
Aproape 444.000 de turişti nerezidenţi au sosit în România în primul trimestru al acestui an, iar cheltuielile acestora au 
totalizat aproximativ 1,293 miliarde de lei, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică. 39,3% dintre turiştii nerezidenţi 
au călătorit în scop particular, în principal pentru vacanţe (64,2%) şi pentru vizitarea rudelor şi prietenilor (10,5%). Călătoriile în 
scop particular includ călătoriile pentru vacanţe şi alte activităţi. Foto: Rezervația Pietrele Doamnei, jud. Suceava. PAGINA 11

UE îndeamnă platformele de internet să facă 
mai mult pentru a combate dezinformarea
l lUniunea Europeană a 
îndemnat platformele de 
internet să facă mai mult 
pentru a combate dezin-
formarea, pe fondul suspi-
ciunilor legate de tentative 
de manipulare a alegerilor 
de luna trecută pentru Par-
lamentul European, venite 
mai ales din partea Rusiei. 
UE îndeamnă la mai multe 
măsuri pentru combaterea 
dezinformării online. 
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PUP-O, MĂ!–Comedia anului în premieră, 
în Spania: Locuri limitate-rezervă din timp!

FOTO: PIXABAY.COM

FOTO: GOV.RO

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
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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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Aproape 444.000 de turişti nerezidenţi au
cheltuit 1,293 miliarde de lei în România

Foto: pixabay.com

Festivalul Internaţional 
de Teatru de la Sibiu, 
cel mai mare festival
cultural din lume

Foto: © FITS 2018 Pagina 3

Boli agravate de 
expunerea la soare. 
Studiu despre loţiunile 
pentru protecţie solară

Foto: pixabay.com Pagina 8
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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 ALDE: Autorizațiile de mediu, valabile 
doar dacă beneficiarii obțin viza anuală

l l Mai mulți parlamentari ALDE au 
depus la Senat un proiect care pro-
pune ca autorizațiile de mediu și 
cele integrate de mediu să nu mai 
� e valabile 5, respectiv 10 ani, cum 
prevede legea în vigoare, ci să � e 
valide pe toată perioada în care be-
ne� ciarii lor obțin viza anuală, infor-
mează HotNews.ro.

Proiectul inițiat de deputatul 
ALDE Ion Cupă, semnat de minis-
trul Mediului Grațiela Gavrilescu și 
senatorul ALDE Viorel Ilie, propune 
modi� carea articolului 16 din Or-
donanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecţia me-
diului. Vizele anuale pentru auto-
rizațiile de mediu care nu intră în 
competența Ministerului și Admi-
nistraței Rezervației Biosferei „Del-
ta Dunării” vor �  aplicate de către 
Agenția Națională pentru Protecția 

Mediului sau se deleagă de către 
aceasta către autoritățile compe-
tente pentru protecția mediului, 
mai arată proiectul de lege.

„Obținerea vizei anuale este obli-

gatorie atât pentru autorizațiile de 
mediu și autorizațiile integrate de 
mediu care sunt emise la data in-
trării în vigoare a prezentei legi, cât 
și pentru cele emise ulterior. Vala-

bilitatea autorizațiilor de mediu și 
a autorizațiilor integrate de mediu 
care sunt emise la data intrării în vi-
goare a prezentei legi se poate mo-
di� ca la cererea titularilor, în sensul 
menținerii valabilității acestor acte 
de reglementare pe toată perioada 
în care titularul obține viza anuală”, 
mai susțin inițiatorii în proiect, con-
form sursei citate.

Totodată, „în cazul în care titularul 
nu solicită modi� carea valabilității 
autorizației de mediu sau a auto-
rizației integrate de mediu, el este 
obligat ca, înainte cu cel puțin 6 luni 
de la expirarea valabilității actului 
de reglementare, să solicite emite-
rea unei noi autorizații în termenele 
prevăzute de legislația în vigoare, 
chiar dacă pe parcursul termenu-
lui de valabilitate a obținut viza 
anuală”. Foto: hotnews.ro
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l l  Festivalul Internaţional de Tea-
tru de la Sibiu este o celebrare a 
frumosului care aduce la un loc 
mai multe arte ale spectacolului 
din toate colțurile lumii: teatru, 
dans, muzică, film, conferințe, 
lansări de carte, circ contempo-
ran, expoziții și multe altele.

Începutul FITS, datează din 1993, 
când un grup condus de Constan-
tin Chiriac, actor la Teatrul „Radu 
Stanca” din Sibiu, s-a hotărât să 
dăruiască orașului un Festival de 
teatru. Un demers pornit exclusiv 
din dragostea de oraș, dragostea 
de teatru și din dorința de a oferi 
comunității un reper, un motiv de 
mândrie și bucurie.

Festivalul a crescut de la an la an, 
a căpătat amploare din ce în ce mai 
mare, numărul țărilor participan-
te ajungând de la opt, la cea de-a 
doua ediție, până la 68, în 2005.

Nu mai puțin de 2.000 de parti-
cipanți au fost prezenți atunci la 
Sibiu, pregătind agenda culturală 
pentru programul Sibiu 2007 – Ca-
pitală Culturală Europeană.

Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu, cel mai mare festival 
cultural din lume: 575 de evenimente, cu 3.300 de artiști din 73 de țări

P e r s o n a l i t ă ț i  d e  r e n u m e 
mondial - artiști, regizori, am-
basadori, premieri, președinți 
- au fost prezente la Festivalul 
Internațional de la Sibiu de-a 
lungul timpului.

Faptul că într-un oraș mic din 
Transilvania are loc cea mai mare 
celebrare a artelor spectacolului 
din lume a atras și atrage în conti-
nuare zeci de mii de pasionați de 

cultură, într-un pelerinaj care um-
ple Sibiul de o efervescentă bucu-
rie.

Străzi, piețe, catedrale, biserici, 
parcuri, cetăți, hale și săli de tea-
tru sunt pline până la refuz cu oas-
peți veniți din toate colțurile lumii 
pentru a se bucura de această săr-
bătoare.

De asemenea, FITS continuă dez-
voltarea unei piețe de spectacol și 

a dialogului creativ prin susținerea 
teatrului independent, a întâlnirii 
școlilor și academiilor de teatru, a 
noii dramaturgii a cărților de teatru 
și a experimentului creator.

Complementar, Bursa de Spec-
tacole de la Sibiu oferă tuturor 
profesioniștilor din România și 
din lume, șansa dezvoltării lim-
bajului pieței libere, într-o lume 
care are nevoie din ce în ce mai 
mult de dialog.

În anul 2019, FITS ajuns la 
ediția cu numărul 26 și se va des-
fășura între 14 și 23 iunie 2019, 
iar tema este ARTA DE A DĂRUI.

În cele zece zile de festival, sunt 
programate 575 de evenimente 
la care vor participa 3.300 de ar-
tiști din 73 de țări în 75 de spații 
de joc, iar Sibiul a fost dintotdeau-
na un loc al spectacularului, cu o 
istorie bogată ce se re�ectă prin 
arhitectura și piețele publice largi  
ce stau martore la evenimen-
te de răscruce pentru destinul 
Transilvaniei, încă de la 1191.

Pentru că suntem curioși și ne-am 

dorit informații direct de la sursă, 
zilele trecute, colegii noștri de la 
Radio Românul din Spania (107,7 
FM și www.radioromanul.es) au 
realizat un interviu telefonic cu 
domnul Constantin Chiriac actor, 
director general al Teatrului Naţio-
nal „Radu Stanca” Sibiu și preşe-
dintele Festivalului Internaţional 
de Teatru de la Sibiu: „Este cel mai 
mare festival cultural al lumii!”, ne-a 
menționat omul de poveste.

Pentru a asculta interviul, vă in-
vităm să intrați pe site-ul:

www.radioromanul.es și la  
secțiunea INTERVIURI puteți 
asculta interviul în totalitate. 

Biletele pentru FITS 2019 pot 
fi achiziționate online sau de la 
Agenția Teatrală din Sibiu (strada 
Nicolae Bălcescu, 17).

În timpul festivalului, Agenția va � 
deschisă zilnic, între 10:00 și 20:00. 
Pe site-ul festivalului:

www.sibfest.ro, se pot găsi 
informații  despre întregul 
program și prețul biletelor.
Foto: © FITS 2018



PUBLICITATE EL RUMANO EN ESPAÑA
N R .  2 37 20 IU NIE 201 94



ALCTUALITATEEL RUMANO EN ESPAÑA
N R .  2 37 20 IU NIE 201 9 5

Gabriel Radu: Avocatul român din Spania autorizat pentru obținerea cetățeniei spaniole
l lGESER: Din 1996, 23 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 Economi-
ce și Drept, membru în Ilustre Co-
legio de Abogados de Madrid, care 
reprezintă �rma GESER.

La nivelul Spaniei, sunt autorizați, 
prin Master în Administrație Publică, 
diverse promoții de avocați - „gestor 
administrativo” pentru obținerea 
cetățeniei spaniole. Dintre aceștia, 
Gabriel Radu este avocatul român 
din Spania autorizat pentru întoc-
mirea documentației și obținerea 
cetățeniei spaniole. Avocatul Ga-
briel Radu este autorizat, în urma 
unor studii universitare de master, 
ca �ecare dosar de obținere a ce-
tățeniei spaniole să îl prezinte di-
rect în fața autorităților Ministerului 
Justiției din Spania. Masterul l-a ab-
solvit la Universitatea Camilo José 
Cela (UCJC), din Madrid, specializa-
rea Gestor Administrativo de Nacio-
nalidades, promoția 2017, având 
titlul tezei de dizertație: „Régimen 
Juridico para las Autorizaciones de 
Residencia y para la Nacionalidad de 
los Ciudadanos Europeos en España”. 

Astfel, Gabriel Radu este avoca-
tul român din Spania autorizat pe 
această specializare de obținere 
a cetățeniei spaniole. De aseme-
nea, avocatul Gabriel Radu este 
și „gestor administrativo” (con-
sultant administrativ), autorizat 
de statul spaniol să prezinte �ecare 
caz-dosar direct în fața autorităților 
Ministerului Administrației Publice 
din Spania. Nu este cea mai bună so-
luție să apelezi 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.

Serviciile noastre îți garantează 
obținerea permisului de rezidență în 
termen de maxim 30 de zile pentru 
orice cetățean român care prezintă 
documentul de identitate și o do-

Timiş: Peste 15 mii de persoane 
au asistat la Air Show 2019
l l  Ediţia 2019 a Air Show, care a 
avut loc pe Aeroportul Internaţio-
nal Timişoara (AIT) sâmbătă sea-
ra, 15 iunie 2019, a avut cea mai 
mare participare de spectatori, 
care au depăşit 15 mii, potrivit 
organizatorului AIT, informează 
AGERPRES.

Acrobaţii fascinante cu avioane 
care au depăşit bariera sunetului, 
parada motocicletelor, salturi ale 
paraşutiştilor, foc şi fum, concert, 
sunt câteva elemente care s-au re-
găsit în surprizele de care au avut 
parte cei peste 15.000 de oameni 
care au asistat la spectacolul aerian 
organizat de aeroportul Timişoara. 
„În �ecare an, spunem că mitingul 
aviatic a fost cel mai complex mi-

Cioloş şi Barna, într-un mesaj comun: Nicio 
încercare de dezbinare nu ne va descuraja

l l Liderii USR şi PLUS, Dan Barna şi 
Dacian Cioloş, au postat, dumini-
că, 16 iunie 2019, un mesaj comun 
în care a�rmă că nu îi descurajează 
nicio încercare de dezbinare şi că 
formaţiunile lor vor merge împre-
ună şi la alegerile prezidenţiale, şi la 
locale, şi parlamentare, informează 
AGERPRES.

Cei doi precizează �ecare că sunt 
plecaţi �ecare în minivacanţa de Ru-
salii împreună cu soţiile, însă au de-
cis să transmită acest mesaj comun 
în urma articolelor apărute în presă 
în ultimele zile referitoare la tensiu-
nile care ar exista între USR şi PLUS. 
Preşedinţii USR şi PLUS recunosc în 
mesaj că în aceste zile au loc nego-
cieri referitoare la viitorul alianţei 
celor două formaţiuni şi că aceste 
discuţii sunt pe alocuri „mai aprige”.
CIOLOŞ ŞI BARNA AU UN MESAJ COMUN

„Da, discutăm zilele acestea des-
pre viitorul Alianţei. Alianţa noastră 
e, de fapt, alianţa celor care i-au 
oferit deja încrederea. Da, pe alo-
curi discuţiile sunt mai aprige, pen-
tru că �ecare dintre noi vine la masă 
cu idei şi cu soluţii care să valori�ce 
cât mai bine zestrea propriului par-

tid. Dar vrem să spunem un lucru 
foarte clar: USR şi PLUS vor merge 
mai departe împreună. Suntem ho-
tărâţi să găsim cea mai bună formulă 
pentru asta şi nu ne vom ridica de 
la masa negocierilor până când nu 
ajungem la o înţelegere care să ne 
facă mai e�cienţi decât am � sepa-
rat, pentru că România trebuie gu-
vernată bine după alegeri. 

Nicio încercare de dezbi-
nare nu ne va descuraja. 

Nu o să cădem în capcana în care 
au căzut alţii în trecut”, este mesajul 
postat de liderii USR şi PLUS pe pa-
ginile lor de Facebook. 

Conform sursei citate, presa a re-
latat în ultimele zile că între cei doi 
lideri au apărut tensiuni referitoare 
la desemnarea candidatului comun 
al alianţei pentru alegerile prezi-
denţiale, �ecare dintre aceştia vi-
zând obţinerea acestei candidaturi.
Foto: hotnews.ro

ting aerian organizat de aeroportul 
Timişoara. Asta credem şi spunem, 
şi anul acesta. 

An de an, îmbunătăţim progra-
mul, organizarea, desfăşurarea eve-
nimentului. 

Cea de-a VI-a ediţie a Timişoara 
Air Show a fost din nou un succes”, 
arată directorul aeroportului, Daniel 
Idolu, conform sursei citate.

Timişoara Air Show 2019, organi-
zat de Aeroportul Timişoara, a avut 
sprijinul Consiliului Judeţean Timiş, 
Asociaţiei Patronale a Aeroportu-
rilor din România, Primăriei Ghiro-
da, Ministerului Apărării Naţionale 
şi al altor instituţii publice şi socie-
tăţi private.
Foto: transport-business.ro

vadă a domiciliului legal în Spania 
(empadronamiento).

Trecând de drepturile, oarecum 
restrânse, pe care le are un cetățean 
UE, rezident în Spania, putem vor-
bi de drepturi egale cu ale unui ce-
tățean spaniol pe care le poate avea 
un rezident doar după obținerea ce-
tățeniei spaniole.

Condițiile de obținere a cetățeniei 
spaniole: - după 10 ani de rezidență; 
- după un (1) an de rezidență pen-
tru copii români născuți în Spania; 
- după un (1) an de la căsătoria cu 
un cetățean spaniol.

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-
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).

Vrei ca o echipă de profesioniști să se ocupe 
de cazul tău? Sună-ne, atunci când dorești!

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.
Web: gestoriaradu.es

(Publireportaj)
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CLCC: Iniţiativa de reglementare în domeniul tutunului loveşte un întreg sector economic
l l  Iniţiativa de hiper-reglementa-
re în domeniul tutunului promo-
vată de câţiva membri ai Parla-
mentului loveşte un întreg sector 
economic şi patru milioane de 
români, având un singur câşti-
gător - paternalismul - se arată 
într-un comunicat remis de Coa-
liţia pentru Libertatea Comerţu-
lui şi a Comunicării (CLCC), infor-
mează AGERPRES.

Propunerea este înaintată în con-
diţiile în care România se a�ă deja 
pe locul al şaptelea în clasamentul 
european privind restricţiile în do-
meniul tutunului. 

În plus, chiar un studiu al Orga-
nizaţiei Mondiale a Sănătăţii arată 
că în Europa, unde se concentrează 
cele mai multe restricţii, rata fuma-
tului e cea mai ridicată din lume 
(29%), precizează CLCC.

Coaliţia avertizează că acest nou 
proiect propune reglementări radi-
cale, cu severe consecinţe negative 
atât pentru consumatori, cât şi pen-
tru piaţa legală a produselor din tu-
tun şi cea a produselor alternative, 
cu risc redus.

Conform datelor Eurostat, pro-
centul minorilor între 15-19 ani 
care fumează în România este de 

4,1%, mult sub media europeană 
de 9,4% şi printre cele mai scăzu-
te din Europa - doar în Norvegia şi 
Islanda procentele �ind mai mici. 

„În contextul în care comercializa-
rea produselor din tutun către mi-
nori este interzisă şi sancţionabilă, 
ne-am � aşteptat ca parlamentarii 
cu adevărat preocupaţi de subiect 
să îşi � manifestat în ultimii trei ani 
îngrijorarea cu privire la eventualele 
încălcări ale acesteia şi să � sesizat 
autorităţile competente. Spre deo-
sebire de alţi colegi, până la aceas-
tă propunere de lege, preocuparea 
iniţiatorilor este dovedită de cele 
zero interpelări pe această temă 
adresate instituţiilor responsabile 
cu aplicarea legii”, susţin reprezen-
tanţii CLCC. 

Ei avertizează că, în forma actuală, 
iniţiativa poate afecta mai mult de 
10.000 de angajaţi direcţi sau in-
direcţi ai companiilor producă-
toare şi distribuitoare, dar şi peste 
70.000 de retaileri din România, ţară 
în care investiţiile totale ale indus-
triei depăşesc 1,5 miliarde  de euro.  

„Interzicerea expunerii produse-
lor din tutun în cele peste 70.000 de 
magazine din România care comer-
cializează ţigarete va încuraja dez-

Parlament - Moţiunea de cenzură 
a fost respinsă: 200 de voturi 
favorabile, 7 împotrivă şi 3 abţineri
l l  Moţiunea de cenzură „Guvernul 
Dăncilă trebuie demis! Fără OUG-uri, 
fără parole de acces şi fără cozi la vot” 
a fost respinsă, marţi, 18 iunie 2019, 
de Parlament, conform AGERPRES.

Au fost înregistrate 200 de voturi 
favorabile, 7 împotrivă şi 3 abţine-
ri, �ind necesare 233 de voturi fa-
vorabile pentru ca moţiunea să � 
fost adoptată.

„Moţiunea de cenzură nu a întrunit 
voturile necesare pentru a � adopta-
tă”, a precizat preşedintele Camerei 
Deputaţilor, Marcel Ciolacu. 

Moţiunea de cenzură a Opoziţiei 
este de fapt o sancţiune a cetăţeni-
lor care au votat în 26 mai, a a�rmat 
marţi deputatul PMP Marius Paşcan, 
la dezbaterea moţiunii de cenzură.

Peste o mie de pompieri din ţară, detaşaţi 
pe litoral în perioada sezonului estival

l l  Peste o mie de pompieri 
din 23 de judeţe suplimen-
tează, începând cu sfârşitul 
săptămânii trecute, efecti-
vele de salvatori de pe lito-
ralul românesc pe întreaga 
perioadă a sezonului estival, 
a informat, sâmbătă, 15 iu-
nie 2019, Inspectoratul pen-
tru Situaţii de Urgenţă (ISU) 
„Dobrogea”, conform AGER-
PRES.

„Măsurile dispuse la nivelul Inspec-
toratului General pentru Situaţii de 
Urgenţă sunt menite să asigure ges-
tionarea e�cientă a diverselor tipuri 
de risc şi vizează acoperirea paliere-
lor preventiv şi de intervenţie, prin 
suplimentarea personalului şi teh-
nicii existente la nivelul judeţului 
Constanţa, cu efective şi mijloace 
speci�ce (ambarcaţiuni, ambulanţe 
SMURD, autospeciale de stingere 
a incendiilor, şenilate, motociclete 
SMURD)”, conform unui comunicat 
de presă transmis de ISU.

Conform sursei citate, pentru creş-
terea gradului de siguranţă a per-
soanelor a�ate pe litoral, în zonele 
intens circulate din judeţul Cons-

tanţa au fost în�inţate 23 de punc-
te de lucru temporare. 

Astfel, 10 puncte de stingere a 
incendiilor, încadrate �ecare cu o 
autospecială de stingere cu apă şi 
spumă, sunt în localităţile Cogealac, 
Crucea, Adamclisi, Băneasa, Valea 
Dacilor şi Mihail Kogălniceanu/Raja 
Ovidiu, precum şi în staţiunile Ma-
maia, Techirghiol, Costineşti şi Vama 
Veche. 

Opt puncte de prim ajutor, dota-

te cu corturi, ambulanţe, şenilate şi 
motociclete SMURD funcţionează 
în staţiunile Corbu, Mamaia Nord /
Năvodari, Mamaia, Eforie Nord, Te-
chirghiol, Costineşti, Saturn-Venus 
şi Vama Veche, iar cinci puncte de 
salvare acvatică, încadrate �ecare 
cu o ambarcaţiune, sunt în Portul 
Turistic Tomis, Portul Belona, Portul 
turistic Mangalia, Lacul Siutghiol şi 
Lacul Techirghiol.
Foto: ctnews.ro

„Astăzi vorbim de o sancţiune pe 
care Opoziţia o aplică guvernului 
- această moţiune de cenzură, dar 
sancţiunea de fapt este a cetăţenilor 
şi a fost vădită prin votul din 26 mai. 
Mă aşteptam ca măcar de formă să 
văd că-şi pune cenuşă în cap guver-
nul, recunoaşte greşelile pe care le-a 
făcut şi în mod decent, onest, cins-
tit, îşi asumă nişte nerealizări, fap-
tul că i-a supărat pe români şi o face 
în continuare, din păcate. Doamna 
Dăncilă nu este zi să nu siluiască, să 
nu stâlcească limba română. Dom-
nul Teodorovici, pe lângă faptul că a 
făcut varză �scalitatea ţării, îndato-
rează România în �ecare oră cu 4,7 
milioane lei”, a mai a�rmat Paşcan. 
Foto: gov.ro

voltarea pieţei negre în condiţiile în 
care, vândute de sub tejghea, produ-
sele legale vor � uşor de substituit cu 
cele ilegale, mai ales în judeţele de 
frontieră, unde contrabanda ajun-
ge şi la 50%. 

Un efect similar asupra pieţei ne-
gre îl va avea şi introducerea, prin 
acest proiect, a unei noi taxe asu-
pra produselor din tutun, în con-
diţiile în care ţigările din România 
sunt deja cele mai scumpe din UE 
raportat la puterea de cumpărare”, 
susţine Coaliţia pentru Libertatea 
Comerţului şi a Comunicării.

Peste 350 de organizaţii non-gu-
vernamentale membre ale „Iniţia-
tivei 2035-Prima Generaţie Fără Tu-
tun a României” au solicitat luna 
aceasta Parlamentului şi Guvernu-
lui modi�cări legislative prin care să 
�e îndepărtată orice sursă de publi-
citate şi promovare pentru produ-
sele din tutun şi în ceea ce priveşte 
utilizarea produselor din tutun, ni-
cotină sau ţigări electronice în spaţi-
ile publice închise. 

Alte solicitări se referă la adoptarea 
de politici �scale uniforme pentru 
toate produsele din tutun, în con-

textul unui vid legislativ care per-
mite taxarea la niveluri inferioare a 
produselor noi apărute pe piaţă, şi 
direcţionarea taxelor suplimentare 
aferente în campanii educaţionale 
la nivel naţional adresate prioritar 
grupei de vârstă de debut a con-
sumului de tutun (13-15 ani), pre-
cum şi pentru sprijinirea renunţării 
la fumat.

Conform sursei citate, reprezen-
tanţii „Iniţiativei 2035-Prima Gene-
raţie Fără Tutun a României” spun că 
se poate estima că aproape jumă-
tate de milion de copii români cu 
vârsta între 10 şi 18 ani (477.050), 
reprezentând aproximativ un sfert 
din totalul copiilor din această cate-
gorie de vârstă, au încercat cel puţin 
o dată în viaţă să fumeze, 14,6% din-
tre copiii şcolarizaţi cu vârsta între 
13 şi 15 ani fumează actual tutun 
(au a�rmat că au fumat în ultime-
le 30 de zile), ceea ce înseamnă că 
aproximativ 90.000 de copii (90.699) 
din această categorie de vârstă au 
şanse mari de a deveni în curând 
fumători zilnici, iar şi 30.690 copii 
cu vârsta de 15 ani, reprezentând 
14% din totalul acestei categorii de 
vârstă, fumează deja zilnic.
Foto: economica.net
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Boli agravate de expunerea la soare. Studiu despre loţiunile pentru protecţie solară
l lCea mai gravă problemă, de 
fapt, ar � cea cu alunițele. Ex-
punerea lor la soare poate duce, 
în cazuri rare, ce-i drept, la can-
cer de piele, numit melanom și 
din păcate este un cancer destul 
de agresiv, depistat, cel puțin la 
noi în România, în faze destul de 
avansate, ceea ce implică pro-
bleme mari, explică dr. Rodica 
Badea, medic specialist derma-
tovenerologie, într-un interviu 
pentru HotNews.ro.

Ce alte afecțiuni sunt agra-
vate de expunerea la soare? 

Din păcate cei mai expuși la soare 
și la efectele lui nocive sunt copi-
ii, adolescenții. Practic, cea mai 
mare expunere la soare cumulată, 
de viață, se produce în copilărie și 
adolescență și din păcate efectele 
se văd mult mai târziu. Evident, ori-
când e bine de luat măsuri să ne pro-
tejăm, dar cu cât mai devreme, cu 
atât mai bine. La cancerul de piele 
contează și alți factori, factorul fa-
milial, dacă în familie sunt persoane 
cu cancer, automat riscul este mai 
mare la descendenți, un pic și stilul 
de viață, dar mai puțin. 

Alte boli agravate de soare sunt 

bolile autoimune, între care, Lupu-
sul, întâlnit cel mai frecvent și altele, 
gen vitiligo, pentru că pielea prezin-
tă o fotosensibilitate mărită și atunci 
apar mult mai ușor efectele nocive. 
Ce se întâmplă dacă avem 
acnee și stăm la soare? 

În acnee soarele poate � cu dus 
și întors, ca să zic așa, poate avea 
efecte bene�ce, stând moderat la 
soare, cu protecție, efecte adverse 
dacă stam foarte mult, gen pete, 
care rămân. 
Ce ar trebui să urmărim 
legat de cancerul de piele, 
�ind cea mai serioasă pro-
blemă dată de soare? 

De exemplu, în cazul alunițelor, 
dacă se schimbă vreo aluniță, se mo-
di�că. Poate există cum o știm 10 ani 
de zile, 20, la un moment dat începe 
să se modi�ce, să crească brusc, să 
devină, ca și aspect, neregulată, să 
prezinte ulcerații, deja e un stadiu 
destul de avansat și ar � bine să nu 
se ajungă aici, dacă apare vreo alu-
niță nouă, care nu arată că celelalte. 
S-a dovedit ca melanomul nu apare 
doar din alunițe preexistente, ci de 
nou, este de la început melanom, 
deși mult timp este confundat cu 
o aluniță. 

Preşedintele Academiei Române: Eminescu 
- valoarea absolută a culturii româneşti
l l  Preşedintele Academiei Româ-
ne, Ioan-Aurel Pop, a�rmă, la 130 
de ani de la moartea lui Mihai Emi-
nescu, că nu există român onest 
astăzi care să nu recunoască în 
poet exprimarea cea mai bună a 
corzii noastre su�eteşti, autorul 
„Glossei” rămânând „valoarea 
absolută a culturii româneşti”, 
conform AGERPRES.

„Eminescu este valoarea absolu-
tă a culturii româneşti. Nu există 
român onest astăzi care să nu re-
cunoască în Eminescu exprimarea 
cea mai bună a corzii noastre su�e-
teşti. De la poezie până la drama-
turgie, de la proză până la articole-
le din „Timpul” de pildă, Eminescu 
rămâne modelul nostru de viaţă”, 

Arad: Mii de turişti din ţară şi 
din Ungaria la Plaja Ghioroc, 
supranumită „Litoralul Vestului”

l l  Mii de turişti din tot vestul ţării, 
dar şi din Ungaria, au mers, dumi-
nică, 16 iunie 2019, pe plaja Lacului 
Ghioroc, situată la 25 de kilometri 
de municipiul Arad şi supranumită 
„Litoralul Vestului”, după ce admi-
nistraţia locală a investit în ultimii 
ani câteva milioane de lei pentru 
a reamenaja locul de agrement, în 
care se găsesc şi zeci de palmieri, 
informează AGERPRES.

Duminică, plaja a fost cea mai 
aglomerată de la începutul aces-
tui sezon, iar parcarea amenajată 
cu 600 de locuri a fost complet ocu-
pată, astfel că alte câteva sute de 
maşini au fost parcate pe marginea 
drumului. Jumătate dintre maşini 
au avut numere străine de judeţul 
Arad, mai ales din Timiş, Bihor, Hu-
nedoara şi Satu Mare, iar reprezen-
tanţii Primăriei Ghioroc con�rmă că 
în acest sezon foarte mulţi dintre vi-
zitatori sunt din alte judeţe, dar şi 
din Ungaria. Plaja a fost neîncăpă-
toare încă de dimineaţă, iar terasele 
au fost pline în permanenţă. Turiştii 
spun că au a�at despre acest loc din 
recomandările prietenilor sau de pe 
internet. „Atmosfera este exact ca la 

mare, atât doar că avem un lac. Nisi-
pul este �n şi curat, apa este caldă, 
am ales foarte bine venind aici cu 
familia. Copiii au şi loc de joacă”, a 
spus o doamnă din Salonta, Bihor. 
Un turist din Timişoara spune că a 
mers pentru al doilea an şi a închiriat 
o căsuţă în camping pentru a sta în 
minivacanţa de Rusalii. Primarul co-
munei Ghioroc, Corneliu Popi-Mo-
rodan, a declarat că investiţiile din 
ultimii ani se apropie de cinci milioa-

ne de lei, banii �ind alocaţi atât de 
la bugetul local, cât şi de la Consiliul 
Judeţean. „Am realizat un camping 
cu 14 apartamente de închiriat, care 
a fost �nalizat anul trecut, dar deja 
am început construirea altor cinci 
căsuţe. Noile investiţii sunt în parte-
neriat cu Consiliul Judeţean, în ca-
drul unui proiect prin care încercăm 
să obţinem statutul de staţiune de 
interes local”, a spus primarul. 
Foto: lacuridepescuit.ro

a declarat Pop pentru AGERPRES.
Ioan-Aurel Pop acceptă că mo-

delele pot � criticate, dar contează 
tonul, nuanţa, receptarea şi înţele-
gerea: „Valoarea lui Eminescu este 
comparabilă cu valoarea lui Shakes-
peare pentru literaturile anglofone, 
cu valoarea lui Cervantes pentru 
cele de limbă spaniolă, cu valoarea 
lui Goethe pentru germani, cu va-
loarea lui Sienkiewicz, să spunem, 
pentru polonezi, cu valoarea lui 
Peto� Sandor pentru maghiari. Nu 
există culturi fără modele de acest 
fel şi modelele nu au caracteristica 
s�nţeniei. Prin urmare, şi ele pot � 
supuse criticii. Chestiunea este de 
ton, de nuanţă, de receptare şi de 
înţelegere”, a spus Ion-Aurel Pop.

Celelalte tipuri de cancer de pie-
le practic sunt niște leziuni care nu 
trec, o zonă roșie cu scuame, cojite, 
care crește lent, de obicei nu dor și 
nu atrage atenția prin acest simp-
tom, dar persistă și se tot măresc 
local. Sângerează, formează ulce-
rații, o cojiță care cade și se reface 
mereu și deja dacă au trecut ceva 
luni de zile, 6 luni, să ne gândim și 
la chestia asta și să mergem la me-
dic să investigheze leziunea, a mai 
declarat dr. Rodica Badea, conform 
sursei citate. În cazul lupusului, sta-
tul la soare poate să exacerbeze, să 

activeze, apare pe față o roșeață, un 
rash (n.r. - iritație), de multe ori cu 
aspectul caracteristic de fluture 
la nivelul feței sau poate activa și 
boala internă, dureri articulare, să 
apară febră.

În același timp, ingredientele acti-
ve din cremele de protecţie solară 
uzuale ajung în �uxul sanguin la ni-
veluri mai mari decât recomandările 
autorităţilor din domeniul medical 
în vigoare, în prezent, pe teritoriul 
SUA, �ind necesare studii suplimen-
tare privind siguranţa acestor pro-
duse, potrivit unui studiu restrâns, 

condus de cercetători din cadrul Ad-
ministraţiei americane pentru Me-
dicamente şi Alimente (FDA), dat 
publicităţii în mai 2019, informează 
Reuters, conform AGERPRES.

Cremele solare pot fi procura-
te fără reţetă, �ind comercializate 
fără o reglementare strictă, şi sunt 
folosite pe scară largă pentru a bloca 
radiaţiile ultraviolete care pot cauza 
cancer de piele, cea mai frecventă 
afecţiune malignă în Statele Unite.

Studiul, la care au participat 23 
de voluntari, a testat patru produ-
se de protecţie solară - sub formă 
de spray-uri, loţiuni şi creme -,apli-
cate pe 75% din suprafaţa corpului 
de patru ori pe zi, pe parcursul a pa-
tru zile, a fost însoţit de analize de 
sânge pentru a determina nivelul 
maxim al anumitor substanţe chi-
mice absorbite în sânge şi realizate 
pe o perioadă de şapte zile.

Rezultatele nu sugerează ca oame-
nii să înceteze să folosească crema 
solară pentru a se proteja împotriva 
razelor ultraviolete (UV), spun cer-
cetătorii. David Andrews, cercetător 
din domeniul sănătăţii, a făcut apel 
la testarea aprofundată a ingredien-
telor din cremele solare.
Foto: pixabay.com
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l l Aproape 444.000 de turişti nerezi-
denţi au sosit în România în primul 
trimestru al acestui an, iar cheltuieli-
le acestora au totalizat aproximativ 
1,293 miliarde de lei, potrivit datelor 
Institutului Naţional de Statistică, 
informează AGERPRES.

Afacerile (inclusiv participarea la 
congrese, conferinţe, cursuri, târgu-
ri şi expoziţii) au reprezentat prin-
cipalul motiv al sejurului petrecut 
de către 60,7% dintre turiştii nerezi-
denţi sosiţi în România în primele 
trei luni ale anului, cheltuielile aces-
tora reprezentând 64,4% din total. 
Din totalul cheltuielilor pentru afa-
ceri, ponderea cea mai mare o re-
prezintă cheltuielile pentru cazare 
(50,4%), �ind preferată cazarea cu 
mic dejun inclus (92,6% din totalul 
cheltuielilor pentru cazare).

39,3% dintre turiştii nerezidenţi 
au călătorit în scop particular, în 
principal pentru vacanţe (64,2%) 
şi pentru vizitarea rudelor şi prie-
tenilor (10,5%). Călătoriile în scop 
particular includ călătoriile pentru 
vacanţe, cumpărături, evenimente 

culturale şi sportive, vizitarea prie-
tenilor şi rudelor, tratament medi-
cal, pelerinaj religios, tranzit şi alte 
activităţi.

Conform sursei citate, din totalul 
nerezidenţilor sosiţi în România, 
44% şi-au organizat sejurul prin 
agenţii de turism, iar 38,3% şi-au 
organizat singuri sejurul. 

Principalul mijloc de transport 

Aproape 444.000 de turişti nerezidenţi au 
cheltuit 1,293 miliarde de lei în România

utilizat pentru a sosi în România a 
fost avionul, folosit de 85,1% din 
numărul total de turişti nerezidenţi, 
în timp ce 10,9% au utilizat autotu-
risme proprii, 3% autocare şi auto-
buze, iar 1% au sosit cu alte mijloa-
ce de transport (tren, ambarcaţiuni 
�uviale, autoturisme închiriate, mo-
tociclete etc).
Foto: economica.net

l l Roşiile româneşti existente în 
prezent pe piaţă sunt sigure pen-
tru consum, iar analizele realizate 
pe probe luate de la producătorii 
înscrişi în programul de sprijin pen-
tru tomate nu au relevat depăşiri 
ale limitelor maxime admise privind 
reziduurile de pesticide, informează 
vineri, 14 iunie 2019, Ministerul Agri-
culturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), 
conform AGERPRES.

„În urma verificărilor efectuate 
până la data de 13 iunie 2019, to-
matele a�ate pe piaţă sunt sigure 
pentru consum şi nu s-au depistat 
depăşiri ale reziduurilor de pesticide 
peste limita maximă admisă”, pre-
cizează MADR într-un comunicat. 
Astfel, a fost prelevat un număr de 
329 probe, din mai multe judeţe din 
ţară, din care 243 au fost analizate, 
iar 86 sunt în lucru.

Autoritatea Naţională Fitosani-
tară (ANF) efectuează în această 
perioadă controale în pieţe şi la 
locul de producţie (sere şi solarii) 
după recoltare, în vederea prele-

vării de probe de roşii de la produ-
cătorii înscrişi în Programul guver-
namental de sprijin pentru tomate, 
în scopul determinării calităţii aces-
tora, în special pentru a determina 
eventuala prezenţă a reziduurilor 
de pesticide. „Autoritatea asigură 
consumatorii că roşiile existente pe 
piaţă la această dată, din Programul 
de sprijin pentru tomate, sunt sigure 
pentru consum, inspectorii �tosani-
tari constatând că au fost respecta-
te tehnologiile de cultură. Acţiuni-
le de control vor continua în toată 
ţara”, se menţionează în comunicat.
Foto: pixabay.com

Ministerul 
Agriculturii: Roşiile 
româneşti sunt sigure 
pentru consum
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Petroliere atacate: 
Şeful ONU 
cere o anchetă 
independentă

Partidul Popular din 
Spania, judecat pentru 
distrugerea probelor 
într-un caz de mită

l l Secretarul general al ONU Anto-
nio Guterres a cerut vineri, 14 iu-
nie 2019, o anchetă „independentă” 
pentru a-i găsi pe autorii atacurilor 
de joi împotriva a două tancuri pe-
troliere în Marea Oman, imputate de 
Statele Unite Iranului, care le neagă, 
informează AGERPRES.

„Este foarte important să cunoaş-
tem adevărul. Este foarte important 
ca responsabilităţile să �e clari�ca-
te”, a declarat Guterres reporterilor 
după o întâlnire cu secretarul ge-
neral al Ligii Arabe Ahmed Aboul 
Gheit. „Desigur, acest lucru se poa-
te face numai dacă o entitate inde-
pendentă poate veri�ca faptele”, a 
adăugat şeful ONU care a cerut de 
joi „stabilirea faptelor” şi a „respon-
sabilităţilor”. El a adăugat că nu are 
autoritatea de a declanşa o astfel de 
anchetă, o decizie ce trebuie luată 
de Consiliul de Securitate.

Fără a comenta asupra unei even-
tuale vinovăţii a Teheranului, Ah-
med Aboul Gheit a cerut Iranului 
„să acorde atenţie”. „Inversaţi cur-
sul lucrurilor pentru că îi conduceţi 
pe toţi la o confruntare care nu va 
lăsa pe nimeni în siguranţă”, a spus 
el, conform sursei citate. La rândul 
său, preşedintele american Donald 
Trump a acuzat vineri Iranul de a � 
la originea atacului asupra a două 
petroliere în Marea Oman în ciuda 
dezminţirilor Teheranului.

l l Un proces împotriva Partidului Po-
pular (PP, conservator) din Spania 
pentru distrugerea unor hard-disk-
uri care ar � putut reprezenta posibile 
dovezi într-un caz de corupţie a înce-
put vineri, 14 iunie 2019, la Madrid, 
informează AGERPRES.

PP este acuzat alături de trei dintre 
foştii săi responsabili. În centrul pro-
cesului se a�ă vechile hard disk-uri 
din calculatoarele deţinute de Luis 
Barcenas, fost administrator şi tre-
zorier al PP din 1988 până în 2009. 
Potrivit judecătorului de instrucţie 
însărcinat cu acest caz, unul dintre 
acuzaţi, Jose Manuel Moreno, fost 
responsabil pentru sistemul infor-
matic al partidului, a şters aceste 
discuri şi le-a zgâriat înainte de a le 
arunca la gunoi în 2013.

Luis Barcenas a fost vizat de an-
chete judiciare privind contabilita-
tea paralelă a PP, care au dus în mai 
2018 la condamnarea sa la 33 de ani 
de închisoare într-un mega scandal 
de corupţie denumit „Gürtel”, pre-
cum şi într-unul în care partidul a 
pro�tat de fonduri obţinute ilegal. 
Această condamnare a provocat un 
şoc în Spania şi a dus la căderea gu-
vernului condus de Mariano Rajoy, 
după o moţiune de cenzură depusă 
de socialistul Pedro Sanchez, care i-a 
succedat la putere, mai spune sursa 
citată. Barcenas şi Cospedal vor de-
pune mărturie la 20 iunie.

l l Preşedintele parlamentului Re-
publicii Moldova, socialista Zinai-
da Greceanîi, i-a mulţumit preşe-
dintelui României, Klaus Iohannis, 
pentru „poziţia fermă de susţine-
re a noii majorităţi parlamentare şi 
coaliţiei guvernamentale”, într-un 
mesaj transmis vineri, 14 iunie 2019, 
cu ocazia unei întrevederi cu consi-
lierul prezidenţial pentru politica ex-
ternă a României, Bogdan Aurescu, 
care s-a a�at într-o vizită la Chişinău, 
informează AGERPRES.

Greceanîi a a�rmat că poziţia ex-
primată de Klaus Iohannis şi de po-
porul român este una „foarte impor-
tantă” pentru Republica Moldova 
în contextul crizei politice de la 
Chişinău. „Apreciem transmiterea 
de către preşedintele României a 
scrisorii către preşedintele Consi-
liului European şi preşedintele Co-
misiei Europene privind situaţia din 
Republica Moldova”, a declarat Zi-
naida Greceanîi, despre care Ziarul 
Naţional din Chişinău scrie că este 
exponenta partidului care a lansat 
în repetate rânduri „mesaje de ură 
la adresa României”. Aceasta l-a in-
format pe o�cialul de la Bucureş-
ti că parlamentul moldovean este 
funcţional şi că au fost create toa-
te organele de lucru, inclusiv aleşi 
vicepreşedinţii şi create comisiile 
permanente. La rândul său, Bogdan 
Aurescu a transmis mesajul preşe-

dintelui României, care îndeam-
nă autorităţile Republicii Moldo-
va să soluţioneze criza politică pe 
cale paşnică, cu calm şi reţinere de 
la acţiuni violente. În acelaşi timp, 
Bogdan Aurescu a discutat cu lide-
rii grupurilor parlamentare ale Blo-
cului „ACUM” (PAS şi PPDA), Maia 
Sandu şi Andrei Năstase, adaugă 
sursa citată.

Lidera Partidului Socialist (prorus), 

Zinaida Greceanîi îi mulţumeşte lui  
Klaus Iohannis şi întregului popor român

Zinaida Greceanîi, a fost aleasă în 
funcţia de preşedinte al parlamen-
tului moldovean. În acest context, 
ziarul Timpul din Chişinău aminteş-
te că Zinaida Greceanîi nu a mani-
festat întotdeauna sentimente fa-
vorabile României. Mai exact, la 8 
aprilie 2009, pe când era prim-mi-
nistru, ea l-a expulzat pe ambasa-
dorul României la Chişinău.
Foto: duma.gov.ru

UE îndeamnă platformele de 
internet să facă mai mult pentru 
a combate dezinformarea
l l Uniunea Europeană a îndem-
nat platformele de internet să facă 
mai mult pentru a combate dezin-
formarea, pe fondul suspiciunilor 
legate de tentative de manipulare 
a alegerilor de luna trecută pentru 
Parlamentul European, venite mai 
ales din partea Rusiei, informează 
AGERPRES.

Într-un raport pe această temă pu-
blicat vineri, 14 iunie 2019, se ara-
tă că sunt dovezi privind „un efort 
continuu şi susţinut” din partea unor 
elemente ruse de a promova vederi 
extremiste şi de a polariza dezba-
terile pe plan local, prin dezinfor-
mare online. 

Totuşi, se subliniază în raport, nu 
există dovezi privind „o campanie 
distinctă transfrontalieră de dezin-
formare provenită din surse externe 
şi vizând în mod speci�c alegerile 
europene”.

Cipru: Ţările din Europa de Sud 
avertizează din nou Turcia

l l Cele şapte ţări din Europa de Sud, 
reunite într-un summit vineri, 14 iu-
nie 2019, în Malta, au îndemnat din 
nou Turcia „să înceteze activităţile 
sale ilegale”, referindu-se la intenţia 
Ankarei de a efectua operaţiuni de 
forare în apele zonei economice ex-
clusive (ZEE) cipriote, informează 
AGERPRES.

„Regretăm profund că Turcia nu a 
răspuns la apelurile repetate ale UE 
condamnând acţiunile ilegale ale 
Turciei” în această zonă, au a�rmat 
ţările din grupul Med7 în declaraţia 
lor �nală. „Dacă Turcia nu încetează 
acţiunile sale ilegale, cerem UE să 
aibă în vedere măsuri corespunză-
toare, în solidaritate cu Ciprul”, au 
adăugat acestea. „UE nu va da do-
vadă de nicio slăbiciune” în privinţa 
acestui subiect, a subliniat preşedin-
tele francez, Emmanuel Macron, la 

�nalul summitului. La începutul lu-
nii mai, UE a avertizat Ankara, după 
anunţul autorităţilor turce legat de 
intenţia lor de a efectua operaţiuni 
de forare a gazelor până în septem-
brie într-un sector a cărui limită, po-
trivit Ciprului, depăşeşte limita ZEE. 

„Turcia violează legile internaţiona-
le, este o invadare a ZEE noastre, ea 
nu recunoaşte Ciprul. Sunt foarte 
bucuros de puternicul mesaj de so-
lidaritate cu Ciprul al partenerilor 
noştri şi la adresa Turciei”, şi-a ex-
primat satisfacţia preşedintele ci-
priot, Nicos Anastasiades.

În ultimii ani, descoperirea unor 
uriaşe zăcăminte de gaze în regiu-
ne a sporit tensiunile. Ciprul a sem-
nat contracte de explorare cu mari 
grupuri din sectorul hidrocarburilor, 
precum ENI (Italia), Total (Franţa) şi 
ExxonMobil (SUA). Ankara se opune 
însă oricăror operaţiuni de explora-
re şi exploatare a zăcămintelor de 
gaze care exclud Republica Turcă a 
Ciprului de Nord, autoproclamată 
în treimea de nord a insulei, dar ne-
recunoscută internaţional.
Foto: Emmanuel Macron / Facebook

Totodată, în po�da progreselor 
făcute de Facebook, Twitter şi alte 
platforme online de a combate ele-
mente rău-intenţionate, UE îndeam-
nă în raport aceste companii să ia 
mai multe măsuri.
Foto: pixabay.com
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Cristiano Ronaldo a 
primit o citaţie pentru 
a se prezenta în faţa 
unui tribunal din SUA

l l  Fotbalistul portughez Cristiano 
Ronaldo, acuzat de viol în SUA, a 
primit personal o citaţie pentru a 
se prezenta în faţa unei instanţe 
din această ţară, potrivit unor docu-
mente depuse vineri, 14 iunie 2019, 
de avocaţii săi la un tribunal federal 
din Nevada, informează AGERPRES. 

Ronaldo, de cinci ori câştigător 
al Balonului de Aur, este anchetat 
pentru că ar � violat o tânără ame-
ricancă în urmă cu zece ani. Kathryn 
Mayorga, în vârstă astăzi de 35 de 
ani, a�rmă că portughezul a abuzat 
de ea pe 13 iunie 2009 în camera sa 
de hotel din Las Vegas, după ce ea 
i-a refuzat avansurile şi şi-a protejat 
sexul cu mâinile.

Actualul jucător al lui Juventus 
Torino respinge aceste acuzaţii. 
Procedura judiciară a decurs lent 
după depunerea plângerii în luna 
septembrie. Potrivit unor media, 
avocaţii americani ai lui Mayorga 
au întâmpinat multe di�cultăţi în 
a-i înmâna personal lui Ronaldo ci-
taţia pentru a compărea în faţa unui 
tribunal din Las Vegas, aşa cum cere 
legea din Nevada.
Un alt fotbalist vedetă, brazilianul 
Neymar, a fost acuzat recent de viol.
Foto: cnbc.com

România, în lumea fotbalului bun după 
20 de ani - Viitorul e în mâinile voastre

l l Italia (alături de San Marino) găz-
duiește între 16 și 30 iunie 2019 
Campionatul European de fot-
bal „Under 21”, competiție la care 
România s-a cali�cat după o secetă 
de 20 de ani. Tricolorii lui Mirel Rădoi 
și-au propus un obiectiv îndrăzneț - 
cali�carea în semi�nale, deși grupa 
este una infernală: cu Anglia, Croația 
și Franța. Așteptările sunt mari de la 
o echipă care îi are, printre alții, în 
componență pe Ionuț Radu, Ianis 
Hagi, Vlad Dragomir, Tudor Băluţă, 
Florinel Coman, Dennis Man și Geor-
ge Puşcaş, informează HotNews.ro.

Turneul �nal european va putea 
� urmărit în direct pe TVR 1, TVR 2 
și TVR HD și Livescore și LiveText 
pe HotNews.ro.

Italia (alături de San Marino) a fost 
desemnată gazdă a competiției în 
data de 9 noiembrie 2016, după o 
ședință a comitetului executiv al 
UEFA care a avut loc la Nyon.

Cum au arătat urnele la tra-
gerea la sorți:

Italia - țara gazdă
Urna 1 - Germania (39,913 coe�-

cient), Anglia (37,946)
Urna 2 - Spania (37,774), Danemar-

ca (35,533), Franța (35,182)
Urna 3 - Serbia (33,083), Croația 

(32,952), Belgia (32,122), Austria 
(31,767), Polonia (30,946), Româ-
nia (29,259). 

Cum arată grupele de la CE 2019:
Grupa A: Italia, Spania, Polonia, 

Belgia
Grupa B: Germania, Danemarca, 

Serbia, Austria
Grupa C: Anglia, Franța, România, 

Croația.
Din cele 3 grupe se vor cali�ca în 

semi�nale câștigătoarele și cea mai 
bună ocupantă a locurilor secunde.

Programul grupei C:
18 iunie 2019: România – Croația 

(San Marino, 19:30), Anglia – Franța 
(Cesena, 22:00)

21 iunie 2019: Anglia – România 
(Cesena, 19:30), Franța – Croația 
(San Marino, 22:00)

24 iunie 2019: Franța – România 

(Cesena, 22:00), Croația – Anglia 
(San Marino, 22:00)

Unde se vor juca meciurile:
Șase stadioane vor găzdui partide-

le de la Euro 2019 Under 21: Stadio 
Renato Dall’Ara (Bologna), Mapei 
Stadium – Città del Tricolore in Reg-
gio Emilia, Stadio Dino Manuzzi (Ce-
sena), Stadio Nereo Rocco (Trieste), 
Dacia Arena (Udine) și San Marino 
Stadium (Serravalle, San Marino).

Cine are cele mai multe trofee cu-
cerite: Italia 5, Spania 4, Germania 
2, Anglia 2, Olanda 2, Rusia 2 etc.
Foto: standard.co.uk

Tricolorii lui Mirel Rădoi și-
au propus un obiectiv îndrăz-
neț - calificarea în semifinale, 
deși grupa este una infernală: 
cu Anglia, Croația și Franța.

Darren Cahill: 
„Am avut parte de 
o mare jucătoare, 
Simona Halep”

l l  Fostul antrenor al Simonei Halep, 
australianul Darren Cahill, susține că 
a ajuns un mare antrenor, deoarece 
a avut parte de o mare jucătoare, 
Simona Halep, între ei existând o 
mare încredere și un mare respect, 
susține HotNews.ro. Darren Cahill 
a declarat, sâmbătă, 15 iunie 2019, 
la Cluj-Napoca, la o discuție cu pu-
blicul din cadrul Sports Festival, că 
cel mai important lucru pe care l-a 
învățat în cariera sa este că un an-
trenor trebuie să asculte, să pună 
întrebările corecte și să câștige în-
crederea jucătorului său.

„Ca antrenor încerci să dai ce e mai 
bun cu orice jucător, cred că cel mai 
important lucru pe care l-am învățat 
este că trebuie să asculți ca antre-
nor, nu poți antrena diferiți jucători 
în același fel și este important să în-
cerci să antrenezi privind prin ochii 
jucătorilor, nu prin ai mei. Amândoi 
am dat ce am avut mai bun. Nu poți 
să �i un bun antrenor, fără a avea 
un jucător mare. Iar Simona a fost o 
mare jucătoare înainte de a începe 
să lucrez cu ea și am avut noroc că 
am antrenat jucători buni. Am ajuns 
mare antrenor pentru că am avut 
o mare jucătoare, Simona”, a spus 
Darren Cahill. Foto: tenniscircus.com

Telefon 004 0751 051 096                          
www.drnassar.ro

� Specialiști în implantologie 
� Specialiști în estetică dentară
� Servicii stomatologice de înaltă 

calitate la prețuri imbatabile

Acum poți bene� cia de cea mai nouă 
tehnologie în medicina stomatologică, 

chiar la noi acasă

Realizăm orice lucrare într-un 
timp record!

Îți dorești un zâmbet strălucitor?
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MUNCĂ

OFERTE

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

Se caută ospătar (de preferință femeie) cu 
experiență. Detalii la numărul 637354959.

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

CERERI

Caut loc de muncă în zona Madrid: Șofer 
profesionist, 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 contactat la 
numărul 0040729275917.

Cu experiență în construcții și zugrăveli, 
caut loc de muncă în zona Madrid. Dis-
ponibilitate la program prelungit și de-
plasări. Tel: 642072927.

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

MATRIMONIALE

Domn elegant, prezentabil, aș dori să cu-
nosc o doamnă pentru prietenie și mai 
departe căsătorie, am 59 de ani, divorțat 
și fără obligații. Tel: 642364651. 

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

Español, funcionario del estado, busca 
amistad sin límite, con señora rumana 
de 40 a 50 años. Tel: 692349636.

Domn de 46 de ani, divorțat, din zona 
Madridului, doresc să cunosc o doam-
nă de vârstă apropiată pentru o relație 
de prietenie. Mă puteți suna la tel: 
642264868.

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

Domn din comunitatea Madrid, 41 de ani, 
doresc să cunosc o domnișoară de vârstă 
apropiată pentru o relație serioasă. Tel: 
642707115.

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

Bărbat de 55 de ani, 1,78 m înălțime, 
80 kg, șaten cu ochii albaștri, fără obli-
gații, din zona Madridului, doresc să cu-
nosc o doamnă de vârstă apropiată. Tel: 
602619787.

Caballero de 56 años, soltero, busca mu-
jer rumana para amistad y posible re-
lación de pareja. Mido 1.60 m, comu-
nidad de Madrid. Me llamo Angel. Tel: 
687858760.

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

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

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

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

Domn, 44 de ani, locuiesc în Arganda del 

C/ Brujula, N. 13, 28850 Torrejon de Ardoz
De luni până vineri, de la 8.30 la 14.00 și de la 15.00 la 19.00.

             Telefon: 678154559 / 917557873, Facebook: Talleres Multicar

MECANICĂ ȘI ELECTRONICĂ AUTO - ÎNTREȚINERE COMPLETĂ.
DIAGNOZĂ, AER CONDIȚIONAT, CAUCIUCURI ȘI TINICHIGERIE.

PÂNĂ LA DOI ANI GARANȚIE
PENTRU PIESE ȘI MANOPERĂ!!

Rey. Îmi doresc să cunosc o doamnă de 
vârstă apropiată, să întemeiem o familie. 
Nu îmi doresc o aventură. Sunt un om cu 
frică de Bunul Dumnezeu. Tel: 642917710.

Domn de 57 ani, serios, doresc să cunosc 
o doamnă serioasă, de vârstă apropiată, 
din comunitatea 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! Eu lucrez în 
Toledo. Mă cheamă Lili. Tel: 604214946.

Caut o doamnă pentru prietenie-căsăto-
rie, ca să nu fim singuri la bătrânețe. Nu 
îmi plac cuvintele și gândurile urâte, al-
coolul, bârfa și nimic rău. Tel: 697726258.

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

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

Hola, soy un chico soltero, vivo en Madrid 
capital, con buen trabajo, estable y me 
gustara conocer una chica culta, honra-
da como yo lo soy para una relacion se-
ria, amistad o matrimonio. No importa 
la nacionalidad. Ruego mucha seriedad. 
Tel: 657131211 / 677026947.

DIVERSE

SERVICII

Caut să mă înregistrez (empadronamien-
to) în provincia Guadalajara, Toledo, Se-
govia sau Ávila pentru un examen auto de 
categoria D (contra cost). Tel: 627192719.

VÂNZĂRI

Vând în Botoșani, strada Popăuți 104, casă 
construită în 2014, P+M, compusă din 6 
camere, două bucătării. Preț 88.000€. Tel: 
0034666299144; 0040771905144.

Vând teren în judeţul Alba, Oraşul Zlatna, 
lângă 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 cameră de matrimoniu pentru 
o persoană, din orice zi a lunii. Aparta-
mentul este cu 2 băi, terasă, Digi, inter-
net, pe strada Talamanca, Alcalá de He-
nares. Tel: 642820155.

Închiriez apartament, condiții foarte 
bune, în Anchuelo (10 minute cu mași-
na până în Alcalá). Apartamentul are 2 
camere și salon, etajul 1. Mai multe in-
formații la telefon: 627192719.

Avda. Constitución, 65 - Coslada    www.maleitravelgroup.com  
 91 896 53 79  603 414 473  info@maleitravelgroup.com

Estancias en Costa 2019

Tarjeta regalo de 50€ o 100€ por reserva, según condiciones. Los 
precios publicados de los Todo Incluido ya incorporan descuentos. 
Consulta condiciones y política de cancelación vigente en tu agencia 
de viajes. Plazas limitadas

25%
DESCUENTO

Los niños 
GRATIS

PARA ESTANCIAS
Del 20 al 29

de JUNIO






