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„Mândrii Românași” te 
invită la Cursuri de Dansuri 
Populare Românești 
pentru copii și adulți 6,15

REPORTAJ 3

Băncile pierd teren 
în fața unui start-up 
care ajută românii să 
trimită bani acasă

Foto: pixabay.com

Declarația notarială, obligatorie pentru minorii 
care călătoresc neînsoţiţi de ambii părinți

Pentru minorii care nu sunt însoțiți de ambii părinți sau călătoresc numai 
cu unul dintre aceștia este nevoie de o declarație notarială prin care se face 
dovada acceptului pentru deplasarea copilului. Documentul este obligatoriu 
și în cazul în care copilul călătorește însoțit de un alt adult. 2
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CONTACT

Ambasada României în Regatul Spaniei
Adresa: Avenida de Alfonso XIII, nr. 157,  
28016 Madrid

Tel.: +34 913501881 (5 linii)
Atașat pe probleme de muncă și sociale:
+34 913507356
Fax: +34 913452917
La aceste numere de telefon NU se furnizează 

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

Secţia Consulară a Ambasadei 
României la Madrid
Adresa: Av. de la Albufera, nr. 319, 28031 Madrid

Tel.: +34 917344004 (5 linii)
Fax: +34 914165025
E-mail: contact@informatiiconsulare.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau  

accidente rutiere: +34 649656032
Program de lucru cu publicul:  

luni-joi, 9.00-17.00; vineri 9.00-16.00
Important! Preluarea cererilor de pașaport:
Luni-miercuri, 9.00-15.00, fără programare;  

joi, 9.00-13.00, fără programare; joi, 14.00-16.00,  
cu programare; vineri, 9.00-15.00 cu programare

Eliberare pașapoarte:  
luni-joi, 9.00-16.00, sau vinerea, 9.00-15.00

Programări pașapoarte:
programari@consuladoderumania.es
Pentru obținerea unui titlu de călătorie nu este 

nevoie de o programare prealabilă.
Jurisdicție: Comunitatea Autonomă Madrid, 

Castilia și León (Avila, Burgos, León, Palencia, Sala-
manca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora), Insulele 
Canare (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife).

Institutul Cultural Român–Madrid
Adresa: Plaza de la Lealtad, nr. 3, entreplanta dere-
cha, 28014 Madrid

Tel.: +34 917589566

Fax: +34 915590135
E-mail: icrmadrid@icr.ro
Web: www.icr.ro/madrid/
Program: luni–vineri, 10.00–17.00

Consulatul General  
al României la Barcelona
Adresa: C/ San Juan de la Salle, nr. 35 bis,  
08022 Barcelona (Intrare pentru public: Alcoy 22)

Tel.: +34 934 181 535; +34 934 340 220;
+34 934 344 223
Fax: +34 934 341 109
E-mail: barcelona@mae.ro
Web: http://barcelona.mae.ro/
Telefon de urgență: cazuri de deces sau  

accidente rutiere +34 661 547 853
Jurisdicție: Catalonia (Barcelona, Girona, Lerida, 

Tarragona), Insulele Baleare.
Program de lucru cu publicul: luni–vineri, 

09.00–17.00 (09.00–14.00 depunere cereri;  
15.30–16.30 eliberare documente).

Consulatul General  
al României la Sevilla
Adresa: Avenida Manuel Siurot, nr. 30, 41013 Sevilla

Tel.: +34 954 233 243; +34 954 624 070;
+34 954 230 947; +34 954 624 053
Fax: +34 954627108
E-mail: sevilla@mae.ro
Web: http://sevilla.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau  

accidente rutiere +34 648212169
Jurisdicție: Andaluzia (Huelva, Cádiz, Málaga, 

Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada), Regiunea Murcia, 
Ceuta, Melilla.

Program de lucru cu publicul: luni–vineri 
(09.00–14.00 depunere cereri, 15.30–16.30 eliberare 
documente).

Consulatul General  
al României la Bilbao
Adresa: Plaza Circular, nr. 4, 48001 Bilbao

Tel.: +34 944245177

Fax: +34 944245405
E-mail: secretariado@cgrumaniabilbao.es
Web: http://bilbao.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau  

accidente rutiere +34 608956278
Jurisdicție: Ţara Bascilor (Alava, Guipuzcoa, 

Viscaya), Navarra, La Rioja, Principatul Asturia, 
Cantabria, Galicia (La Coruña, Lugo, Orense, 
Pontevedra).

Program de lucru cu publicul: luni–joi 
(09.30–14.30 depunere cereri, 16.30–17.00 elibe-
rarea documentelor); vineri (09.30–11.30 preluare 
cereri și eliberare documente pentru minorii aflați 
sub tutela autorităților spaniole, 11.30–13.00 depu-
nerea jurământului de credință pentru obținerea 
cetățeniei române, 14.00–15.30 oficiere căsătorii, 
probleme cetățenie, audiențe etc.- cu programare, 
15.30–16.30 vize–cu programare).

Consulatul României la Zaragoza
Adresa: C/ Camino de Las Torres, nr. 24, 50008 
Zaragoza (Intrare pentru public: prin spatele  
clădirii, fostul sediu al INEM)

Tel: +34 976481429
Fax: +34 976481779
E-mail: consulat@zaragoza.ro
Web: http://zaragoza.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau  

accidente rutiere +34 663814474
Jurisdicție: Comunitatea Autonomă Aragon–

provinciile Zaragoza, Huesca și Teruel.
Program de lucru cu publicul: luni – vineri, 

9.00-15.00 (9.00–14.00 depunere cereri).

Consulatul României  
la Castellón de la Plana
Adresa: Avenida de Valencia, nr. 144, 12006  
Castellón de la Plana (esq. con Rambla de la Viuda)

Tel.: +34 964216172; +34 964206764;
+34 964216171; +34 964203331; +34 964203234
Fax.: +34 964257053
E-mail: castellon@mae.ro
Web: http://castellon.mae.ro

Telefon de urgență: cazuri de deces sau  
accidente rutiere +34 677842467

Jurisdicție: Comunitatea Valenciană– 
provinciile Valencia, Castellón și Alicante.

Program de lucru cu publicul: luni–joi 
(09.00–13.30 depunere cereri, 15.00–16.30 elibe-
rare documente); vineri (09.00–11.30 preluare 
documente, 12.00–13.00 eliberare documente, 
14.00–15.30 oficiere căsătorii, probleme cetățenie, 
audiențe etc.–cu programare, 15.30–16.30 vize – cu 
programare).

Consulatul României la Ciudad Real
Adresa: C/ Mata, nr. 37, 13004 Ciudad Real

Tel.: +34 926226825
Fax: +34 926231170
E-mail: ciudadreal@mae.ro
Web: http://ciudadreal.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau  

accidente rutiere +34 609513790
Jurisdicție: Castilla-La Mancha (Toledo, Ciudad 

Real, Albacete, Cuenca, Guadalajara), Extremadura 
(Caceres, Badajoz).

Program de lucru cu publicul: luni–vineri 
(09.00–14.00 depunere cereri, 16.00–17.00 eliberare 
documente).

Viceconsulatul României la Almeria
Adresă: Carretera Huércal de Almería, nr. 46,  
04009 Almería

Tel.: +34 950 625963; +34 950 624769
Fax: +34 950 145217
E-mail: almeria@mae.ro
Web: http://almeria.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau  

accidente rutiere +34 682 733 408
Jurisdicție: Almeria
Program de lucru cu publicul: luni–joi 

(09.00–14.00 depunere cereri, 16.30–17.00 elibe-
rare documente). Vineri–activitate de asistenţă și 
protecţie, vizite la penitenciare, oficiere căsăto-
rii, audienţe și alte servicii, pe bază de programare 
prealabilă.

INSTITUŢII ALE STATULUI ROMÂN ÎN SPANIA

Cetățenii români minori pot 
ieși din țară în aceleași condi-
ții ca și persoanele adulte, în 
baza unui document de călăto-
rie valabil–pașaport sau carte 
de identitate (minorii peste 14 
ani)–numai dacă sunt însoțiți 
de o persoană fizică majoră și cu 
acordul părinților, informează 
AGERPRES. Potrivit legisla-
ției în vigoare, pentru minorii 
care nu sunt însoțiți de ambii 
părinți sau călătoresc numai cu 
unul dintre aceștia este nevoie 
de o declarație notarială prin 
care se face dovada acceptu-
lui pentru deplasarea copilului. 
Documentul este obligatoriu 
și în cazul în care copilul călă-
torește însoțit de un alt adult.

Declarația părinților/ a 
părintelui are o valabilitate 
de maximum 3 ani de la data 
întocmirii și cuprinde acordul 

cu privire la efectuarea de călă-
torii în străinătate de către 
minor, precum și datele de 
identitate ale însoțitorului. 
Documentul va fi prezentat 
la frontieră în copie și origi-
nal. În cazul în care minorul 
urmează să rămână în statul 
de destinație, trebuie menți-
onată persoana căreia îi va fi 
încredințat.

Totodată, la ieșirea din țară, 
persoana care însoțește minorul 
va trebui să prezinte certifica-
tul de cazier judiciar. În cazul 
părinților divorțați, chiar dacă 
părintele însoțitor face dovada 
faptului că minorul i-a fost 
încredințat prin hotărâre jude-
cătorească rămasă definitivă și 
irevocabilă însă cei doi părinți 
exercită în comun autoritatea 
părintească, acesta trebuie să 
prezinte acordul autentificat 

al celuilalt părinte cu privire 
la ieșirea din țară. În situația 
în care minorii sunt însoțiți de 

o persoană fizică majoră, alta 
decât părinții sau reprezentan-
tul legal, poliția de frontieră va 

permite ieșirea din țară numai 
dacă se prezintă o declarație a 
ambilor părinți, a părintelui 
căruia minorul i-a fost încredin-
țat prin hotărâre judecătorească 
rămasă definitivă și irevocabilă, 
a părintelui supraviețuitor sau 
a reprezentantului său legal.

Poate avea calitatea de 
însoțitor și o persoană anume 
desemnată din cadrul unei soci-
etăți comerciale autorizate, în 
condițiile legii, să desfășoare 
activități de transport inter-
național de persoane. Pentru 
minorii cetățeni români cu 
domiciliul/reședința în străină-
tate, care se deplasează însoțiți 
în statul în care au domiciliul/
reședința, nu mai este nece-
sară prezentarea declarației 
părinților/tutorilor la ieșirea 
din România, conform sur-
sei citate.

Declarația notarială, obligatorie pentru minorii 
care călătoresc neînsoţiţi de ambii părinți

Foto: pixabay.com
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În Canary Wharf, inima lumii 
financiare din Londra, un start-up 
pornit în urmă cu doar cinci ani 

începe să câștige tot mai mult teren 
în fața giganților care dominau până 
nu demult industria transferurilor 
de bani. În spatele succesului poveș-
tii TransferGo se află sutele de mii 
de imigranți români care au plecat 
la muncă peste hotare și care trimit 
bani acasă.

„Misiunea noastră este să facem 
trimiterea de bani acasă cât mai sim-
plă și mai avantajoasă pentru toată 
lumea. Sistemul electronic ingenios 
care face posibil ca banii să fie tri-
miși și primiți aproape în timp real 
le permite românilor din UK să facă 
tranzacții foarte rapid, din contul lor 
în contul beneficiarului”, spune Dau-
mantas Dvilinskas, CEO și co-fondator 
al TransferGo.

Totul e online și simplu de urmă-
rit. Fără să mergi la ghișee, fără să 
stai la cozi, fără completarea unui 
vraf de hârtii și fără să cauți cel mai 
avantajos curs valutar. Poți face totul 
online, de pe mobil, tabletă sau cal-
culator. Banii sunt virați online, 
iar transferul se face la o rată mult 
mai bună decât cea practicată de 

majoritatea băncilor sau operatorilor 
cu bani lichizi. Pentru a vedea dife-
rențele, compania spune că cel mai 
bine este să compari costul final și 
să vezi exact câți bani ajung la des-
tinație. Multe din servicii pot avea 
costuri ascunse pe lângă cele afișate, 
așa ca e important să cercetezi cu 
atenție mai întâi.

Şi dacă ne uităm la costuri, dacă 
băncile percep o taxă medie de transfer 
de 10 lire, TransferGo are o taxă fixă 
de transfer de 0,99 lire pentru bani 
livrați în următoarea zi lucrătoare, 
1,99 lire pentru bani livrați în ace-
eași zi sau 4,99 lire pentru bani livrați 
în doar 30 de minute. Toate aceste 
comisioane sunt fixe, asta înseamnă 

ca indiferent cât vrei să trimiți comi-
sionul de transfer rămâne același. De 
exemplu: dacă vrei să trimiți 500 de 
lire, 5000 sau 10.000 de lire prin 
opțiunea standard plătești tot 0.99 
lire comision.

Mai mult de atât, pe perioada 
verii, TransferGo a lansat o ofertă 

specială pentru românii din Spania 
prin care aceștia pot trimite bani 
internațional fără commision prin 
opțiunea Economic.
De unde a pornit
În urmă cu câțiva ani, un grup de 
prieteni care aveau un business de 
import-export și-au dat seama că afa-
cerile lor sunt foarte serios afectate de 
calitatea și costurile oferite de băncile 
care se ocupau pe atunci de transferul 
internațional de bani. „Într-o bună zi, 
una dintre marile bănci din Marea 
Britanie a reușit să trimită banii noș-
tri, nu numai într-o țară greșită, dar 
și într-o monedă greșită, ceea ce a 
însemnat că am pierdut partenerii din 
lanțul de aprovizionare, am primit 
penalizări și credibilitatea noastră a 
primit o lovitură puternică”, își amin-
tește Daumantas Dvilinskas, CEO și 
cofondator al TransferGO. În urma 
experienței, a cerut băncii în cauză 
compensații. În răspuns, reprezen-
tanții instituției admiteau că a fost 
greșeala lor, însă precizau că este 
împotriva politicii băncii să ofere 
despăgubiri. A fost picătura care a 
umplut paharul, spune Daumantas, 
inclus de revista americană Forbes 
în topul celor mai de succes 30 de 
antreprenori sub 30 de ani.

TransferGo este activ pe piața din 
România din iunie 2015 și oferă ser-
vicii de transfer de bani între 45 de 
țări din întreaga lume. Pentru mai 
multe detalii despre cum funcționează 
puteți accesa: www.transfergo.ro

DEPÓSITO DE 
MATERIALES DE

CONSTRUCCIÓN

SILVIU

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

Porcelánico Extra 
Plus Propamsa

4,44€

Placa cartón
yeso 13mm

1,49€/m2

Băncile pierd teren în fața unui start-up 
care ajută românii să trimită bani acasă

Daumantas Dvilinskas, CEO & Co-fondator TransferGo / WWW.TRANSFERGO.RO
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Cum se cere o 
programare la 
Spitalul Universitar 
din Torrejón?
În Comunidad de Madrid, oricine are drep-
tul să aleagă liber spitalul în care dorește 
să fie îngrijit. Pentru a alege Spitalul Uni-
versitar din Torrejón, aveţi nevoie doar de 
cardul public de sănătate. Aveţi două vari-
ante: dacă medicul dumneavoastră de 
familie v-a spus că trebuie să vă prezentaţi 
la un specialist la spital, vă va înmâna un 
document numit „Parte de Interconsultas” 
(bilet de trimitere) și o dovadă a solicitării 
de programare, care cuprinde un număr de 
identificare a cererii. Medicul va transmite 
această cerere la Centro de Gestión de Citas 
(Centrul de Programări), de unde veţi fi con-
tactat prin telefon în câteva zile, pentru a 
primi programarea. În acest moment puteţi 
cere să fiţi primit la Spitalul Universitar din 
Torrejón și operatoarea vă oferă programa-
rea cu specialistul de care aveţi nevoie. Dacă 
deja sunteţi îngrijit la un alt spital și doriţi 
să vă prezentaţi la Spitalul Universitar din 
Torrejón, luaţi legătura cu Secţia de Primire 
(Unidad de Admisión) a spitalului respectiv 
și explicaţi că doriţi o programare la Spitalul 
din Torrejón. Angajaţii de la secţia respec-
tivă vor gestiona solicitarea și vă vor înmâna 
biletul de trimitere (Parte de Interconsulta). 
Mai multe informații pe internet www.hos-
pitaldetorrejon.es/eligenos

Valurile de căldură influențează 
și modifică negativ comporta-
mentul uman, avertizează un 
grup de experți francezi. Oame-
nii se simt goliți de energie și 
sunt mai iritabili ca de obicei. 
Este vina valurilor de căldură, 
care modifică negativ compor-
tamentul uman. Remi Mifsud 
(medic la Paris), Alexandra 
Murcier (dietetician-nutri-
ționist) și Xavier Ballongue 
(medic generalist) aduc o 
serie de precizări în legătură 
cu acest fenomen, informează 
AGERPRES.

Un tonus aproape de zero
Căldura are un impact direct 

asupra stării de oboseală. „Când 
este foarte cald, temperatura 
corpului crește. Organismul tre-
buie atunci să cheltuiască mai 
multă energie pentru a o regla. 
Acest lucru provoacă oboseală 
bruscă, dureri de cap și, une-
ori, stare de greață”, explică 
Alexandra Murcier.

Capacități sportive 
diminuate
Dacă meteorologii anunță 
temperaturi de 30 de grade 
Celsius, nu încercați să vă 
doborâți recordul de rezistență. 

„Capacitățile noastre muscu-
lare scad odată cu căldura. Ne 
deplasăm cu dificultate și avem 

o rezistență mai puțin bună 
în sport, mai ales dacă nu ne 
hidratăm suficient”, a subliniat 
medicul dietetician-nutrițio-
nist Alexandra Murcier.

O pierdere a apetitului
Prezentăm regulile care tre-
buie respectate pe timp de 
caniculă: Beți apă înainte de 
a vi se face sete, în mici canti-
tăți, pe parcursul întregii zile, 
la temperatura camerei. Evitați 
activitățile sportive la orele din 
timpul zilei în care se înregis-
trează cele mai ridicate valori 
de temperatură. Oferiți-vă un 
timp mai îndelungat de recu-
perare după ședințele de sport. 

Privilegiați fructele și legumele 
pentru a vă hidrata.

O stare de iritabilitate
Atunci când temperaturile 
cresc, ele pot avea o influ-
ență negativă asupra stării 
de dispoziție. „Transpirăm și 
ne simțim dezagreabil. Con-
cluzia: devenim iritabili și ne 
enervăm mai repede”, explică 
medicul Remi Mifsud. „Iar căl-
durile puternice ne enervează 
și mai mult, întrucât nu sun-
tem obișnuiți cu ele”.

O scădere a libidoului
Deși revenirea zilelor înso-
rite în timpul primăverii îi 

„înnebunește” în general pe 
hormoni, puternicele căl-
duri estivale pot să inhibe, 
în unele cazuri, dorințele 
sexuale. „Atunci când se înre-
gistrează peste 30 de grade 
Celsius la umbră, nu avem 
chef să prestăm o activitate 
intensă. Temperatura ne influ-
ențează forma de moment, fapt 
care poate să determine o scă-
dere de moment a libidoului”, 
a explicat Alexandra Murcier, 
conform sursei citate.

Experți francezi: Valurile de căldură influențează 
și modifică negativ comportamentul uman

Spitalul Universitar din Torrejón a primit apro-
barea Ministerului Sănătății pentru formarea 
profesională MIR (Medic Internist Rezident). 
În prezent, centrul formează studenți univer-
sitari și post-universitari, obținând calificări 
în Ştiințe Medicale, având anual o medie de 
25 de studenți.

Dr. Ignacio Martínez Jover, director al Spi-
talului Universitar din Torrejón a declarat: 

„Comisia Cadrelor Didactice a Spitalului a lucrat 
foarte mult în ultimii ani pentru prezentarea 

diferitelor protocoale către Ministerul Sănătății, 
cum este Planul de Management al Calității 
Învățământului sau Evaluarea Rezidentului 
pentru a obține această acreditare, care ne va 
permite formarea de viitorii medici”. În lunile 
următoare, Spitalul din Torrejón trebuie să pre-
zinte ministerului specialitățile în care dorește 
să formeze medici rezidenți pentru a obține 
acreditarea ca „Unitate de Învățământ”.

Spitalul și Comisia Cadrelor Didactice lucrează 
încontinuu, de la deschiderea centrului în 2011, 

colaborând cu Universitatea Francisco de Vito-
ria, cu studenți calificați în Ştiințe Medicale și 
cu centre de formare profesională și speciali-
zată. „Pentru spitalul nostru atât învățătura, 
cât și cercetarea sunt două piloane fundamen-
tale, deoarece amândouă ajută la îmbunătățirea 
calității serviciilor medicale oferite. Lucrăm 
pentru a oferi cea mai bună formare viitori-
lor medici și avem diferite linii de cercetare 
în studiul diferitelor patologii”, explică Mar-
tínez Jover.

Min. Sănătății acreditează Spitalul din 
Torrejón pentru formarea profesională MIR

Foto: Spitalul Universitar din Torrejón

Ministrul Sănătății, Florian Bodog, i-a dat asigurări comisarului 
european Corina Crețu că ministerul va face toate demersu-
rile necesare, astfel încât construcția celor trei spitale regionale 
să înceapă cât mai repede în cursul anului 2018, informează 
AGERPRES. „Vreau să o asigur că Ministerul Sănătății va face 
toate demersurile necesare, astfel încât construcția celor trei 
spitale regionale să înceapă cât mai repede în cursul anului 
2018, pentru a ne asigura că nu se pierd banii alocați”, a spus 
Florian Bodog. Comisarul european pentru Politică regională, 
Corina Crețu a avut o discuție cu premierul Mihai Tudose și 
i-a transmis că România va primi sprijinul Băncii Europene de 
Investiții pentru a construi trei spitale regionale începând de 
anul viitor. Prezent la Bruxelles, vorbind despre fondurile euro-
pene, Mihai Tudose a afirmat că s-a reușit deblocarea a 600 de 
milioane de euro, adăugând că aceasta este „un sprijin extra-
ordinar” pentru România. El a făcut referire și la deblocarea 
fondurilor pentru proiectul care vizează construirea a trei spi-
tale regionale. „Așteptăm proiectul de la Banca Europeană de 
Investiții, până în septembrie. Angajamentul nostru este ca din 
septembrie până la terminarea anului să terminăm și noi pro-
cedurile de achiziție publică, pentru ca, de la anul, să înceapă 
lucrările efectiv”, a mai afirmat Tudose, conform sursei citate.

Min. Sănătății dorește 
construcția a 3 spitale regionale

Foto: moldova.org

Foto: observatorcl.info
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Ministrul Apărării, Adrian 
Țuțuianu, a declarat că intenția 
MApN este să achite sistemele 
de înzestrare a Armatei prin 
alocări multianuale, în așa 
fel încât în 2017 să se reali-
zeze o plată de avansuri pe 
anumite componente, infor-
mează AGERPRES. „Am făcut 
în aceste zile de la preluarea 
mandatului o analiză a situației 
execuției bugetare pe primele 
cinci luni ale anului și o previ-
ziune pentru următoarele luni 
și vă asigur că intenția mea și a 
Guvernului pe care îl reprezint 
aici este ca cei 2% să fie cheltuiți 
efectiv pentru nevoile Armatei, 
cu precizarea că o parte din 
bani sunt destinați înzestrării 
și o parte din bani sunt desti-
nați altor cheltuieli, cum ar fi 
salariile personalului militar, 
pensiile militare, bunurile și 
serviciile care sunt necesare 
Armatei. O componentă princi-
pală a cheltuielilor va fi legată 
de sistemele de înzestrare, cu 
privire la care purtăm discuții 
cu Departamentul de Stat, apoi 

cu Congresul SUA, și sperăm 
să avem un răspuns în timpul 
cel mai scurt, estimăm noi, sep-
tembrie cel mai târziu, în așa 
fel încât să parcurgem proce-
durile parlamentare necesare 
și să putem să facem și plăți în 
contul tehnicii de luptă achizi-
ționate”, a precizat ministrul, 
într-o declarație de presă sus-
ținută la sediul MApN.

El a adăugat că ministerul 
este interesat să identifice 
procedurile adecvate, astfel 
încât procesul de achiziție să 

se desfășoare într-un termen 
cât mai scurt. „Precizez că nu 
ne-am propus să plătim inte-
gral prețul pentru un sistem sau 
altul, ci să plătim prin alocări 
multianuale, deci anul acesta 
vom face o plată de avansuri 
pe anumite componente. De 
asemenea, vreau să vă pre-
cizez că am dispus măsurile 
necesare pentru a identifica pro-
cedurile cele mai adecvate, ca 
procesul de achiziție să se des-
fășoare într-un termen cât mai 
scurt. Dacă vorbim de achiziții 

competitive, cunoașteți foarte 
bine că procedurile legale ne 
creează anumite dificultăți”, a 
spus Țuțuianu.

Ministrul a menționat că 
retragerea de pe ordinea de 
zi a ultimei ședințe a CSAT a 
Planului de înzestrare a Armatei 
a avut loc la cererea sa. „Anga-
jamentul de 2% este unul luat 
pentru zece ani, deci 2017–
2026. În al doilea rând, vreau 
să precizez că retragerea docu-
mentului de pe ordinea de zi a 
Consiliului Suprem de Apărare, 
la ultima ședință, a fost făcută 
la solicitarea mea, aprobată de 
domnul președinte Iohannis, 
pentru a pune de acord planul 
de înzestrare aprobat cu alo-
carea financiară, convenită la 
nivel politic, pentru perioada 
2017–2026. Evident că eram 
la numai două zile de la pre-
luarea mandatului și nu am 
avut timpul necesar să refa-
cem acest document. Îl vom 
supune aprobării CSAT la prima 
ședință”, a mai precizat el, con-
form sursei citate.

Şcoala de Pregătire a Agenților 
Poliției de Frontieră „Avram 
Iancu” din Oradea, singura 
instituție de profil din țară care 
organizează cursuri de zi cu 
durata de 2 ani, va pune la dis-
poziția candidaților, anul viitor, 
150 de locuri, având în vedere 
nevoile operative de angajați la 
frontierele țării, în puncte de 
trecere, în aeroporturi sau la 
frontiera verde, conform direc-
torului școlii, comisar șef de 
poliție Ionel Hotnoga, infor-
mează AGERPRES.

Un număr de 79 de tineri au 
absolvit în promoția 2017, la 
ceremonia care a avut loc fiind 
prezent și chestorul general 
de poliție Ioan Buda, inspec-
torul general al Poliției de 
Frontieră Române. „În acest 

an, avem 79 de absolvenți din 
toată țara, dintre care 14 fete, 
șef de promoție fiind tânăra 
de 21 de ani Anișoara Țugui, 
din Vicovu de Jos, Suceava, 
cu media 9,64. Şcoala de Pre-
gătire a Agenților Poliției de 

Frontieră „Avram Iancu” din 
Oradea a împlinit 25 de ani 
de existență instituțională, dar 
suntem continuatorii de drept 
ai învățământului militar oră-
dean, pentru că, în Oradea, tot 
timpul, a existat învățământ 

militar din anul 1919. Peste 
doi ani, iată, se vor aniversa o 
sută de ani”, a declarat, direc-
torul școlii, comisarul șef de 
poliție Ionel Hotnoga.

Conform sursei citate, din 
anul 1992 până în prezent, au 
fost școlarizați și au absolvit 
24 de promoții de elevi (2.490 
de absolvenți) la cursurile cu 
durata de școlarizare de 1-2 
ani, 17 promoții de agenți 
proveniți din sursă externă 
(9.421 absolvenți) la cursuri 
cu durata de școlarizare de 
3-6 luni, pregătiți în 6 cen-
tre de instrucție, un număr 
de 4.715 persoane-cursuri de 
formare inițială, șase promo-
ții de ofițeri în rezervă (602 
absolvenți), cu durata de șco-
larizare de 6 luni.

U n număr de 648 de 
dosare eligibile au 
fost depuse la Centrul 

pentru Tineret al Municipiu-
lui București, în ultima lună, 
în vederea obținerii stimu-
lentului financiar de 1.500 lei 
pentru constituirea familiilor, 

informează AGERPRES. „Pri-
măria Municipiului București, 
prin Centrul pentru Tineret al 
Municipiului București, rea-
mintește tinerilor bucureșteni 
că acordă un stimulent finan-
ciar în valoare de 1.500 lei 
pentru constituirea familiilor. 

Dosarele pentru acordarea 
stimulentului financiar au înce-
put să se depună din data de 
12.06.2017 și până în prezent 
s-au înregistrat 648 de dosare 
eligibile. Conform H.C.G.M.B. 
nr. 178/18.05.2017, hotărâre 
votată în data de 18.05.2017, 

pot beneficia de acest sprijin 
doar familiile constituite înce-
pând cu data de 29.05.2017, 
data intrării în vigoare a hotă-
rârii”, a informat Primăria 
Capitalei prin intermediul 
unui comunicat, conform 
sursei citate.

Țuțuianu: Vrem să plătim tehnica de luptă 
achiziționată prin alocări multianuale

La anul, Școala de Pregătire a Agenților Poliției 
de Frontieră Oradea va oferi 150 de locuri

Amenzi de peste 70.000 de lei, date în Mamaia

Pe data de 4 martie 2016, „Ansamblul Mândrii Românași” a dat 
startul cursurilor de dansuri populare românești pentru copii 
și adulți din Spania.

Pentru a ajuta la păstrarea valorilor și tradițiilor culturale 
românești este nevoie ca și tu să te implici în acest proiect al 
Grupului „Mândrii Românași”. Prin desfășurarea acestor cursuri 
de dans se dorește întărirea relațiilor între românii aparținători 
ai comunității românești din Spania și realizarea unei strânse 
legături sufletești între românii aceleiași țări, dar din regiuni 
diferite ale României.

Dacă te vei alătura, vei face și tu parte din „Ansamblul 
Mândrii Românași” care cuprinde grupe formate din copii de 
diferite vârste și grupe pentru adulți. Vârsta minimă pentru 
copii este de 3 ani.

Pentru început, cursurile vor avea loc în orașul Alcalá de 
Henares, adresa Calle Camino de Santiago, nr. 3, provincia 
Madrid, programate în ziua de vineri, între orele 17:00–20:00. 
Costul cursurilor de dans este de 20 euro/pe lună/persoană.

„Ansamblul Mândrii Românași” îi invită și îi așteaptă pe toți 
românii pasionați de muzica și dansul popular românesc să se 
alăture acestui proiect sub sloganul „Haideți în pași de dans, să 
fim Mândrii Românași!”

Înscrierile se pot face la adresa de e-mail:
mandriiromanasi@gmail.com sau la telefon 633307958.

De asemenea, așteptăm mesajele tale pe pagina oficială de 
Facebook Mândrii Românași.

Vă așteptăm cu drag!

Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, a avut o între-
vedere cu ministrul de stat al afacerilor externe din Republica 
Federală Nigeria, Khadija Bukar Abba Ibrahim, aceasta fiind 
prima vizită întreprinsă în România de către un demnitar din 
Ministerul Afacerilor Externe nigerian în ultimul sfert de secol, 
informează AGERPRES. „În cadrul întâlnirii, șeful diploma-
ției române a subliniat dorința României de a relansa relațiile 
cu statele din Africa sub-sahariană, Nigeria fiind un partener 
important al țării noastre în regiune. Întrevederea a reliefat 
totodată dorința comună de aprofundare a dialogului politic 
și diplomatic, după cum și buna cooperare a celor două state 
în plan multilateral, îndeosebi în cadrul Organizației Națiunilor 
Unite”, a informat MAE, prin intermediul unui comunicat.

În cadrul unor consultări politico-diplomatice cu Monica 
Gheorghiță, secretar de stat pentru afaceri bilaterale globale, a 
fost subliniată nevoia intensificării schimburilor economice la 
potențialul celor două economii. „A fost, de asemenea, evocată 
colaborarea bilaterală de tradiție în domeniul învățământului, 
analizându-se posibilitatea de a se extinde cadrul juridic care 
o reglementează, pentru a se stimula conlucrarea concretă în 
acest domeniu, în beneficiul tinerei generații din ambele state. 
Secretarul de stat român a prezentat noi propuneri de cola-
borare sectorială, menționând în acest sens expertiza pe care 
autoritățile române o pot prezenta părții nigeriene, în domenii 
precum agricultura, infrastructura, apărarea, energia (petrol și 
gaze) sau IT”, conform sursei citate.

Grupul „Mândrii Românași” 
organizează Cursuri de Dansuri 
Populare Românești în Spania

MAE dorește relansarea 
relațiilor cu statele africane

ACTUALITATE

Foto: cotidianul.ro

Foto: bihor.citynews.ro

Foto: pressalert.ro
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Premierul Mihai Tudose a afir-
mat că România, prin măsurile 
luate recent de Guvern, a reu-
șit să progreseze în materia 
absorbției fondurilor euro-
pene și i-a cerut ministrului 
Rovana Plumb să accelereze 
până la „epuizarea potenția-
lului” procedurile legate de 
alocarea banilor de la Uniu-
nea Europeană, informează 
AGERPRES.

„În urma prezenței noastre la 
Bruxelles, s-a reușit deblocarea, 
într-o primă fază, autorizarea 
a trei AM-uri, cu 600 de mili-
oane (de euro–n.r.) și înțeleg 
că și celelalte patru autorități 
de management vor fi gata în 
maxim două săptămâni, deci 
vom fi operaționali total, dacă 
înțeleg bine doamna ministru 
Plumb, doamna viceprim-mi-
nistru”, a declarat Tudose, în 
deschiderea ședinței de Guvern.

La solicitarea premierului, 
ministrul delegat pentru Fon-
duri Europene, Rovana Plumb, 
a completat datele legate de 
progresul înregistrat de autori-
tățile de la București în materie 
de fonduri europene. „Am pri-
mit de la Autoritatea de Audit 
desemnare pentru trei autorități 
de management: Asistență teh-
nică, Capacitate administrativă 
și Inițiativa pentru IMM-uri. 
Toate trei au alocare de 800 

de milioane de euro pe toată 
durata ciclului financiar. Din 
cele 600 de milioane de euro de 
la Bruxelles, pentru care dum-
neavoastră ați făcut anunțul, 
imediat vom putea trimite 121 
de milioane de euro în vederea 
rambursării de către Comisie 
(CE–n.r.) a banilor, ceea ce 
înseamnă că vor intra în eco-
nomie și toți beneficiarii de la 
instituții publice, organizații 

neguvernamentale, mediul de 
afaceri vor beneficia de banii 
europeni din proiectele care 
au fost deja depuse”, a expli-
cat Plumb.

Ministrul delegat pentru 
fonduri europene a adăugat 
că rata de contractare s-a dublat, 
a ajuns la 10,54%. „Ceea ce 
înseamnă contracte de finan-
țare semnate în valoare de 2,4 
miliarde euro, din total alocare 

de 23 de miliarde de euro”, a 
completat Plumb, conform 
sursei citate. În context, pre-
mierul Mihai Tudose i-a cerut 
ministrului Rovana Plumb să 
accelereze procedurile privind 
absorbția fondurilor UE. „Deci 
mai avem potențial și, vă rog, 
să ne epuizăm potențialul. Da? 
Asta cu rugămintea e o glumă. 
Nu trebuie să vă rog, trebuie să 
o facem”, a conchis premierul.

Premierul anunță progresul înregistrat în 
materia absorbției fondurilor europene

Lucrători sezonieri–CE a închis 
cazul împotriva României

Comisia Europeană a anunțat că după ce a a examinat măsu-
rile comunicate de Estonia, Luxemburg și România privind 
punerea integrală în aplicare a Directivei privind lucrăto-
rii sezonieri, a decis să închidă procedurile împotriva acestor 
state membre, informează un comunicat de presă al executi-
vului comunitar, conform AGERPRES.

Directiva privind lucrătorii sezonieri (Directiva 2014/36/UE), 
adoptată la 26 februarie 2014, stabilește condițiile de intrare 
și de ședere a lucrătorilor sezonieri din afara UE și definește 
drepturile acestora. Statele membre ar fi trebuit să transpună 
directiva în legislația lor națională până la 30 septembrie 2016.

La 24 noiembrie 2016, Comisia a trimis scrisori de punere 
în întârziere Belgiei, Croației, Estoniei, Finlandei, Luxembur-
gului, României și Suediei pentru netranspunerea integrală a 
Directivei privind lucrătorii sezonieri. Croația și Finlanda nu 
au notificat, până în prezent, nicio măsură de transpunere a 
Directivei, iar Comisia consideră că măsurile comunicate de 
Belgia și Suedia nu transpun integral toate dispozițiile direc-
tivei în legislația lor națională. În consecință, Belgia, Croația, 
Finlanda și Suedia au acum la dispoziție două luni pentru a 
notifica Comisiei toate măsurile luate pentru a asigura pune-
rea integrală în aplicare a directivei, în timp ce în cazul Estoniei, 
Luxemburgului și României, Comisia a decis să închidă proce-
durile împotriva lor, mai spune sursa citată.

Biriș (AOAR): Supraimpozitarea muncii în 
România a împiedicat dezvoltarea clasei mijlociiMinisterul Turismului va lansa o licitație pentru realizarea de 

noi broșuri pentru promovarea României ca destinație turis-
tică, întrucât materialele existente sunt vechi, pline cu greșeli 
de exprimare, iar din unele nu se înțelege nimic, a declarat 
ministrul Turismului, Mircea Dobre, conform AGERPRES.

„Toate materialele de promovare pe care România le-a 
avut în domeniul turistic sunt foarte vechi, sunt de cel puțin 
cinci ani, dacă luăm drept exemplu broșurile. În afară de fap-
tul că sunt foarte vechi, trebuie menționat că, în momentul 
în care am intrat în minister, am făcut un control asupra aces-
tor broșuri și pot să vă spun că broșura în limba engleză avea 
aproximativ 79 de greșeli de exprimare. Pentru broșurile din 
limba spaniolă am cerut ajutorul studenților români din Spa-
nia, care ne-au ajutat și au spus că au înțeles de ce spaniolii nu 
veneau în România: pentru că nu se înțelegea nimic din acea 
broșură”, a spus ministrul de resort, prezent la conferința de 
deschidere a Săptămânii Diplomației Comerciale, organizată 
de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antrepre-
noriat. Dobre a arătat că Ministerul Turismului vrea să lanseze 
o licitație pentru realizarea de noi broșuri, inclusiv pentru cea 
de promovare a TAROM care va fi doar de promovare și nu 
va avea niciun fel de reclamă, mai spune sursa citată. Potrivit 
acestuia, broșurile pentru promovarea României ca destina-
ție turistică vor fi realizate într-o formă nouă, cu un concept 
nou. „În urma inventarului pe care l-am făcut, s-au descope-
rit materiale promoționale foarte multe, extraordinar de multe, 
iar unele expirate, care nu mai pot fi introduse în piață”. El a 
adăugat că trebuie evitată risipa și că trebuie calculat de câte 
materiale este nevoie, astfel încât acestea să fie utilizate în 
mod cât mai eficient.

Ministrul Turismului: Broșurile 
de promovare a României sunt 
vechi, cu greșeli de exprimare

Supraimpozitarea muncii în 
România a împiedicat dezvol-
tarea clasei mijlocii, a declarant 
Gabriel Biriș, membru în Consi-
liul de Coordonare a Asociației 
Oamenilor de Afaceri din 
România (AOAR), adăugând 
că problema Asociației nu se 
referă la impozitul pe venit, ci 
la contribuțiile sociale, infor-
mează AGERPRES.

„Supraimpozitarea muncii 
în România a împiedicat dez-
voltarea clasei mijlocii. Nu au 
fost niciodată impozitate cu 
40%, dividendele mai puțin. 
Problema noastră nu este impo-
zitul pe venit, ea este legată 
de contribuțiile sociale, care 
deja au fost introduse în Codul 
Fiscal. Măsurile pe care le-am 
susținut și noi pentru clarificare 
și reglementare au fost intro-
duse în Codul Fiscal, ele sunt 
niște plăți care se bazează pe 
principiul solidarității. Soli-
daritatea nu poate să fie doar 
pentru unii și nu poate fi neli-
mitată. Este foarte important, 

atunci când vorbim de contri-
buții sociale, ca baza de calcul 
a acestor contribuții să fie pla-
fonate, iar la fel și beneficiile 
primite ca urmare a plății con-
tribuției, să fie limitate”, a spus 
Biriș, într-o conferință de presă.

Totodată, reprezentantul 
AOAR susține că este nevoie 

de plafonarea bazei de cal-
cul a contribuțiilor sociale, în 
condițiile în care mai mult de 
30.000 de angajați primesc în 
prezent peste 5 salarii medii 
și vor ieși la pensie cu „pensii 
nesimțite”. „Ce o să se întâm-
ple, peste câțiva ani de zile, 
când cei 30.000 de angajați, 

care primesc peste 5 salarii 
medii, unii dintre ei, poate 
și 30-40 de salarii medii, o să 
iasă la pensie, cu pensii nesim-
țite, pentru că o să primească 
30-40-50 de puncte de pen-
sie? Pensiile lor de 30-40 de 
puncte de pensie vor trebui 
plătite de către copiii noștri. 
Plafonarea bazei de calcul a 
contribuțiilor sociale, odată cu 
așezarea, este atât importantă 
pentru astăzi, cât și pentru 
mâine, pentru viitor și ea tre-
buie făcută. Din păcate, la 
începutul anului, deși pentru 
prima dată se plafonaseră con-
tribuțiile la sănătate, măsura 
a fost eliminată. Asta nu ajută 
la stimularea investițiilor, nu 
ne ajută să scoatem la lumină 
salariile”, a spus Gabriel Biriș, 
conform sursei citate. Asoci-
ația Oamenilor de Afaceri din 
România (AOAR) a organizat 
recent o conferință cu tema 

„Măsuri proactive pentru întări-
rea capitalului local și a clasei 
de mijloc”.

Foto: platzforma.md

Foto: rfi.ro

Foto: adevarulfinanciar.ro
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Asigurare de Viata Repatriación

reinventando los seguros

Puteţi cere informaţii aici

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

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

Cine poate contrata?

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

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

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

Pentru ca dorinta 
ta este sa te  
intorci langa  
cei dragi
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M inistrul de externe 
german, Sigmar 
Gabriel a lansat 

un atac neobișnuit de puter-
nic la adresa cancelarului 
conservator Angela Merkel, 
în contextul în care politicie-
nii germani se acuză reciproc 
pentru violențele înregistrate 
la protestele din timpul sum-
mitului G20 de la Hamburg, 
informează AGERPRES.

Şeful diplomației germane, 
membru al Partidul Social-De-
mocrat (SPD), susține că 
primarul din Hamburg, Olaf 

Scholz, și el social-democrat 
și căruia o parte din conser-
vatori i-au cerut demisia, nu 
este responsabil de organizarea 
summitului. „Cine îi cere demi-
sia trebuie să ceară și demisia 
Angelei Merkel”, a afirmat Sig-
mar Gabriel într-un interviu. 

„Merkel poartă responsabilitatea 
politică pentru organizarea și 
desfășurarea summitului G20 
de la Hamburg, care a avut un 
obiectiv secret: autopromova-
rea liderului CDU cu puțin timp 
înainte de alegeri”, a declarat 
ministrul german de externe.

Remarcile sale survin în 
contextul în care tensiunile 
cresc în Germania în interio-
rul coaliției guvernamentale 
dintre conservatorii lui Merkel 
(CDU, Uniunea Creștin-De-
mocrată) și SPD, pe măsură 
ce se apropie alegerile legis-
lative din 24 septembrie. Unii 
comentatori au criticat faptul 
că șefa executivului a ales ca 
loc de desfășurare a summi-
tului G20 tocmai orașul său 
natal–Hamburgul fiind un oraș 
cu o puternică tradiție radi-
cală de stânga, subliniind că 

dorința sa de a-și demonstra 
angajamentul față de liberta-
tea de exprimare a avut efect 
de bumerang.

În ce o privește, Angela Mer-
kel a reacționat calm la criticile 
ministrului de externe, afir-
mând că se bucură că acesta 
a însoțit-o la summit și a con-
tribuit la succesul acestuia și 
exprimându-și încrederea că 
alianța cu SPD va rezista până la 
alegeri. Cancelarul a mai expli-
cat, în cadrul unui eveniment 
la Essen (vest), că summitul 
trebuia să se desfășoare într-un 
oraș mare dată fiind mărimea 
delegațiilor.

Conform sursei citate, 
câteva sute de manifestanți au 
incendiat mașini, au devastat 
magazine și au aruncat cu pietre 
și cocteiluri Molotov pe fondul 
protestelor din timpul summi-
tului de la 7-8 iulie. Aproape 
500 de polițiști din cei circa 
20.000 mobilizați au fost răniți. 
Un sondaj difuzat recent, dar 
realizat înainte de summit arată 
că formațiunea Angelei Merkel 
se află în fruntea preferințe-
lor de vot ale germanilor, cu 
39%, SPD fiind cotat cu 22%.

Ministrul de externe german dă vina pe Angela 
Merkel pentru violențele de la summitul G20

Negociatorul șef al Uniunii Europene (UE) pentru Brexit, Michel 
Barnier, a subliniat că cetățenii UE din Marea Britanie trebuie 
să beneficieze de aceleași drepturi cu cetățenii britanici din 
blocul comunitar, iar „garantul suprem” al acestor drepturi tre-
buie să fie Curtea Europeană de Justiție, informează AGERPRES. 
Michel Barnier a afirmat într-o conferință de presă la Bruxelles 
că există numeroase diferențe între poziția UE și cea britanică 
în legătură cu drepturile cetățenilor, iar acest lucru trebuie 
rezolvat înainte de începerea negocierilor în plan comer-
cial. Barnier a notat că în momentul de față poziția britanică 
nu garantează că drepturile cetățenilor Uniunii din Regatul 
Unit și cele ale britanicilor din UE vor fi egale după Brexit. Tot-
odată, potrivit negociatorului șef al UE, „garantul suprem” al 
acestor drepturi trebuie să fie Curtea Europeană de Justiție, în 
timp ce Marea Britanie dorește ca ele să fie reglementate de 
legislația britanică. Or, opoziția Londrei în acest sens „va crea 
incertitudine”, a menționat Barnier. Problema drepturilor cetă-
țenilor, cea a așa-zisei „facturi de divorț” și cea a frontierelor UE 
trebuie soluționate înainte de a începe discuțiile privind un vii-
tor acord comercial între Uniune și Marea Britanie, a precizat 
negociatorul European, conform sursei citate.

Brexit: Curtea Europeană de 
Justiție, un „garant suprem”

EXTERNE

Foto: politico.eu

Foto: euractiv.com
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G olem Distribución estrena en 
España, el 21 de julio, Siera-
nevada, el tercer largometraje 

de ficción del director rumano Criti 
Puiu (La muerte del señor Lazarescu, 
Aurora, un asesino muy común), rea-
lizador que abrió, según los críticos, 
el camino a la „Nueva ola” del cine 
rumano. La cinta fue la candidata de 
Rumanía al Premio Oscar a la mejor 
película de habla no inglesa en 2016.

Rodada durante 42 días con cámara 
al hombro que asemeja la mirada 
del alma del difunto, que según la 
tradición ortodoxa aún vaga por sus 
espacios 40 días después de falle-
cer, Cristi Puiu encierra en un piso 
a representantes de toda la sociedad 
rumana creando un microuniverso 
en el que las puertas que se abren 
y que se cierran para no permitir el 
paso juegan un papel esencial al igual 
que los discursos fanáticos entorno 
a las viejas dictaduras comunistas o 
de tergiversación del 11-S, informó 
Instituto Cultural Rumano.

SIERANEVADA
Rumanía, Francia, Bosnia y Her-
zegovina, Croacia, República de 
Macedonia • 2016 • Color • 173′ • 
V.O.S.E.

SINOPSIS: Tres días después del 
atentado contra Charlie Hebdo y 

cuarenta días después de la muerte 
de su padre, Lary–40 años, médico–va 

a pasar el sábado con su familia, reu-
nida en memoria del difunto. El evento, 

sin embargo, no se desarrolla como 
estaba previsto. Obligado a afrontar 
sus miedos y su pasado y forzado a 
reconsiderar el lugar que ocupa den-
tro de la familia, Lary tendrá que 
decir su verdad.

FICHA ARTISTICA: Dirección: Cristi 
Puiu; Guión: Cristi Puiu; Fotografía: 
Barbu Bălășoiu; Reparto: Mimi Bră-
nescu, Dana Dogaru, Tatiana Iekel, 
Bogdan Dumitrache, Judith State; 
Montaje: Letiția Ştefănescu, Ciprian 
Cimpoi; Productores: Zdenka Gold, 
Sabina Brankovic, Olivier Théry-La-
piney, Mirsad Purivatra, Labina 
Mitevska, Anca Puiu; Productoras: 
Mandragora, Production 2006, Stu-
dioul de Creație Cinematografică al 
Ministerului Culturii, Sister and 
Brother Mitevski, Spiritus Movens, 
Alcatraz Film, ARTE France Cinéma.

Selección de premios y festivales: 
Nominación al Premio Palma de 
Oro, Festival Internacional de Can-
nes, 2016; Premio de la International 
Cinephile Society, Festival Interna-
cional de Cannes, 2016.

La prensa sobre Sieranevada
Sieranevada es una comedia rumana 
muy seria. No hay un solo segundo 
que no sea absolutamente convin-
cente. (The Telegraph)

Una bocanada de aire fresco. (Le 
Figaro)

Sieranevada es fascinante. (The 
Guardian)

Espléndido drama familiar rumano. 
(The Hollywood Reporter)

ESPAÑOL

El Instituto Cultural Rumano apoya la 
presentación de la obra de teatro „Julio 
César”, dirección: Silviu Purcărete (Tea-
trul Maghiar de Stat Cluj), en el Festival 
de Teatro Clásico de Almagro, el 28 y el 
29 de julio de 2017, en la Antigua Uni-
versidad Renacentista.

Julio César–De William Shakespeare. 
Dramaturgia: András Visky. 
Dirección: Silviu Purcărete.
Fechas: 28-29 julio a las 19.00h; Cía. 
Hungarian Theatre of Cluj, Rumanía; 
Duración: 2h.10min (con intermedio); 
Precios: 20€, 26€ y 29€ (www.entradas.
com); V.O Húngaro con sobretítu-
los en español; Video: Julio César.

Ficha Artística-Técnica: Escenografía 
y vestuario: Dragos Buhagiar; Música: 
Vasile Şirli; Videoescena: Cristian Pas-
cariu; Asistente de director: István 
Albu; Ayudante de dramaturgi: Réka 
Biró; Acompañamiento musical: Zol-
tán Horváth; Regiduría: Pál Böjthe, 
Zsolt Györffy.

Reparto: Julius Caesar–Zsolt Bog-
dán; Marcus Antonius–Miklós Bács; 
Marcus Brutus–Gábor Viola; Cassius–
Szabolcs Balla; Calpurnia–Emőke 
Kató; Portia–Enikő Györgyjakab; 
Soothsayer–Csilla Albert; Servant 
/ Octavius–Balázs Bodolai; Decius / 

Messala–Áron Dimény; Casca–Loránd 
Váta; Lucius–Melinda Kántor; Trebo-
nius–Loránd Farkas; Metellus–Alpár 

Fogarasi; Ligarius / Cicero / El 
poeta–Sándor Keresztes; Publius / 
Cinna, el poeta Róbert–Laczkó Vass; 

Cinna–Ervin Szűcs; Lepidus–János 
Platz. „A lo que parece, no fue tan ine-
sperado como precavido el hado de 

César, porque se dice haber precedido 
maravillosas señales y prodigios. Por 
lo que hace a los resplandores y fue-
gos del cielo, a las imágenes nocturnas 
que por muchas partes discurrían y 
a las aves solitarias que volaban por 
la plaza, quizá no merecen mentarse 
como indicios de tan gran suceso. 
Estrabón el filósofo refiere haberse 
visto correr por el aire muchos hom-
bres de fuego, y que el esclavo de un 
soldado arrojó de la mano mucha llama, 
de modo que los que le veían juzgaban 
se estaba abrasando, y cuando cesó 
la llama se halló que no tenía ni la 
menor lesión. Habiendo César hecho 
un sacrificio, se desapareció el cora-
zón de la víctima, cosa que se tuvo 
a terrible agüero, porque por natu-
raleza ningún animal puede existir 
sin corazón. Todavía hay muchos de 
quienes se puede oír que un agorero 
le anunció aguardarle un gran peligro 
en el día del mes de marzo que los 
romanos llamaban los Idus. Llegó el 
día, y yendo César al Senado saludó 
al agorero y como por burla le dijo. 

„Ya han llegado los Idus de marzo”; 
a lo que contestó con gran reposo: 

„Han llegado, sí, pero no han pasado” 
”. András Visky, informó Instituto Cul-
tural Rumano.

„Julio César”, dirección Silviu Purcărete–en el Festival 
de Teatro de Almagro, el 28 y el 29 de julio de 2017

Foto: icr.ro

Estreno de la película Sieranevada de 
Cristi Puiu, en España, el 21 de julio

Foto: icr.ro
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Împreună la fi ecare masă!

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

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

PUBLICITATE
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Noul antrenor al echipei de 
fotbal Astra Giurgiu, Edward 
Iordănescu, a declarant în 
cadrul unei conferințe de 
presă, că pentru formația giur-
giuveană este un nou început de 
drum, dar este optimist și este 
convins că va reuși să recon-
struiască această echipă și să 
o facă să fie competitivă atât 
pentru fotbalul românesc, cât 
și pentru cel European, infor-
mează AGERPRES.

„Mă bucur să vă reîntâlnesc 
după o anumită pauză, după 
plecarea mea în afara țării, 
acum am revenit cu energie, 
cu entuziasm, cu forță de muncă 
și eu spun că putem să reali-
zăm un proiect de succes aici. 
Vreau să vorbesc despre acest 
proiect nou. Pentru Astra este 
un nou început, vorbim de un 
alt tip de proiect, alte repere, 
altă traiectorie, altă strate-
gie, e un moment deloc ușor, 

însă mi-am asumat acest lucru 
atunci când am spus da colabo-
rării și eu sunt optimist și sunt 
sigur că vom reuși în timp să 
reconstruim această echipă și 
să facem o echipă competitivă 
atât pentru fotbalul românesc, 
cât și pentru cel European”, a 
declarat Iordănescu în prima 

conferință de presă la Giurgiu.
El a spus că „momentul nu 

este ușor”, pentru că a fost 
„un calendar destul de agre-
siv”, perioada a fost destul de 
comprimată, „au plecat 15 jucă-
tori în această vară”, jucători 
care au produs rezultate și per-
formanțe în trecut. „Avem un 

proiect de reconstrucție, asta 
înseamnă etape, foarte multă 
muncă, timp și răbdare. Este 
adevărat că ne-am fi dorit să 
avem o vară un pic mai lungă, 
să putem să umblăm mai mult 
la nivelul lotului, să aducem 
jucători cât mai repede, să aco-
perim pozițiile rămase libere, 
însă nu e ușor să aduci canti-
tate și calitate în același timp. 
Am plecat în cantonament cu 
16 jucători, foarte mulți tineri 
care provin din propria pepi-
nieră sau împrumutați, băieți 
tineri în care am mare încre-
dere că vor crește, trebuie să 
avem răbdare cu ei și să nu le 
creăm presiune artificială”, a 
completat Edward Iordănescu, 
conform sursei citate. Tehni-
cianul a precizat că acum la 
Astra este „un grup mult mai 
tânăr” și este nevoie de „timp, 
răbdare și muncă pentru a con-
strui o echipă competitivă”.

Atleta română Andreea Panțu-
roiu a câștigat medalia de aur 
în proba feminină de triplu-
salt din cadrul Campionatelor 
Europene de tineret (U23) de 
la Bydgoszcz (Polonia), reu-
șind să se impună în finală cu 
o săritură de 14,27 m, infor-
mează AGERPRES.

Eleva antrenoarei Mihaela 
Nicoară s-a impus din a patra 
încercare în fața adversarei sale 
directe, spaniola Ana Peleteiro, 

care a ocupat locul 2 și a câș-
tigat medalia de argint cu o 
săritură de 14,19 m. Medalia 
de bronz a revenit franțuzoai-
cei Rouguy Diallo, cu cel mai 
bun rezultat al său din acest 
sezon, 13,99 m. Conform sur-
sei citate, la cea de-a 11-a ediție 
a Campionatelor Europene de 
tineret (U23) de la Bydgoszcz, 
România este reprezentată de 
28 de atleți (20 la masculin și 
8 la feminin).

Echipa de fotbal Athletic Bilbao revine la București la cinci ani 
după ce a pierdut finala Europa League pe Arena Națională 
împotriva altei formații spaniole, Atletico Madrid (0-3), infor-
mează AGERPRES. Dubla manșă cu Dinamo București, din turul 
3 preliminar al Europa League, va fi a doua confruntare oficială 
dintre Athletic Bilbao și o echipă românească. Formația bască a 
învins-o pe Steaua București cu 1-0, la Bilbao, în grupele Cupei 
UEFA, ambele formații reușind atunci calificarea în șaispreze-
cimi de finală. Club înființat în 1898, Athletic are în palmares 
opt titluri de campioană și 23 de Cupe ale Spaniei. Echipa s-a 
impus ultima dată în aceste competiții în 1984. Ultimul trofeu 
din vitrina clubului este Supercupa Spaniei obținută în 2015. În 
afară de finala Europa League din 2012, echipa a mai jucat o 
finală de Cupa UEFA în 1977, pierdută în fața lui Juventus Torino 
(0-1 în deplasare și 2-1 acasă). Echipa s-a despărțit recent de 
antrenorul Ernesto Valverde, care a preluat-o pe FC Barcelona. 
Noul tehnician al bascilor este Jose Angel Ziganda. Printre cei 
mai cunoscuți jucători de acum ai echipei sunt Iker Muniain, 
Aymeric Laporte, Aritz Aduriz, Ikaki Williams și Markel Susaeta. 
Conform sursei citate, meciurile din turul 3 preliminar al Europa 
League se vor disputa pe 27 iulie–turul și 3 august–returul.

Președintele Federației Române 
de Baschet, Horia Păun, a decla-
rat că naționala feminină a 
României se pregătește cu 
mare atenție pentru partici-
parea la Jocurile Francofoniei 
din Cote d'Ivoire, informează 
AGERPRES. „Conform regu-
lei care este stabilită pentru 
Jocurile Francofoniei, vor par-
ticipa doar sportive sub vârsta 
de 25 de ani. Din această cauză 
vom alinia acolo o echipă for-
mată din multe jucătoare de 
mare perspectivă. Jucătoarele 
vor merge acolo pentru o par-
ticipare cât mai consistentă. 
Desigur, dorim ca din această 
formație să selectăm viitoarele 
senioare cu care vom participa 

la partidele pentru EuroBasket 
2019”, a subliniat președintele 
Federației Române de Baschet.

România va fi reprezentată 
de 57 de sportivi, de la 6 dis-
cipline, la cea de-a opta ediție 
a Jocurilor Francofoniei 2017, 

găzduită în perioada 21-30 
iulie de orașul Abidjan din 
Cote d'Ivoire. Delegația țării 
noastre, compusă din 81 de 
persoane, va fi condusă de 
secretarul general al Ministe-
rului Tineretului și Sportului, 

Mircea Popa, iar purtătorul de 
drapel va fi Alexandru Mihai 
Manole, component al lotu-
lui național Under-21 de tenis 
de masă.

Conform sursei citate, la 
Abidjan, România va face parte 
din Grupa A, alături de Tuni-
sia, Camerun și reprezentativa 
provinciei Quebec (Canada). 
La precedenta ediție a Jocuri-
lor Francofoniei, desfășurată 
la Nisa, în Franța, România a 
cucerit 9 medalii de aur, 10 de 
argint și 4 de bronz. Dacă până 
acum a participat la ambele 
segmente ale Jocurilor Fran-
cofoniei, sport și cultură, anul 
acesta România va fi reprezen-
tată doar în întrecerile sportive.

SPORT

România va participa la Jocurile Francofoniei
BASCHET FEMININ:

Mutu: „Sperăm să câștigăm 
campionatul în sezonul următor”

Athletic Bilbao revine la 
București după cinci ani

ATLETISM:

Andreea Panțuroiu, aur la triplusalt la CE

Foto: moldova24.ro

Foto: fluierul.ro

Directorul general al FC Dinamo București, Adrian Mutu, a 
declarat că speră să obțină cu jucătorii săi titlul de campion, 
în viitorul sezon competițional al Ligii I de fotbal, informează 
AGERPRES. „Sperăm să câștigăm campionatul în sezonul 
următor competițional, cu noul echipament în care vor juca 
fotbaliștii dinamoviști”, a spus fostul atacant la conferința de 
presă unde au fost prezentate noile echipamente ale jucă-
torilor dinamoviști. La conferința de presă care a avut loc la 
Muzeul Sportului Dinamovist, din Șoseaua „Ștefan cel Mare”, 
Adrian Mutu a confirmat sosirea mijlocașului uruguayan 
Juan Albin: „El va purta numărul 10. Contractul este semnat 
pe o durată de un an de zile, cu opțiune de cumpărare”. La 
rândul său, conform sursei citate, directorul sportiv Ionel Dăn-
ciulescu a spus: „Am lucrat foarte mult la elaborarea noilor 
echipamente de joc. Am ținut cont și de părerea suporterilor 
dinamoviști, atunci când am făcut noul echipament”.

Foto: puntouno.es

Foto: puterea.ro

FOTBAL:

Edward Iordănescu–Pentru Astra este un nou 
început de drum, este un proiect de reconstrucție

Foto: libertatea.ro
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MUNCĂ

Se caută motostivuitorist cu experiență. Relații la 
telefon 605249183.

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

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

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

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

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

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

MATRIMONIALE

Domn, 44 de ani, locuiesc în Arganda del 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! Cine vrea 
aventuri, să nu mă sune! Eu lucrez în Toledo. Mă 
cheamă Lili. Tel: 604214946.

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

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

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

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

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

Tânăr din Alcorcón de 31 de ani, nefumător, caut o 

domnișoară între 25 și 30 de ani pentru o relație 
serioasă. Tel: 642661420.

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

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

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

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

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

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

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

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

Bărbat divorţat, 42 de ani, caut o doamnă sau 
domnișoară cu vârsta până în 40 de ani. Tel: 
642728159.

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

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

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

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

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

DIVERSE

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

Închiriez cameră în Orcasitas (Madrid), zonă în 
apropierea mijloacelor de transport, o singură 
persoană în apartament, 220€ (căldura inclusă). 
Disponibilă de la 1 decembrie.  
Tel: 683610187–Mina.

ANUNȚURI ȘI SERVICII
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