-
rilor autorizaţi vor � valori�cate doar 
printr-un târg de specialitate săp-
tămânal, a declarat preşedintele 
fondator al Asociaţiei Producăto-
rilor de Produse Tradiţionale Ma-
ramureş, Ioan Tătăran, informează 
AGERPRES.

„E singura noastră şansă de-a 
ajunge la un număr cât mai mare 
de consumatori care preferă pro-
dusele agroalimentare autohto-
ne aşa că am decis ca toate aceste 
produse să �e comercializate săp-
tămânal, în zilele de vineri şi sâm-
bătă, printr-un târg specializat care 
să atragă atenţia cumpărătorilor că 
produsele provin din ferme şi n-au 
fost cumpărate din altă parte pentru 
comercializare. Pe piaţa liberă din 
municipiul Baia Mare vin un număr 
apreciabil de mici producători in-
dividuali, dar şi comercianţi în cea 
mai mare parte, comercianţi care 
cumpără produse din ţară sau din 
străinătate pentru a le comercializa. 
E foarte mare diferenţă între produ-
cătorul individual, fermierul auto-
rizat şi comerciantul clasic de pro-
duse agroalimentare”, a spus Ioan 

Tătăran. Potrivit acestuia, peste 70 
de fermieri autorizaţi produc în can-
tităţi mai mici şi „sunt foarte atenţi 
la ce produc”.

„Fermierii autorizaţi sunt foarte 
atenţi la tot ce produc aceştia nu 
au producţii masive, ci mici, în fun-
cţie de cererea pieţei dar şi de co-
menzile lansate de unele pensiuni 
turistice sau restaurante. Produse-
le de grădină, ca să dau un singur 
exemplu, sunt culturi care nu be-

ne�ciază de tratamente chimice, ci 
se bazează pe un sol curat, ajutat 
cu gunoi de grajd, iar acest lucru se 
poate simţi în calitatea şi gustul le-
gumelor. Aceste produse sunt foar-
te apreciate şi căutate de toate ca-
tegoriile de cumpărători, indiferent 
de anotimp sau sezon. Avem peste 
70 de mici fermieri autorizaţi, dar şi 
un grup restrâns de meşteri popu-
lari”, a declarat Ioan Tătăran.
Foto: vinsieu.ro

vineri, 22 februarie, când vor avea 
loc un concurs de brânzeturi şi de-
monstraţii culinare ale restaurante-
lor sibiene. Sâmbătă, 23 februarie, 
va � organizat un concurs de slănini 
maturate, precum şi demonstraţii 
culinare ale restaurantelor, iar dumi-
nică, 24 februarie este programat un 
concurs de făcut cârnaţi. Potrivit or-
ganizatorilor, în �ecare din cele trei 
zile, producătorii care vin la piaţa 
volantă Transilvania şi producăto-
rii din zona Mediaşului vor putea 
� găsiţi cu produsele lor în cadrul 
evenimentului. La concursurile de 
slănini şi de brânzeturi maturate şi la 
cel de făcut cârnaţi, înscrierile se pot 
face pe site-ul sibiugastronomia.ro.
Foto: turnulsfatului.ro

„Dacă tot vorbim de şcolile din me-
diul rural, vă adresez rugămintea să 
ne sprijiniţi să reducem abandonul 
şcolar, şi acolo unde dumneavoastră 
consideraţi că cei care pleacă din sat 
spre clasa a noua, într-o şcoală pro-
fesională sau într-un liceu la oraş, ar 
putea să rămână în sat, luăm o clasă 
profesională de la oraş şi o aducem 
acolo şi o lipim de şcoala generală 
pe care o avem în satele noastre, şi 
în felul acesta profesionalizăm local 
aceşti copii”, a spus ea.

Ecaterina Andronescu a menţio-
nat că în bugetul Ministerului Dez-

voltării sunt prevăzuţi bani pentru 
achiziţionarea a 2.300 de microbuze 
şcolare, destinate comunităţilor lo-
cale. Totodată, ea a lansat un apel 
la adresa primarilor să îi convingă 
pe profesori să renunţe la navetă, 
mai spune sursa citată.

„Satele noastre s-au depopulat şi 
aceasta este, poate, cea mai cruntă 
realitate cu care ne confruntăm. De 
aceea, probabil că nu ar � de neluat 
în seamă să vedem cum găsim for-
mulele ca cei care nu sunt foarte ho-
tărâţi, să nu mai plece. Este extrem 
de important pentru România de 

astăzi să nu îşi mai piardă cetăţenii 
şi chiar să îi aducem înapoi pe cei 
care au plecat. Sigur, din acest punct 
de vedere, şcoala joacă un rol foarte 
important. Vă adresez rugămintea 
să colaboraţi cu profesorii din şcoli 
şi să îi ţineţi aproape de dumnea-
voastră, şi dacă se poate să îi facem 
să renunţe la navetă, pentru ca să 
stea mai mult în şcoală şi să se ocupe 
de copiii noştri, este ceea ce ne do-
rim pentru creşterea performanţei 
şcolare”, a spus ea.

Prima etapă de înscriere în în-
văţământul primar pentru anul 
şcolar 2019-2020 este cuprinsă 
între 4 şi 22 martie, a anunţat marţi, 
într-o conferinţă de presă, ministrul 
Educaţiei Naţionale, Ecaterina An-
dronescu, conform AGERPRES.

Potrivit ministrului, metodologia 
este deja pregătită, cea de-a doua 
etapă de înscriere în învăţământul 
primar urmând a se desfăşura între 
2 şi 8 aprilie.

Procedura de înscriere în în-
văţământul primar pentru anul 
şcolar 2019-2020 este similară ce-
lei aplicate în anul şcolar anterior, 
ne�ind aduse modi�cări semni�ca-
tive metodologiei.
Foto: eskape.ro
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Spitalul Militar a achiziţionat aparatură de ultimă generaţie
l l  Spitalul Universitar de Urgenţă Mi-
litar Central „Dr. Carol Davila” a achi-
ziţionat aparate medicale de ultimă 
generaţie pentru secţiile de recupe-
rare medicală, cele mai importante 
dintre acestea �ind Sistemul robotic 
de reeducare a mersului cu bandă 
rulantă şi de susţinere a greutăţii 
corporale, precum şi Sistemul inte-
grat pentru terapia mâinii, braţelor, 
degetelor şi evaluarea tulburărilor 
de statică sau dinamică vertebrală, 
educarea psihomotricităţii, infor-
mează AGERPRES.

Potrivit unei informări publicate 
pe site-ul unităţii medicale, ambe-
le tehnologii medicale sunt dotate 
cu soft-uri IT care asigură parame-
trii motrici adecvaţi şi individuali-
zaţi pentru derularea procedurilor 
medicale, contribuind la recupera-
rea rapidă şi e�cientă a de�citelor.

„Sistemul robotic de reeducare a 
mersului cu bandă rulantă şi sistem 
dinamic de susţinere a greutăţii cor-
porale este un exoschelet pentru 
mers cu acţionare electrică, contro-
lată de un computer, cu rolul de a 
asista, pe o bandă rulantă, durata, 
amplitudinea şi e�cienţa antrena-
mentului. Exoscheleţii pentru mers 
sunt prevăzuţi cu un dispozitiv de 

acţionare pentru articulaţia şoldu-
lui şi unul pentru articulaţia genun-
chiului. Acesta susţine deplasarea 
prin mers, cu ghidarea picioarelor 
pacientului pe baza unui tipar �zio-
logic al mersului, cu posibilitatea de 
a opta pentru nivelul de susţinere al 
greutăţii corpului. El îmbină avanta-
jele ortezelor robotizate cu metode 
avansate de feed-back prin interme-
diul aplicaţiilor realităţii virtuale”, 
arată sursa citată.

Potrivit specialiştilor de la Spitalul 
Militar, recuperarea neuromotorie 
de succes trebuie să respecte anu-
mite principii: să �e o recuperare 
funcţională, mişcările să �e iniţia-
te de pacient, exersarea intensă cu 
număr mare de repetiţii şi engrame 
motorii, motivaţia pacientului pen-
tru execuţia actului motor.

Unul din principalele obiective ale 
recuperării neurologice este redo-
bândirea abilităţii de mişcare ale pa-
cienţilor care au suferit accidente 
vasculare cerebrale (hemiplegii, 
hemipareze), traumatisme verte-
bro-medulare, traumatisme cra-
nio-cerebrale, endoproteze, boli 
degenerative ale articulaţiei pi-
cioarelor, atro�e musculară, scle-
roza multiplă, paralizie cerebrală, 

Programul AP-AVC a fost 
extins, după faza pilot
l l  Ministerul Sănătăţii a extins în 
acest an programul pilot „Acţiu-
nea prioritară pentru tratamentul 
intervenţional al AVC” de la 10 spi-
tale la 43, distribuite pe teritoriul a 
36 de judeţe şi municipiul Bucureşti, 
informează AGERPRES.

Prin intermediul acestui program, 
pacienţii cu accident vascular cere-
bral ischemic acut pot bene�cia de 
tratament prin tromboliză intrave-
noasă în primele 4 ore şi jumătate 
de la debutul primelor simptome.

„Începând cu anul 2019, Ministerul 
Sănătăţii a extins programul pilot 
„Acţiunea prioritară pentru trata-
mentul intervenţional al AVC”, de-
rulat între anii 2015 - 2018, prin in-
termediul căruia pacienţii cu AVC 

Statistici Eurostat: Europenii preferă 
o viaţă lungă sau o viaţă sănătoasă?

l l  Mai bine să ai o viaţă lungă sau 
o viaţă sănătoasă? Bineînţeles că, 
dacă am putea alege, idealul ar � 
să combinăm cantitatea cu calita-
tea. Din păcate, �inţei umane nu îi 
este permis să facă această alege-
re. Lăsând la o parte �loso�a, Eu-
rostat a publicat datele, actualiza-
te la anul 2016, privind speranţa de 
viaţă sănătoasă. Adică, anii pe care 
un băieţel sau o fetiţă care s-au năs-
cut cu trei ani în urmă îi pot trăi cu 
o stare de sănătate bună, potrivit 
HotNews.ro.

Având în vedere că acest lucru di-
feră de la o zonă la alta, să vedem 
cum stau lucrurile în Europa: Ana-
lizând lucrurile din punctul de ve-
dere al calităţii, speranţa de viaţă 
sănătoasă prezintă unele surprize, 
deoarece simpla speranţă de viaţă 
este un indicator care, în Europa, le 
premiază de obicei pe femei. Fie că 
sunt cei 3,2 ani ai olandezelor sau 
chiar cei 10,6 ai lituanienelor, doam-
nele din Europa trăiesc mai mult de-
cât bărbaţii. Dacă se numără însă anii 
trăiţi cu stare bună de sănătate, atun-
ci situaţia este diferită, deoarece exis-
tă multe ţări unde bărbaţii sunt cei 

care pot conta pe o perioadă de viaţă 
mai lungă scutită de boli.

Din această categorie face parte şi 
Italia, unde un băiat născut în anul 
2016 se poate aştepta să trăiască 
sănătos 67,6 ani, în timp ce o fată, 
doar 67,2. E drept că diferenţa este 
de doar cinci luni, însă dacă privim 
speranţa generală de viaţă, femeile 
au la dispoziţie cu 4,6 ani mai mult 
decât bărbaţii. Mai precis e vorba 
de 85,6 ani, faţă de 81. Există 9 ţări 

în care speranţa de viaţă sănătoasă 
este un indicator care le zâmbeşte 
mai mult bărbaţilor decât femeilor. 
În Olanda, un băiat născut în 2016 
are la dispoziţie cu 5 ani mai mult 
de viaţă sănătoasă. Chiar înaintea 
Italiei, care are cel mai mic decalaj 
în favoarea populaţiei de sex mas-
culin, se a�ă România şi Slovenia, 
unde speranţa de viaţă sănătoasă 
este cu 0,8 ani în plus în favoarea 
bărbaţilor. Foto: health.harvard.edu

ischemic acut pot bene�cia de trata-
ment prin tromboliză intravenoasă 
în primele 4 - 5 ore de la debutul 
primelor simptome, de la 10 spita-
le la 43 de spitale distribuite pe te-
ritoriul a 36 de judeţe şi municipiul 
Bucureşti. Având în vedere această 
creştere a numărului de centre care 
pot efectua tratament prin trombo-
liză intravenoasă şi datele raportate 
de centrele care au derulat progra-
mul pilot AP-AVC în perioada 2015 
- 2018, se estimează că în viitorii doi 
ani aproximativ 6.000 de pacienţi 
cu AVC ar putea bene�cia de acest 
tip de terapie, ducând la scăderea 
consecinţelor extrem de severe ale 
acestei afecţiuni”, a scris Sorina Pin-
tea pe Facebook. Foto:  vivafm.ro

Boala Parkinson, Boala Lyme (bo-
relioză), slăbiciune musculară post 
imobilizare etc. „Cele mai importan-
te bene�cii se obţin atunci când te-
rapia robotizată este asociată cu te-
rapie clasică de recuperare, alături 
de medicaţia recomandată. Parcur-
gerea unui proces de recuperare 
cu sistemul robotic de reeducare a 
mersului cu bandă rulantă şi sistem 
dinamic de susţinere a greutăţii cor-
porale are efecte de îmbunătăţire 
a independenţei mersului, tonusu-
lui muscular, vitezei de mers, mo-
bilităţii şi spasticităţii, toate acestea 

având ca obiectiv creşterea calităţii 
vieţii”, a�rmă aceeaşi sursă.

Totodată, Sistemul integrat pentru 
terapia mâinii, braţelor, degetelor 
şi evaluarea tulburărilor de statică 
sau dinamică vertebrală, educarea 
psihomotricităţii oferă o mare va-
rietate de opţiuni de terapie inte-
ractivă, bilaterală pentru pacienţii 
cu afecţiuni locomotorii, cauzate de 
de�cienţe neurologice şi ortopedice 
ale extremităţilor superioare şi infe-
rioare, caz în care progresul terapiei 
este înregistrat şi se poate urmări 
de către terapeut.

Medicii de la Spitalul Universitar 
de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol 
Davila” au realizat pe 13 şi 14 februa-
rie primele intervenţii chirurgicale 
de nefrectomie parţială asistată ro-
botic, conform AGERPRES.

Nefrectomia parţială (NP) reprezin-
tă tratamentul standard al canceru-
lui renal localizat, în prezenţa unui 
rinichi controlateral normal atât 
morfologic, cât şi funcţional. Ea 
presupune excizia completă a tu-
morii primare, în limite oncologi-
ce, cu prezervarea parenchimului 
indemn, în vederea menţinerii fun-
cţiei renale.

Această metodă înlocuieşte, în 
prezent, intervenţia chirurgicală 
clasică, ce presupunea efectuarea 
unei incizii de cel puţin 15 cm iar 
din această perspectivă, chirurgia 
robotică prezintă o serie de avanta-
je nete în ceea ce priveşte confortul 
postoperator şi evoluţia pacientului.

Potrivit sursei citate, bene�ciile 
nefrectomiei parţiale da Vinci faţă 
de o intervenţie chirurgicală des-
chisă sunt: spitalizare de scurtă du-
rată; mai puţină durere; mai puţine 
complicaţii; incizii mai mici, cicatrici 
mai puţine.
Foto: youtube.com



CAMPANIE EL RUMANO EN ESPAÑA
N R .  229 21 FEB RUARIE 201 910



ECONOMIEEL RUMANO EN ESPAÑA
N R .  229 21 FEB RUARIE 201 9 11

l l Substituirea produselor obţinu-
te din lapte cu grăsimi hidrogena-
te şi dezinformarea consumatori-
lor au atras amenzi în valoare de 
855.000 lei pentru 110 dintr-un to-
tal de 284 de unităţi controlate în 
perioada 21 ianuarie - 8 februarie 
2019, a anunţat Ministerul Agricul-
turii şi Dezvoltării Rurale (MADR), 
informează AGERPRES.

Echipe mixte formate din inspec-
tori cu atribuţii de control din cadrul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvol-
tării Rurale, Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Consumatorilor 
şi Autorităţii Naţionale Sanitar Ve-
terinare şi pentru Siguranţa Alimen-
telor au continuat seria controale-
lor iniţiate în data de 21 ianuarie 
2019 pentru veri�carea conformi-
tăţii produselor de la patiserii, cofe-
tării, pizzerii, restaurante/ catering, 
fast-food-uri, în raport cu materiile 
prime utilizate şi informaţiile oferite 
consumatorilor. „În săptămâna 4-8 
februarie 2019 s-au reluat veri�cări-
le în judeţele Argeş, Teleorman, Olt, 

Dolj, Gorj, Mehedinţi şi municipiul 
Bucureşti, la 104 operatori econo-
mici (din care 34 patiserii, 38 labo-
ratoare cofetărie/ patiserie, 19 pi-
zzerii, 7 fast-food-uri, 4 restaurante 
/catering şi 2 magazine alimenta-
re). Din cele 104 unităţi veri�cate, 
47 unităţi (45 %) utilizau ca ingre-
dient principal în produsele oferite 
consumatorilor specialităţi obţinu-

MADR: Amenzi pentru substituirea 
produselor din lapte cu grăsimi hidrogenate

te din grăsimi hidrogenate şi infor-
mau că preparatele conţin diferite 
categorii de brânzeturi sau caşcaval. 
Pentru aceste nereguli majore, dar 
şi pentru alte abateri de la legislaţia 
sanitar-veterinară au fost aplicate 
sancţiuni contravenţionale în va-
loare totală de 194.000 lei”, se ara-
tă în comunicatul MADR.
Foto: pitesti.ro

l l Banii pentru programul „Masă 
caldă pentru elevi” au fost alocaţi, 
iar Ministerul Educaţiei trebuie să 
vină cu o propunere clară pentru 
implementarea acestuia, a a�rmat 
ministrul Finanţelor Publice, Eugen 
Teodorovici, informează AGERPRES.

„Despre programul „Masa caldă” 
- aici trebuie să vorbim şi cu Minis-
terul Educaţiei pentru a vedea exact 
cum este conceptul, pentru că sunt 
şi şcoli mai mici care nu permit, să 
spunem, neapărat în aceeaşi şcoală, 
organizat un loc de mese.  Sunt şcoli 
în care poţi să amenajezi astfel de 
spaţii. 

Va � de la caz la caz, aşa cum vor � 
şi acele containere cu băile pentru 
şcolile din mediul rural. Nu te apuci 
să dărâmi şcoala. Păi, dacă dărâmi 
şcoala să îi faci baie...da? Pui lângă 
ea un container... Cei care sunt im-
plicaţi în zona asta ştiu foarte bine 
şi sunt convins că sunt de acord cu 
această idee. Containere pe care le 
racordezi �e la reţeaua de canali-
zare, �e îi faci fosă dacă e şcoala nu 

ştiu pe unde, într-o zonă unde nu 
este reţea. Deci, soluţii trebuie să 
�e, totuşi suntem în secolul XXI”, a 
spus ministrul.

Potrivit lui Teodorovici, în realiza-
rea acestui program vor � implica-
te şi primăriile. „Deci, noi am alocat 
banii, obligaţia ministrului de resort 
este să vină cu o propunere clară. 
Primăriile vor � un partener clar în 
acest proces, pentru că nu te apuci 
tu, Minister al Educaţiei, să faci ches-
tiunea asta. Dai banii la primărie”, 
a subliniat ministrul, conform sur-
sei citate.
Foto: business-review.eu

Teodorovici: 
Am alocat banii 
pentru programul 
„Masa caldă”
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Franța: 
Zi Naţională de 
omagiere a victimelor 
terorismului

Venezuela: Ajutor de 
100 milioane de dolari, 
promis la reuniunea 
OSA (Bolton)

l l Preşedintele francez Emmanuel 
Macron a decis să instituie o Zi 
Naţională de omagiere a victime-
lor terorismului, la 11 martie, ecou la 
Ziua Europeană care comemorează 
atentatul jihadist cel mai sângeros 
din Europa, care a avut loc la Ma-
drid în 11 martie 2004, a anunţat 
Preşedinţia franceză, informează 
AGERPRES.

„Această decizie răspunde cereri-
lor exprimate de foarte numeroa-
sele victime şi de asociaţiile care îi 
însoţesc şi îi reprezintă. Prima ce-
remonie va � organizată la 11 mar-
tie 2020, în strânsă cooperare cu 
asociaţiile victimelor şi de ajutora-
re a victimelor. Omagiu al naţiunii 
faţă de victimele atentatelor din 
Franţa şi faţă de victimele franceze 
ale atentatelor comise în străinăta-
te, va avea loc, în mod simbolic, în 
aceeaşi zi ca şi Ziua Europeană a vic-
timelor terorismului”, a subliniat Pa-
latul Elysee.

Această zi marchează data la care 
au avut loc atentatele de la Madrid 
ce s-au soldat cu 191 de morţi şi 
1.900 de răniţi, la 11 martie 2004, 
când încărcături explozive au arun-
cat în aer mai multe trenuri în câteva 
gări din Spania, provocând un şoc 
imens în întreaga Europă. 

Macron a promis că va institui 
această Zi Naţională la o ceremo-
nie de pe 19 septembrie.

l l Douăzeci şi cinci de ţări au pro-
mis să acorde un ajutor în valoare 
de 100 de milioane de dolari Vene-
zuelei, ţară care se confruntă cu lip-
suri severe şi subnutriţie, a anunţat 
John Bolton, consilierul pentru se-
curitatea naţională al preşedintelui 
american, Donald Trump, după con-
ferinţa Organizaţiei Statelor Ameri-
cane (OSA) desfăşurată la Washing-
ton, informează AGERPRES.

„25 de ţări, reunite în cadrul con-
ferinţei de asistenţă umanitară pen-
tru Venezuela, organizată de OSA, 
au promis 100 milioane de dolari”, 
a subliniat el într-o postare pe Twi-
tter. Potrivit lui David Smolanksy, 
coordonatorul unui grup de lucru al 
OSA privind migraţia şi refugiaţii din 
Venezuela, aceste fonduri vor mer-
ge direct în centrele de colectare a 
ajutoarelor instalate în apropiere de 
graniţa venezueleană în Brazilia, Co-
lumbia şi insula olandeză Curaçao.

În deschiderea conferinţei, Car-
los Vecchio, reprezentantul o�cial 
în SUA al opozantului Juan Guai-
do, a a�rmat că prioritatea este de 
a face să intre aceste ajutoare în Ve-
nezuela din 23 februarie, la o lună 
de când Juan Guaido s-a autopro-
clamat preşedinte interimar al ţării. 
Ajutorul este refuzat de către preşe-
dintele Nicolas Maduro, care îl vede 
drept un pretext pentru pregătirea 
unei intervenţii militare a SUA.

l l Vicepremierul italian Matteo Sal-
vini a insistat că ţara sa nu are in-
tenţia să părăsească Uniunea Euro-
peană (UE), ci să o schimbe, reacţie 
care survine după ce un important 
membru al partidului său, Liga, a 
sugerat ca Italia să iasă din UE dacă 
nu va reuşi să schimbe regulile de 
funcţionare ale blocului comunitar 
despre care a spus să sunt „croite” 
special pentru interesele Germaniei, 
informează AGERPRES.

„Nu avem nicio intenţie să ieşim 
din UE, dorim să o schimbăm, dar nu 
să o abandonăm”, a semnalat Salvi-
ni într-o notă adresată presei, după 
ce însuşi preşedintele Parlamentului 
European, italianul Antonio Tajani, 
a cerut clari�cări în urma unei decla-
raţii a consilierului vicepremierului 
Salvini pe probleme economice şi 
preşedinte al comitetului de buget 
din camera inferioară a parlamen-
tului de la Roma, Claudio Borghi. 
„Fie vom reuşi să schimbăm Uniu-
nea Europeană, fie va trebui să o 
părăsim”, a spus acesta din urmă 
la o conferinţă la Milano.

Claudio Borghi a descris alegerile 
europene din luna mai drept „ulti-
ma şansă” de a schimba politicile 
europene, care în opinia sa au fost 
„special croite pentru Germania” şi 
sunt „toxice” pentru Italia. De pil-
dă, a explicat el, UE ar trebui să se 
concentreze mai degrabă pe „şomaj 

zero” decât pe de�cite publice zero.
Conform sursei citate, oficialul 

italian a amintit astfel de disputa 
guvernului de la Roma cu Comi-
sia Europeană pe tema deficitu-
lui bugetar. Această dispută a fost 
soluţionată în decembrie, în urma 
unui compromis prin care executi-
vul italian s-a angajat să reducă de-
�citul bugetar la 2,04% din PIB, de 
la 2,4% cât era prevăzut în buge-

Salvini asigură că Italia nu doreşte 
să iasă din UE, ci să o schimbe

tul pe anul 2019, contestat de Co-
misia Europeană. Dar această ţintă 
de de�cit rămâne totuşi mult pes-
te cea de 0,8% acceptată de fostul 
guvern de la Roma pentru a stăvili 
creşterea datoriei publice a Italiei, 
ajunsă la 131% din PIB. Antonio Ta-
jani, i-a cerut guvernului din ţara sa 
„să spună clar dacă doreşte să iasă 
din zona euro şi din UE”.
Foto: independent.co.uk

Prinţul Charles, în martie în 
prima vizită o�cială în Cuba

l l Prinţul Charles va face în martie o 
vizită o�cială în Cuba, prima a unui 
membru al familiei regale britani-
ce în această ţară, şi care ilustrează 
„relaţiile bilaterale în creştere” între 
cele două state, a anunţat biroul său 
de presă, informează AGERPRES.

Moştenitorul coroanei britanice şi 
soţia sa, Camilla, se vor a�a în Cuba 
între 24 şi 27 martie, în cursul tur-
neului pe care îl vor întreprinde în 
zona Caraibelor. Cei doi nu au pre-
văzută o întâlnire cu fostul preşedin-
te şi actual prim-secretar al Partidu-
lui comunist cubanez, Raul Castro, 
fratele lui Fidel Castro, liderul em-
blematic al Cubei, ajuns la putere 
după o revoluţie în 1959 şi dece-
dat în 2016. 

Charles şi Camilla vor fi însă in-
vitaţii de onoare ai unui dineu ce 
va � oferit de preşedintele Miguel 
Diaz-Canel, care i-a succedat lui Raul 

Eforturile de dezarmare, să includă 
SUA, Rusia, Europa şi China (Merkel)

l l Cancelarul german Angela Merkel 
a chemat la eforturi de dezarmare 
care să-i includă pe ruşi, americani, 
europeni, dar şi pe chinezi, în urma 
suspendării Tratatului ruso-ameri-
can privind interzicerea forţelor 
nucleare intermediare (INF), infor-
mează AGERPRES.

„Dezarmarea este ceva ce ne pri-
veşte pe toţi şi ne-am bucura dacă 
astfel de negocieri ar avea loc nu 
doar cu Statele Unite, Europa şi Ru-
sia, dar şi cu China”, a a�rmat can-
celarul, cu ocazia conferinţei de 
securitate de la Munchen. În inter-
venţia sa, Angela Merkel a avertizat 
că structurile politice internaţiona-
le sunt pe cale să se destrame: „Pur 
şi simplu, nu le putem distruge”, a 
declarat ea, într-o aparentă referi-
re la preşedintele american Donald 
Trump. „Există foarte multe con�icte 

care ne provoacă”, a adăugat cance-
larul, chemând la o cooperare glo-
bală sporită într-o serie de subiecte, 
de la relaţia cu Iran până la preve-
nirea unei alte crize a migranţilor, 
şi atrăgând atenţia că SUA trebuie 
să �e prudente faţă de o retragere 

rapidă din Afganistan. „Trebuie să 
gândim în structuri legate în reţele. 
Componenta militară este una din-
tre ele. Avem nevoie de NATO ca 
o ancoră de stabilitate în vremu-
ri tulburi. Avem nevoie de ea ca o 
comunitate de valori”, a subliniat 
cancelarul German, conform sur-
sei citate. Angela Merkel a insistat, 
pe de altă parte, că industria ger-
mană de automobile nu constituie 
o ameninţare de securitate pentru 
Statele Unite. „Suntem mândri de 
automobilele noastre şi aşa ar trebui 
să �m”, a a�rmat cancelarul, remar-
când totuşi că multe dintre acestea 
au fost construite în SUA şi exporta-
te în China. „Dacă acest lucru este 
văzut ca o ameninţare de securitate 
pentru SUA, atunci suntem şocaţi”, a 
adăugat ea, în aplauzele asistenţei.
Foto: securityconference.de

Castro în aprilie 2018. Conform pro-
gramului încă ne�nalizat al vizitei, 
perechea princiară s-ar putea întâl-
ni şi cu muzicienii ansamblului Bue-
na Vista Social Club, într-un studio 
muzical din Havana.
Foto: hellowmagazine.com
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Estadística:
La brecha 
salarial más 
baja de España

Siniestralidad 
laboral más 
baja de España

l l  La Comunidad de Madrid es la 
tercera comunidad autónoma 
con la brecha salarial más baja de 
España, tal y como re�ejan los da-
tos del Instituto Nacional de Es-
tadística que reducen en cuatro 
puntos la desigualdad salarial en-
tre hombres y mujeres en nues-
tra región, pasando del 18,2% 
al 14,2%, en los últimos años, 
según la Comunidad de Madrid.

La consejera de Políticas So-
ciales y Familia, Lola Moreno, ha 
participado, en el 15 de feb. de 
2019, en el acto de presentación 
de la campaña ‘Equal Pay Day’, 
una iniciativa mundial que tiene 
como objetivo la visibilización 
de la brecha salarial entre hom-
bres y mujeres y la conciencia-
ción en la necesidad de trabajar 
para su eliminación. “La brecha 
salarial, es la punta de un ice-
berg que esconde otras impor-
tantes brechas sociales que no 
podemos obviar si de verdad 
queremos construir una socie-
dad asentada sobre el principio 
esencial de la igualdad de oportu-
nidades”, ha asegurado Moreno.

Madrid es hoy también una co-
munidad referente en la igualdad 
de oportunidades entre mujeres 
y hombres, tal y como re�ejan 
otros indicadores, ya que Ma-
drid tiene el mercado laboral 
más paritario de España, en el 
que 48 de cada 100 trabajado-
res son mujeres; y contamos 
con la tasa de empleo femenino 
más alta de España, un 51,13%.

“En la Comunidad de Madrid 
sabemos que la sensibilización 
en materia de igualdad tiene en la 
educación el soporte fundamen-
tal para hacerla realidad en la vida 
adulta”, ha asegurado Moreno.

l l La Comunidad de Madrid tiene 
el índice de incidencia (número de 
accidentes de trabajo en jornada la-
boral por cada 100.000 trabajadores 
a�liados) más bajo de todas las co-
munidades autónomas, situándose 
en un 17,07% por debajo de la me-
dia nacional, según los últimos da-
tos difundidos por el Instituto Na-
cional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (INSST), referidos al período 
diciembre 2017–noviembre 2018, 
según la Comunidad de Madrid. 

El índice de incidencia de los 
accidentes mortales en la Comu-
nidad de Madrid es casi un 37% 
(36,6%) menor que la media na-
cional. En el caso de los acciden-
tes graves es un 54% (54,41%) 
inferior y en relación a los acci-
dentes leves, nuestra región pre-
senta un índice de incidencia casi 
un 17% (16,77%) por debajo de 
la media nacional. En el mes de 
enero se han registrado un total 
de seis accidentes mortales, cin-
co de ellos en jornada laboral.

Según la forma de los acciden-
tes registrados en jornada labo-
ral, cuatro fueron patologías no 
traumáticas (PNT), una de ellas 
ocurrida en la provincia de Huel-
va, y uno fue como resultado de 
una caída, ocurrida en Baleares. 
Atendiendo al sector productivo, 
uno ocurrió en el sector primario, 
otro en el sector industrial, uno 
más en el sector construcción y 
dos fueron en el sector servicios. 

Los reconocimientos a las bue-
nas prácticas preventivas tienen 
el doble objetivo de incentivar y 
reforzar positivamente las actua-
ciones desarrollas por las empre-
sas y trabajadores de la Comuni-
dad de Madrid y la implantación 
de la cultura preventiva.

El Barrio Creativo de Bucarest es un 
proyecto invitado en Madrid Design 
Festival, hasta el 31 de marzo de 2019

l l El Barrio Creativo de Bucarest es 
un proyecto invitado en la segunda 
edición del Madrid Design Festival 
con la exposición Made in Bucharest 
Creative Quarter, que tendrá lugar  
del 15 de febrero al 31 de marzo  de 
2019, en la nueva sede del Instituto 
Cultural Rumano en Madrid. 

La exposición se propone mostrar 
lo que puede ofrecer Bucarest hoy 
en día en cuanto a industria creativa 
e innovación, e investiga la manera 
en la que un barrio y una comunidad 
creativa formada alrededor de este 
pueden mejorar la percepción sobre 
una ciudad, pero también la calidad 
de vida. La exposición propone un 
recorrido imaginario por las calles 
del Barrio Creativo de Bucarest con 
el �n de descubrir las historias, los 
espacios, las ideas y la gente que 
vive allí, según el Instituto Cultural 
Rumano de Madrid.

En la exposición se puede  descu-
brir una pequeña parte de las crea-
ciones de los que viven y crean en 
este barrio: diseñadores, arquitec-
tos, artistas y creativos que de�nen 
esta zona, así como algunos de los 
negocios y los espacios más innova-
dores y de moda de Bucarest, y las 
historias que están detrás de estos.

El Barrio Creativo de Bucarest es la 
zona más efervescente y activa de la 
ciudad, una mezcla de tejidos urba-
nos, de ideas e historias que vale la 
pena descubrir. Te invitamos a un re-
corrido imaginario por el barrio buca-
restino, en el que puedes encontrar 
edi�cios con una arquitectura espec-
tacular, calles sin cambios desde hace 
décadas, los más importantes museos 
e instituciones culturales de Rumanía, 
y también las más hip concept stores 
de la ciudad, los más innovadores ne-
gocios locales, los bares y cafeterías 
más populares y… la gente más cool.

El proyecto Barrio Creativo de Bu-
carest, puesto en marcha por The 
Institute – una organización cuyo 
objetivo es apoyar el movimiento 
de la industria creativa de Ruma-
nía – pretende demostrar el po-

tencial de la industria creativa en 
el desarrollo comunitario, econó-
mico, pero también urbanístico a 
largo plazo. Es una iniciativa cuya 
�nalidad es apoyar al empresaria-
do local y desarrollar la inteligen-
cia creativa de los bucarestinos y 
el deseo de estos de involucrarse 
en dibujar el futuro de la ciudad. 
Más historias, ideas, retratos e in-
formación se pueden encontrar en 
la página web del Barrio Creativo: 
www.cartierulcreativ.ro.

¡Os esperamos en el Barrio!
Foto: www.icr.ro

INSTITUTO CULTURAL 
RUMANO MADRID:
PLAZA DEL CORDÓN, NO. 
1, BAJO DCHA., 28005.

La Comunidad de Madrid tiene el índice de incidencia más bajo de todas las comunidades autóno-
mas, situándose en un 17,07% por debajo de la media nacional, según los últimos datos difundi-
dos por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, referidos al dic. 2017 – nov. 2018. 
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Simona Halep, cel 
mai frumos punct 
al turneului de la 
Doha

România, 12 medalii 
la Campionatele 
Balcanice indoor de 
la Istanbul

l l Simona Halep a pierdut �nala de 
la Doha (6-3, 4-6, 3-6 cu Elise Mer-
tens), dar se poate lăuda cu cel mai 
frumos punct câștigat în acest tur-
neu. De altfel, românca a ocupat pa-
tru poziții într-un TOP 10 al celor 
mai spectaculoase lovituri reușite 
în Qatar. Pe primul loc, WTA a ales 
un punct bifat de Halep în sferturi-
le de �nală cu Julia Goerges, infor-
mează HotNews.ro.

Cel mai frumos punct al turneului 
de la Doha a fost câștigat de Simona 
Halep în partida cu Julia Goerges. 
Jucătoarea din Germania a pus o 
scurtă inteligentă, însă Halep a ajuns 
la minge și a trimis o lovitură care 
a lăsat-o fără răspuns pe Goerges. 
Execuția fostului lider mondial a fost 
aplaudată chiar și de adversara sa. 
În topul celor mai frumoase zece lo-
vituri de la Doha, Halep ocupă mai 
multe poziții. Românca se a�ă și pe 
locul 8, tot cu o lovitură reușită în 
partida cu Goerges. Desfășurarea 
punctului a fost: Goerges a apelat 
la o scurtă, Halep a sprintat și trimis 
impecabil, ridicând publicul în pi-
cioare. Pe locul 6 se găsește tot Si-
mona Halep. WTA a ales o lovitură 
reușită de româncă în �nala cu Eli-
se Mertens: un rever superb în lung 
de linie. Pe poziția a treia se a�ă un 
punct extrem de spectaculos câști-
gat de Halep în meciul cu Lesia Tsu-
renko, din turul al doilea.

l l România a cucerit cele mai multe 
medalii, 12 (2 de aur, 6 de argint, 
4 de bronz) la cea de-a 24-a ediţie 
a Campionatelor Balcanice de at-
letism în sală pentru seniori, de la 
Istanbul (Turcia), potrivit site-ului 
Federaţiei turce de atletism, infor-
mează AGERPRES.

Într-un clasament general pe 
medalii, Ucraina a ocupat prima 
poziţie, cu 4-3-1, urmată de Tur-
cia 4-2-4, Bulgaria 3-0-2, România 
2-6-4, Serbia 2-1-5 etc.

La masculin, Turcia a ocupat pri-
mul loc, cu 3-2-2, urmată de Bul-
garia 2-0-1 şi România 1-2-2. La fe-
minin, Ucraina a fost prima, 3-2-0, 
urmată de România, 1-4-2, şi Ser-
bia, 1-1-2 etc. Cele două medalii de 
aur ale delegaţiei României au fost 
obţinute de Gabriel Bitan, la sări-
tura în lungime (7,74 m), şi de Da-
niela Stanciu, la săritura în înălţime 
(1,92 m). Medaliile de argint au fost 
cucerite de Petre Nicolae Rezmiveş 
la 60 m (6 sec 74/100), Dorin An-
drei Rusu la 1.500 m (3 min 44 sec 
26/100), Florina Pierdevară la 800 
m (2 min 08 sec 20/100), Cristina 
Ioana Bujin la triplusalt (13,47 m), 
Florentina Costina Iuşco la săritura 
în lungime (6,39 m) şi ştafeta femi-
nină de 4x400 m (Camelia Florina 
Gal, Cristina Daniela Bălan, Bianca 
Denisa Răzor, Sanda Belgyan - 3 
min 42 sec 39/100).

l lEchipa naţională a României a în-
vins formaţia Germaniei cu scorul 
de 38-10 (17-3) pe Stadionul Muni-
cipal din Botoşani, în Rugby Europe 
International Championship 2019, 
informează AGERPRES.

După 9-18 cu Georgia, la Cluj-Na-
poca, „stejarii” au câştigat fără pro-
bleme în faţa echipei Germaniei, dar 
fără a impresiona. 

Echipa României a obţinut şi punc-
tul bonus ofensiv, marcând şase 

eseuri, prin Ionuţ Dumitru (8), Io-
nel Melinte (14), Johan Van Heer-
den (33), Florin Surugiu (57), Vlăduţ 
Popa (61) şi Daniel Plai (80+1), pa-
tru transformate de Florin Vlaicu (8, 
58, 63, 80+1).

Jacobus Otto a marcat eseul oas-
peţilor (68), transformat de Nikolai 
Klewinghaus (69), care a reuşit şi o 
lovitură de pedeapsă (18). 

De remarcat că între minutele 56 
şi 62 Germania a jucat în 12 oame-

Rugby Europe Championship: Victorie cu punct 
bonus pentru România (38-10 cu Germania)

ni, din cauza a trei cartonaşe gal-
bene, dar „stejarii” au reuşit un sin-
gur eseu.

Rusia e prima în clasament, cu 
6 puncte, urmată de România, 5 
puncte, Georgia, 4 puncte, Spania, 
4 puncte, Belgia, 4 puncte, Germa-
nia, 1 punct.

Conform sursei citate, România va 
juca următorul meci pe 3 martie, cu 
Spania, în deplasare.
Foto: telekomsport.ro

Auto - F1:  McLaren - Fernando 
Alonso posibil pilot de rezervă
l l Echipa britanică de Formula 1 
McLaren a anunţat că spaniolul 
Fernando Alonso, dublu campion 
mondial, ar putea îndeplini rolul de 
pilot de rezervă al acestei grupări 
în acest sezon, dacă va � necesar, 
informează AGERPRES.

McLaren va alinia în acest sezon 
un cuplu de piloţi principali compus 
din debutantul britanic Lando No-
rris (19 ani) şi spaniolul Carlos Sainz 
Jr (24 ani), însă nu a desemnat încă 
în mod o�cial un pilot de rezervă. 
Brazilianul Sergio Sette Camara a 
fost adus ca pilot de teste şi dezvol-
tare, însă nu a obţinut deocamda-
tă su�ciente puncte pentru a primi 
super-licenţa necesară.

Fernando Alonso, în vârstă de 37 
ani, a părăsit Campionatul Mondial 
de Formula 1 la �nalul sezonului tre-
cut, însă va concura alături de McLa-
ren în celebra Cursă de 500 mile 

Fotbalistul Lionel Messi (FC Barcelona), printre 
investitorii în noul format al Cupei Davis

l l  Lionel Messi, starul echipei spa-
niole de fotbal FC Barcelona, se 
numără printre investitorii în noul 
format al Cupei Davis, al cărui tur-
neu �nal este programat la Madrid 
(18-24 noiembrie), susţine coechi-
pierul său Gerard Pique, fondator 
al companiei Kosmos care organi-
zează competiţia în următorii 25 de 
ani, informează AGERPRES.

Kosmos va investi 3 miliarde do-
lari în următorii 25 de ani în organi-
zarea competiţiei, alături de Fede-
raţia internaţională de tenis (ITF). 
Turneul �nal reuneşte 18 echipe şi 
înlocuieşte formatul cu Grupa Mon-
dială ce cuprindea 16 echipe până 
în acest an.

Înaintea tragerii la sorţi, Pique a 
con�rmat că Messi, un fan al sportu-
lui alb, s-a implicat în acest proiect şi 
deţine un pachet de acţiuni la Kos-

mos. „Leo ştie mai mult decât ori-
cine despre acest proiect pentru că 
este implicat în Kosmos, a spus Pi-
que pentru presa britanică. El este 
un partener, face parte din familia 
Kosmos şi îi place tenisul. Avem o 
relaţie de 18 ani, de când a sosit la 

club, şi mereu am încercat să-i îm-
părtăşesc lucrurile la care mă gân-
desc. Îi place să �e implicat şi vrea 
să �e parte a proiectului”.

Jucători precum Roger Federer şi 
Lleyton Hewitt au criticat însă noua 
competiţie. Elveţianul a sugerat că 
acest eveniment este în pericol de 
a deveni „Cupa Pique”. „Urăsc asta, 
pentru că nu e vorba de mine şi nu 
vreau să dau numele meu compe-
tiţiei. Istoria Cupei Davis este prea 
mare. Sper că vom reuşi să schim-
băm această opinie. După câţiva 
ani, probabil vor spune: „Cupa Da-
vis este mai vie ca oricând”. Respect 
opinia lui Lleyton. Pot înţelege că 
atunci când un fotbalist intră în lu-
mea tenisului poate pare puţin neo-
bişnuit, eu nu am de gând să schimb 
regulile tenisului”, subliniază Pique.
Foto: goal.com

de la Indianapolis (Statele Unite), 
în luna mai. McLaren şi-a prezen-
tat recent monopostul pentru se-
zonul 2019, la MCL34 , precum şi 
noua sa pereche de piloţi, Lando 
Norris - Carlos Sainz Jr.
Foto: foxsports.com.au
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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

Hombre, 48 años, me gustaría conocer una chica 
entre 40 y 46 años para amistad y posible rela-
ción seria. Tel: 605255652.

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 serioasă. 
Tel: 642750727.

Esp añol  se r io ,  bus co  m ujer  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.

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 
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, 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.
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