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„Mândrii Românași” te 
invită la Cursuri de Dansuri 
Populare Românești 
pentru copii și adulți 15
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Comisia Europeană pornită să 
revizuiască practicile băncilor din UE

Comisia Europeană doreşte să pună stop practicilor neprietenoase vizavi 
de consumatori. Comisia abordează această problemă printr-o consultare 
publică pe această temă care va dura până la sfârşitul lunii octombrie şi care 
va analiza atât costul unei tranzacţii, cât şi costul conversiei monetare. 3
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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

Deputatul PSD Tamara Ciofu 
a lansat în dezbatere publică 
un proiect de lege pentru înfi-
inţarea unei linii telefonice de 
urgenţă pentru cetăţenii români 
din străinătate. Potrivit propu-
nerii legislative, sistemul va fi 
operat de Ministerul Afacerilor 
Externe şi va putea fi apelat gra-
tuit de orice cetăţean român 
care se confruntă cu situaţii 
abuzive în afara ţării. Iniţia-
tiva a fost realizată ca urmare a 
abuzurilor la care au fost supuşi 
cetăţenii români aflaţi la muncă 
în Italia sau Spania, dintre care 
mulţi provin din judeţul Boto-
şani, conform unui comunicat 
de presă citat de AGERPRES.

„Sunt foarte multe situaţii 
în care românii ajung sclavi, 
în sensul propriu, la diverşi 
angajatori obscuri din străi-
nătate, iar cetăţenii noştri nu 

au unde să se adreseze. Am 
propus să existe un număr de 
telefon de urgenţă gratuit 115, 
asemănător cu numărul 112 din 
ţară, unde cetăţenii români din 
străinătate să poată găsi un 
sprijin în cazul în care se află 
în situaţii dificile”, a declarat 
Tamara Ciofu.

Reprezentanta PSD Botoşani 
a purtat discuţii pe această temă 
şi cu ministrul pentru Româ-
nii de Pretutindeni, Andreea 
Păstârnac, care a inclus judeţul 
Botoşani în proiectul pilot pen-
tru campania „Informare acasă! 
Siguranţă în lume!”, destinat 
românilor care pleacă din ţară 
pentru a munci sau a studia 
în străinătate. Prima dezba-
tere publică în cadrul acestui 
proiect pilot a avut loc la 
Botoşani în data de 9 august 
2017, unde a fost prezentat şi 

proiectul de lege al deputatu-
lui Tamara Ciofu.

„Am discutat cu doamna 
ministru despre botoşănenii 
plecaţi la muncă în străinătate, 
care s-au confruntat cu multe 
probleme dificile şi am ajuns la 
concluzia că judeţul nostru ar 
trebui inclus în proiectul pilot 
privind informarea românilor 
care pleacă pentru o perioadă 

mai lungă din ţară. Campa-
nia îşi propune să informeze 
cetăţenii români cu privire 
la drepturile pe care le au în 
Uniunea Europeană, dar şi în 
ce priveşte riscurile la care se 
expun când acceptă contracte 
de muncă în străinătate, fără 
a cunoaşte prea multe despre 
viitorul angajator”, a explicat 
Tamara Ciofu. Suplimentar de 

telverde, actul normativ propus 
de deputata PSD are în vedere 
introducerea unor noi metode 
de informare cu privire la drep-
turile cetăţenilor români care 
pleacă să lucreze în străinătate 
prin obligativitatea afişării de 
materiale informative la toate 
punctele de trecere a frontie-
rei, precum şi la agenţiile de 
ocupare a forţei de muncă care 
desfăşoară activităţi de mediere 
a angajării cetăţenilor români 
în străinătate.

Totodată proiectul legislativ 
prevede obligaţia agenţilor de 
ocupare a forţei de muncă să 
introducă în contractele indivi-
duale de muncă încheiate între 
angajatorul străin şi angajatul 
cetăţean român informaţii pri-
vind modalitatea de apelare a 
liniei telefonice gratuite–TEL-
VERDE şi numărul de telefon.

Măsuri pentru românii din străinătate: un 
număr de telefon de urgență gratuit 115
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Articol scris de jurnalistul  
Stephen McGrath.

E ste just să spunem că băn-
cile rareori au fost considerate 
ca fiind gardienii corectitudi-

nii faţă de consumatori. În fond, să 
nu uităm că ele sunt până la urmă 
companii care doresc să obţină un 
profit de pe urma clienţilor. Cu toate 
acestea, atunci când vine vorba de 
costurile ridicate pe care băncile le 
percep pentru transferurile inter-
naţionale de valută sau retrageri 
de numerar în străinătate–chiar şi 
dacă ne referim la statele membre–
Comisia Europeană doreşte să pună 
stop practicilor neprietenoase vizavi 
de consumatori.

Comisia abordează această pro-
blemă printr-o consultare publică pe 
această temă care va dura până la 
sfârşitul lunii octombrie şi care va 
analiza atât costul unei tranzacţii, cât 
şi costul conversiei monetare, prin 
colectarea opiniilor de la mai multe 
tipuri de audienţă.

„Vreau să mă asigur că toţi euro-
penii plătesc mai puţin atunci când 

transferă bani în străinătate sau 
retrag bani din bancomate în tim-
pul vacanţelor–indiferent de moneda 
pe care o folosesc sau unde se află 
în UE”, a declarat Valdis Dombrovs-
kis, vicepreşedinte al Comisiei. Este 
un sentiment împărtăşit de mulţi şi 
Comisia nu este prima care sublini-
ază această problemă.

În ultimii ani, au fost lansate tot 
mai multe start-up-uri fintech, inclu-
siv TransferGo, care oferă transferuri 
internaţionale de bani ieftine şi rapide 
la costuri mult mai mici decât cele 
practicate de bănci. Publicul a răspuns 
bine la numeroasele noi opţiuni de 
transfer de bani, multe dintre aceste 
companii au crescut exponenţial, deoa-
rece încrederea oamenilor în opţiunile 
alternative a crescut.

Documentul de consultare al Comi-
siei pe această tema prevede: „Ratele 
de conversie în valută sunt adesea 
inaccesibile pentru consumatori atunci 
când efectuează transferuri de cre-
dit sau când plătesc cu un card sau 
un dispozitiv mobil într-un magazin 
sau când retrag bani dintr-un ATM 
într-o altă monedă decât cea a ţării 

de origine a consumatorului”.
Transparenţa este o parte esen-

ţială a dezbaterii şi lipsa acesteia a 
iritat consumatorul timp de mulţi 
ani. Este nişa pe care start-up-urile 
au văzut-o şi nu au pierdut nici un 
moment în a o capitaliza. Combinaţia 

pe care o oferă (costuri transparente, 
servicii uşor de utilizat şi comisio-
nane reduse la schimb valutar) a 
contribuit la creşterea şi diversifi-
carea sectorului.

TransferGo, de exemplu, percepe o 
taxă fixă–cum ar fi 0.99p din Marea 

Britanie (moneda este în funcţie de 
ţara din care trimiteţi bani, dar comi-
sionul de transfer rămâne la fel de 
mic) şi o marjă a cursului valutar de 
0,4% până la 2.2%. Nu există zone 
gri, nu există posibilitatea să fii taxat 
mai mult. Totul este transparent şi 
comunicat direct, iar consumatorul 
este mulţumit că primeşte la capătul 
celălalt fix ceea ce vede când intiţi-
ază transferul.

Pe de altă parte, documentul de 
consultare al Comisiei prevede că 

„cetăţenii UE care au nevoie să efec-
tueze tranzacţii care implică monede 
ale statelor membre ale UE, altele 
decât euro, se confruntă în continu-
are cu costuri şi obstacole majore 
care împiedică aprofundarea pieţei 
interne”. Până de curând, consumatorii 
nu aveau de ales decât să se implice 
în practicile neloiale ale băncilor.

Această dezbatere este aşteptată de 
mult timp şi ar putea deschide calea 
pentru o legislaţie la nivelul UE care 
să pună pe primul plan consumato-
rii–ceea ce companiile de tehnologie 
au dorit să facă de la bun început 
şi fac asta.

Un program simplu de folosit și accesibil 
pentru oricine.
Flexibil și puternic, ușor de utilizat, de încredere!

Control de lucrări: cheltuieli și plăți, calcul de zile, ore lucrate și 
plata muncitorilor, beneficiul lucrării.

Proforme clienți: generează proforme de formă ușoară, cu ajutorul 
sugestiilor oferite de program.

Calcul de materiale:Calcul de materiale: placas de pladur și mortero.

Control de cheltuieli: cu sistem de alarme automate.

Grafice și rapoarte în timp real.

Întreținerea mașinilor firmei cu ajutorul alarmelor automate.

Control de transport: sistem de gestiune internă a transporturilor 
necesare pentru clienți.

Gestiune salariați:Gestiune salariați: plăți zilnice sau lunare, vacanțe, randamentul 
angajaților.

Gestiune completă a afacerii tale!

www.gestyline.com
info@gestyline.com

+34 654.601.028

Gestionează 
afacerea ta 

în mod 
inteligent

Comisia Europeană pornită să 
revizuiască practicile băncilor din UE



4 |  Nr. 198 24 august 2017
www.periodicoelrumano.es

facebook.com / PeriodicoRumano 
PUBLICITATE



Nr. 198 24 august 2017  | 5www.periodicoelrumano.es

 facebook.com / PeriodicoRumano SĂNĂTATE

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

Un grup de cercetători de la 
Universitatea Illinois (SUA) a 
creat o nouă tehnică de ima-
gistică pentru a afla starea de 
sănătate a embrionilor de viţei, 
care ar putea ajuta la dezvol-
tarea fecundării in vitro la 

oameni, informează AGER-
PRES. Studiul publicat de 
revista Nature Communica-
tions oferă informaţii avansate 
cu privire la starea embrio-
nului şi îi va ajuta pe medici 
să-i selecteze pe aceia care au 

cele mai mari probabilităţi de 
a fi duşi cu succes la termen. 
Această informaţie ar putea fi 
utilă pentru cuplurile care au 
probleme de fertilitate, în con-
diţiile în care un tratament de 
fecundare in vitro poate costa 

circa 20.000 de dolari (circa 
17.000 de euro), astfel încât 
majoritatea îşi doresc o reu-
şită de la prima încercare.

Noua metodă, care a fost tes-
tată pe o vacă, constă în filtrarea 
luminii prin ţesuturi cu scopul 
de a crea o imagine a embrio-
nului de viţel. Această tehnică 
rezolvă problemele pe care le 
generau alte metode chimice 
sau fizice, ce presupuneau un 
risc toxic pentru făt. „Unul din 
obiectivele embriologiei este 
de a găsi o formă de a deter-
mina într-un mod cât mai puţin 
invaziv care sunt embrionii cei 
mai viabili”, a declarat unul 
din autorii studiului Matthew 
Wheeler. Analizarea embrio-
nului animal, pentru a putea 
determina dezvoltarea lui, se 
realizează printr-o observare a 
fluidelor celulare, deşi, potri-
vit cercetătorilor, „nu există 
încă un marcator universal”. 
Conform sursei citate, oame-
nii de ştiinţă speră ca această 
nouă tehnică să poată fi apli-
cată pe viitor la tratamentele 
de fecundare umană.

Fecundarea in vitro, o nouă 
tehnică în analiza embrionilor

Spitalul Universitar din Torrejón a efectuat cu 
succes o complicată intervenţie chirurgicală 
de anevrism aortic fără sângerare. Pacientul 
prezenta anevrism infecţios al aortei la nive-
lul curburii, lângă inimă şi într-o zonă critică 
de unde pleacă toate vasele sanguine care 
transportă sânge bogat în oxigen către creier 
şi extremităţile superioare. Este un caz foarte 
rar, deoarece anevrismul s-a format în urma 
unui proces infecţios la nivelul toracelui cu 
risc de ruptură, ceea ce ar fi diminuat şansele 
de supravieţuire. În plus, pacientul refuza în 
mod expres orice fel de transfuzie din sânge 
integral şi derivate din acesta.

În cadrul intervenţiei chirurgicale a parti-
cipat o echipă multidisciplinară a Spitalului 
Universitar din Torrejón, coordonată în per-
manenţă pentru a oferi cea mai bună asistenţă 
pacientului în funcţie de dorinţele sale. Secţia 
de Boli Infecţioase a Serviciului de Medicină 
Internă a furnizat antibioticele administrate 
înainte de operaţie. Serviciul de Chirurgie Car-
diacă a efectuat cu succes bypass-ul dintre inimă 
şi vasele sanguine mari care irigă creierul şi, 
în cele din urmă, Serviciul de Chirurgie Vas-
culară a implantat proteza la nivelul arcului 
aortic care deconectează şi anulează anevrismul 
infecţios, evitând astfel ruptura şi o posibilă 
hemoragie. Pe tot parcursul intervenţiei au par-
ticipat personalul secţiei de Anestezie şi Terapie 
Intensivă, Radiologie şi asistenţi medicali. Dr. 
David Fernández Caballero, şef al Serviciului 
de Chirurgie Vasculară semnalează că „sun-
tem deosebit de mândri că am îndeplinit toate 

cerinţele şi aşteptările unei astfel de situaţii 
limită medicale, precum şi faptul ca am reuşit 
acest lucru respectând cerinţele personale ale 
pacientului. Munca în echipă a tuturor servici-
ilor implicate a fost necesară pentru ca această 
intervenţie chirurgicală să fie efectuată cu suc-
ces. Vom continua să ne implicăm în tot ceea 
ce facem, respectând întotdeauna dorinţele 

pacienţilor noştri, astfel încât aceştia să poată 
continua să aibă o înaltă calitate a vieţii”.

Spitalul Universitar din Torrejón este dotat 
cu unelte şi echipamente de ultimă generaţie, 
necesare unei astfel de intervenţii chirurgicale, 
cum ar fi recuperatorul de sânge care ajută la 
păstrarea totală a volemiei (volumul sanguin 
total) fără a fi nevoie de transfuzie.

Spitalul Universitar din Torrejón efectuează o complicată 
intervenție chirurgicală de anevrism aortic fără sângerare

Îndulcitorii artificiali din băuturile răcoritoare dietetice deter-
mină creșterea poftei de mâncare, susține un studiu realizat la 
Universitatea din Sydney și dat publicității recent, informează 
AGERPRES. Subiecții experimentului–musculițele de oțet–au 
primit hrană cu aport redus de carbohidrați cu sau fără adaos 
de sucraloză, un îndulcitor artificial, substitut al zahărului. 

„Insectele care au primit hrană cu adaos de îndulcitor au mân-
cat mult mai mult”, a declarat profesorul Greg Neely, autorul 
principal al studiului. Studiul s-a desfășurat plasând musculițele 
deasupra unor eprubete cu hrană lichidă. „După ce schimbam 
compoziția hranei, ne uitam să vedem ce cantitate a fost con-
sumată monitorizând nivelul din eprubetă”, a spus Neely. Deși 
îndulcitorii artificiali nu sunt considerați nocivi, Neely a expli-
cat că există dovezi care ne fac să credem că efecte similare cu 
cele studiate la insecte au loc și în organismul uman, mai spune 
sursa citată. „Consumați în cantități moderate, îndulcitorii arti-
ficiali nu prezintă risc pentru sănătate, așa că nici mie nu mi-e 
frică să-i consum din când în când”, a spus Neely. „Dar literatura 
de specialitate leagă consumul în exces de zahăr sau îndulcitori 
artificiali de efecte negative pentru sănătate, în timp ce consu-
mul de apă este considerat sănătos”, a amintit cercetătorul.

Îndulcitorii artificiali 
cresc pofta de mâncare

Foto: neodown.ro

Foto: Spitalul Universitar din Torrejón

Foto: csid.ro
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Business Support Madrid II
SPRIJINIM MEDIUL DE AFACERI ROMÂNESC DIN SPANIA

Lorand Soares Szasz Mihaela Stroe

Antreprenoriatul este precum un joc de stra-
tegie, cu multe reguli complicate. Dacă nu le 
cunoşti temeinic, vei ieşi rapid din joc şi, poate, 
cu răni greu de vindecat. Probleme cu echipa, 
bătăi de cap ca să găseşti suficienţi clienţi şi 
să-ţi menţii afacerea pe linia de plutire, orga-
nizarea timpului ca să nu devii din proprietar 
angajat în propria afacere…

Sună cunoscut? Dacă mai adaugi la toate 
acestea şi faptul că eşti într-o ţară străină, cu 
altă cultură, regulile jocului numit „afacere” 
se complică şi mai mult.

Vestea bună este că lucrurile se pot simplifica!
Radio Românul te invită la BUSINESS SUPPORT 

MADRID ediția a II-a, cel mai important eveni-
ment de afaceri şi dezvoltare personală, dedicat 
mediului de afaceri românesc din Spania.

Timp de 5 ore vei afla soluţii la problemele 
cu care se confruntă afacerea ta şi vei cunoaşte 
antreprenori ca tine, potenţiali parteneri şi 
clienţi noi.

Când? 24 Septembrie 2017, ora 12.00.

Unde? Hotel RAFAEL din Alcalá de Henares–
Madrid, Calle de Bulgaria, nr. 2, 28802.

Durata: 5 ore.

BUSINESS SUPPORT MADRID este cel mai 
important eveniment dedicat mediul de afa-
ceri românesc din Spania, născut din dorinţa 
de a sprijini afaceriştii români din Spania, ofe-
rind soluţii la problemele cu care aceştia se 
întâlnesc în viaţa de zi cu zi.

Cumpără bilete cu REDUCERE înainte de 
expirarea ofertei de 33%.

Oferta este LIMITATĂ, profită de ofertă chiar 
acum!

BUSINESS SUPPORT MADRID este potrivit 
pentru tine dacă:

• Ai o afacere care merge bine şi vrei să o 
duci la un nivel superior.

• Ai o afacere care nu merge cum te-ai fi 
aşteptat şi vrei să o pui pe roate.

• Te-ai săturat să fii angajat şi vrei să des-
chizi o afacere în Spania.

• Lucrezi în vânzări sau ai o echipă în sub-
ordine şi vrei rezultate mai bune.

• Eşti interesat de dezvoltare personală.

Află din experiența celor 2 speakeri invitați la 
eveniment idei noi pentru tine și afacerea ta!

Lorand Soares Szasz este unul dintre cei mai 
apreciați experți pentru creșterea afacerilor din 
România. În cadrul Business Support Madrid, 
vei descoperi de la el cele mai eficiente metode 
pentru a creşte vânzările în firma ta, pentru a 
te promova mai eficient şi pentru a construi 
echipa în jurul tău.

În cele trei ore vei primi răspunsuri la urmă-
toarele întrebări:

• De ce şi cum afectează mentalitatea anga-
jaţilor vânzările firmei?

• Cum să recrutezi oameni buni, să îi fide-
lizezi, să nu plece la concurenţă pentru 100 
de euro în plus?

• Cum să promovezi produsele sau serviciile 
tale în mod eficient fără să cheltuieşti degeaba 
banii pe marketing?

• Cum să îţi creşti vânzările fără să trebuiască 

să angajezi mai mulţi oameni şi fără să ai vân-
zători pe piaţă?

• Cum să organizezi lucrurile în aşa fel încât 
să nu mai depindă totul de tine şi să te simţi 
ca un pompier în firmă?

• De ce nu cresc vânzările firmei tale mai 
repede?

• Și multe altele.

În deschiderea evenimentului, vei avea oca-
zia ca preţ de o oră să înveţi de la Mihaela Stroe 
cum să fii pe primul loc în viaţa ta. Vino să 
descoperi care sunt avantajele acestui fapt şi 
cum poţi transpune totul într-un viitor aşa 
cum ţi-l doreşti.

Mihaela Stroe este Doctor în sociologie, Expert 
în inteligenţă nonverbală, Speaker motivaţional, 
Antreprenor şi Autor de materiale educaţionale.

Biletele se pot cumpăra online de pe 
ticketea.com şi bilete tipărite din Alcalá de 
Henares, Calle Bayeu, S/N, 28807, Madrid.

PARTICIPĂ ȘI TU LA EVENIMENT

Cumpără acum cu REDUCERE de 33% la toate 
tipurile de bilete!

Acces BAZĂ–ACUM la doar 19€. Locuri de la 
rândul 6 în spate.

Acces PLUS–ACUM la doar 29€. Locuri de la 
rândul 1 la rândul 5.

Acces PREMIUM–ACUM la 99€. Include: Loc 
la masă, Înregistrarea video a evenimentului 
şi 3 Cărţi de Business şi Dezvoltare Personală.

Informații la:
TEL: 695 159 919
EMAIL: cristian@radioromanul.es

Vei avea ocazia să afli soluţii la problemele 
tale de la specialiştii, experţii şi consultanţii 
prezenţi la eveniment.

Acum e momentul să dai un suflu nou afacerii 
tale, să captezi mai mulţi clienţi, să construieşti 
echipa pe care ţi-ai dorit-o din totdeauna şi să 
îţi promovezi afacerea eficient şi pe bani puţini.

BUSINESS SUPPORT MADRID II

ORGANIZATOR: RADIO ROMÂNUL

24 septembrie 2017, orele 12.00–18.00
Hotel RAFAEL–Alcalá de Henares–Madrid
Parteneri media: Radio Româ-

nul www.radioromanul.es (107,7 FM 
Spania) şi Ziarul El Rumano en España 
www.periodicoelrumano.es.

Participă și TU la evenimentul BUSINESS 
SUPPORT MADRID, ediția a II-a

EVENIMENT

BUSINESS SUPPORT MADRID, ediția I, 12.02.2017
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Spania menține nivelul 4 de alertă antiteroristă. 
Lupta împotriva terorismului continuă

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

După atentatele recente, 
din 17-18 august 2017, Spania 
menţine la 4 Nivelul de Alertă 
Antiteroristă (NAA), dintr-un 
interval de la 1 la 5, 4 repre-
zentând un „risc crescut” în 
privinţa riscului de amenin-
ţare teroristă. Acest nivel se 
menţine la 4, deşi de joia tre-
cută lumea întreagă e cu ochii 
pe Spania, respectiv Barcelona, 
existând şi voci ale autorităţilor 
care pretindeau ridicarea aces-
tui nivel la 5, fiind cel maxim.

Guvernul Spaniei a des-
făşurat mai multe şedinţe de 
urgenţă pe perioada celor 3 zile 
de doliu naţional din datele 
de 18, 19 şi 20 august 2017, 
iar la începutul acestei săp-
tămâni, a avut loc o reuniune 
între Guvern şi reprezentaţi 
ai partidelor politice cu tema 
Pactul Antiterorist pentru 
dezbaterea unor noi măsuri 
împotriva terorismului.

Cei 4 membri ai celulei 
teroriste autoare a atacurilor 
comise săptămâna trecută 
la Barcelona şi Cambrils, în 
Spania, au fost inculpaţi marţi 

pentru asasinate de natură tero-
ristă, transmite AFP citând o 
sursă judiciară. Driss Oukabir, 
Mohammed Aalla, Mohamed 
Houli Chemlal şi Salh El Karib 
sunt singurii supravieţuitori 
ai celulei jihadiste din care au 
făcut parte 12 persoane, majo-
ritatea marocani.

Fernando Andreu, judecă-
torul Tribunalului Naţional 
spaniol, a trimis marţi seară 
la închisoare fără posibilitate 
de eliberare pe cauţiune pe 2 
dintre cei 4 deţinuţi săptămâna 
trecută pentru atentatele din 
Catalonia, nord-estul Spaniei, 
după ce i-a audiat pe parcur-
sul întregii zile, transmite EFE, 
preluat de AGERPRES.

Cei 4 suspecţi arestaţi pre-
ventiv pentru atentatele din 
Spania au fost puşi sub acuzare 
pentru activităţi teroriste, unul 
dintre ei afirmând în instanţă 
că planul prevedea comiterea 
unor atacuri mai ample, vizând 
inclusiv Catedrala „Sagrada 
Familia”.

Bilanţul persoanelor ucise 
în cele două atentate comise 

săptămâna trecută în provincia 
spaniolă Catalonia, la Barce-
lona şi Cambrils, şi revendicate 
de Statul Islamic a urcat la 15, 
toate victimele fiind identificate, 
a indicat ministrul de interne 
regional, Joaquim Forn, într-o 
conferinţă de presă. Este vorba 
despre şase spanioli, dintre care 
o femeie cu dublă naţionalitate, 
spaniolă şi argentiniană, trei 
italieni, un canadian, un belgian, 
doi portughezi, un american 
şi un copil cu dublă cetăţenie, 
australiană şi britanică.

Numărul răniţilor în urma 
atacurilor teroriste comise joi 
în Spania este de 130, iar victi-
mele, morţi şi răniţi, sunt de mai 
multe naţionalităţi din ţările: 
România, Germania, Algeria, 
Argentina, Australia, Austria, 
Belgia, Maroc, Canada, China, 
Columbia, Venezuela, Cuba, 
Ecuador, Egipt, Spania, Fili-
pine, Franţa, Marea Britanie, 
Grecia, Olanda, Taiwan, Hon-
duras, Ungaria, Irlanda, Italia, 
Kuwait, Macedonia, Maurita-
nia, Pakistan, Peru, Portugalia, 

Republica Dominicană, SUA 
şi Turcia.

Ministerul Afacerilor 
Externe a precizat că, două 
dintre cele trei persoane de 
cetăţenie română, rănite în 
urma atacului, au fost exter-
nate. Al treilea cetăţean român 
rămâne spitalizat.

Acest atac terorist este al 
8-lea din ultimul an de acest 
gen, Spania, Franţa, Germania, 
Marea Britanie şi Suedia au fost 
zguduite în ultima perioadă de 
atentate teroriste în care au 
fost folosite „maşini-berbece” 
şi al doliea din Spania după 
atacul jihadist din 11 martie 
2004, care a dus la uciderea 
a 191 de persoane într-o gară 
din Madrid.

O mare adunare va avea loc 
sâmbătă, 26 august 2017, la 
Barcelona,   sub sloganul „Nu 
tenim por” („Noi nu ne temem”, 
în limba catalană), în timp ce 
guvernul catalan şi-a anun-
ţat intenţia de a convoca un 
referendum unilateral pentru 
independenţă la 1 octombrie 
2017.

Dintr-un comunicat al 
Ministerul Afacerilor Externe 
aflăm că, pe fondul multiplicării 
numărului atacurilor teroriste, 
s-a propus ideea înfiinţării unei 
Curţi Internaţionale împotriva 
Terorismului (CIT), un orga-
nism de drept internaţional 
penal care să aibă drept scop 
descurajarea actelor de tero-
rism şi pedepsirea persoanelor 
care comit astfel de acte, ori-
unde ar fi săvârşite acestea. 
Spania s-a alăturat în calitate 
de co-iniţiator al acestei iniţi-
ative. De asemenea, Olanda a 
oferit sprijin prin implicarea 
la nivel de expert în stabili-
rea principalelor coordonate 
ale arhitecturii juridice a vii-
toarei Curţi.

Până la înfiinţarea acestei 
Curţi Internaţionale împotriva 
Terorismului, ministrul spa-
niol de Interne, Juan Ignacio 
Zoido, a declarat că celula tero-
ristă a fost destructurată şi că 
nu există niciun pericol imi-
nent pentru un nou atentat, dar 
se menţine nivelul de alertă 
teroristă la 4, de „risc crescut”.

Foto: Ajuntament de Barcelona / Twitter
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Ministerul pentru Mediul de 
Afaceri, Comerţ şi Antrepre-
noriat a semnat 20 de acorduri 
de finanţare pentru programul 
Start-up Nation, cu o sumă 
totală de aproape 4 milioane 
de lei, iar în cadrul acestor 
acorduri se vor crea 155 de 
noi locuri de muncă, a decla-
rat ministrul de resort, Ilan 
Laufer, într-o conferinţă de 
presă, informează AGERPRES.

Printre beneficiari se numără 
companii din domeniul pani-
ficaţiei, încălţăminte, firme de 
software, precum şi compa-
nii ce fabrică mobilă pentru 
birouri şi magazine. „Vreau 
să vorbesc despre programul 
Start-Up Nation şi vreau să vă 
dau câteva informaţii ce fac 
referire la acordurile de finan-
ţare pe care le vom semna. Sunt 
20 de companii, nou-înfiinţate, 
sunt start-up-uri. Finanţarea 
totală solicitată de aceste 20 de 
companii este de 3,987 milioane 
de lei. Vor crea 155 de noi locuri 
de muncă, în medie sunt 7,75 
de locuri de muncă per com-
panie, din care 45 sunt create 
pentru absolvenţi, şomeri sau 
persoane defavorizate, ceea ce 
înseamnă o medie de 2,25 de 
locuri de muncă pe companie”, 
a spus Laufer.

Acesta a precizat că dome-
niile de activitate pentru care 
au aplicat cele 20 de compa-
nii care au semnat contracte 
sunt: fabricarea altor articole 
de îmbrăcăminte (7 companii), 
fabricarea pâinii, prăjiturilor şi 
a produselor proaspete de pati-
serie (4 companii), fabricarea 
de încălţăminte (2 companii), 
activitate de realizare a soft-uri-
lor la comandă (2 companii) 
şi câte o companie din dome-
niile fabricării biscuiţilor şi 
pişcoturilor, mobilei pentru 

birouri şi magazine, articolelor 
de îmbrăcăminte, fabricarea 
altor elemente de dulgherie şi 
tâmplărie pentru construcţie, 
fabricarea de mobilă.

„Asta înseamnă că există 
foarte multe idei, foarte multe 
start-up-uri şi lucrul acesta mă 
bucură foarte mult şi văd că 
foarte mulţi dintre cei care sunt 
astăzi în zona aceasta, de a fi 
finanţaţi, adică cu punctaje de 
100 şi 95 de puncte, în mod 
special, sunt companii care vor 
aduce plus valoare în economie, 

iar lucrul ăsta mă bucură şi chiar 
cei care se află în top au trecut 
chiar şi aşteptărilor noastre”, a 
subliniat Ilan Laufer, mai spune 
sursa citată. Conform datelor 
oficiale, peste 19.000 de planuri 
de afaceri au fost înregistrate 
în programul Start-Up Nation, 
din care 70% au fost depuse în 
ultimele cinci zile ale sesiunii. 
Programul Start-Up Nation a 
avut un buget de 1,7 miliarde de 
lei în acest an, iar suma maximă 
pe care o poate primi o firmă 
este de 200.000 de lei.

Ministerul pentru Mediul de Afaceri: Au fost semnate 
20 de acorduri de finanțare pentru Start-up Nation

Andreea Paul (INACO): Nu există nicio justificare pentru 
pensiile speciale; măsura este o aberație economică

Cu un avans de 5,7% în trimestrul al doilea al acestui an, compa-
rativ cu perioada similară a anului trecut, România a înregistrat 
cea mai mare creștere economică, în ritm anual, din Uniunea 
Europeană în perioada aprilie–iunie 2017, arată o estimare pre-
liminară, publicată recent de Eurostat, informează AGERPRES. 
Conform Eurostat, produsul intern brut al României a înregis-
trat atât în primul trimestru al acestui an, cât și în trimestrul al 
doilea un avans 5,7%, comparativ cu perioada similară a anului 
trecut. În aceeași perioadă, PIB a crescut cu 2,2% în zona euro și 
cu 2,3% în UE, după o creștere de 1,9%, respectiv 2,1% în primul 
trimestru. De asemenea, în trimestrul al doilea comparativ cu 
primul trimestru, România a înregistrat o creștere economică 
de 1,6%, ceea ce o plasează pe locul secund în UE după Suedia, 
care a înregistrat o creștere economică de 1,7% de la un trimes-
tru la altul. Și în acest caz, avansul economiei românești este 
mult superior mediei din UE și din zona euro, unde PIB a cres-
cut cu 0,6% comparativ cu trimestrul precedent, după un avans 
de 0,5% în primele trei luni în ambele cazuri. Datele publicate 
de Eurostat sunt similare cu cele anunțate anterior de Institutul 
Național de Statistică (INS), potrivit căruia în trimestrul al doi-
lea, față de aceeași perioadă din anul 2016, produsul intern brut 
a înregistrat o creștere cu 5,9%, pe seria brută. Pe seria ajustată 
sezonier, în trimestrul II 2017, comparativ cu trimestrul anterior, 
PIB-ul a crescut cu 1,6%. Față de același trimestru din anul 2016, 
produsul intern brut a înregistrat o creștere cu 5,7%. Conform 
sursei citate, Eurostat subliniază că datele comunicate ar putea 
fi revizuite într-o nouă estimare care ar urma să fie dată publici-
tății în data de 7 septembrie 2017.

România a avut cea mai 
mare creștere economică 
din UE, în trimestrul al doilea

Pensiile speciale ale magis-
traţilor, parlamentarilor şi 
judecătorilor nu sunt justifi-
cate, iar acestea sunt plătite din 
taxele şi impozitele „vărsate” 
la bugetul de stat, a declarat 
preşedintele Iniţiativei pen-
tru Competitivitate (INACO), 
Andreea Paul, într-un comu-
nicat de presă, informează 
AGERPRES. „Nu există nicio 
justificare pentru pensii spe-
ciale. Nicio meserie nu e mai 
specială ca alta. Niciuna. Prin-
cipiul contributivităţii este cel 
corect. Astăzi, noi plătim aceste 
pensii speciale din taxele şi 
impozitele pe care le vărsăm la 
bugetul de stat, în loc ca aceste 
taxe să meargă spre drumuri, 
şcoli şi spitale. Mâine, copiii 
noştri le vor plăti dacă nu se 
elimină rapid aceste privilegii 
aiuritoare”, a subliniat Paul.

Aceasta susţine că salariile 
magistraţilor, judecătorilor şi 
parlamentarilor sunt mult mai 
mari decât media salariilor pe 
economie. „Chiar nimeni nu are 
curajul să spună că nu există 
nicio justificare pentru pensii 

speciale acordate magistraţilor, 
judecătorilor, Curţii de Conturi, 
parlamentarilor şi funcţiona-
rilor parlamentari etc.? Toţi 
aceştia au salarii mult, mult 
mai mari decât media salarii-
lor pe economie, iar principiul 
contributivităţii le garantează 
şi pensii mult mai mari decât 
media pensiei naţionale. De ce 
e nevoie de umflarea specială 
a acelor pensii? Doar pentru 
că au puterea să-şi acorde 

privilegii proprii?! Este inco-
rect. Este injust social. Este o 
aberaţie economică”, a afirmat 
Andreea Paul.

Conform sursei citate, un 
parlamentar nu este mai special 
decât un funcţionar de con-
turi, doctor sau învăţător. „Cu 
ce e mai special parlamenta-
rul Lucian sau funcţionarul 
de conturi Ghiţă de un doc-
tor sau învăţător? Cum este 
posibil să tolerăm legiuitorii 

care au iniţiat şi votat cumulul 
de pensii speciale de se ajunge 
la sume lunare ameţitoare? 
Să mă fac bine înţeleasă: nu 
sunt adepta uniformizării, ci 
al aplicării principiului con-
tributivităţii, din respect faţă 
de toţi cetăţenii”, susţine pre-
şedintele INACO.

Andreea Paul a adăugat că 
un om lucrează mai mult de 
jumătate din an pentru stat. 

„Să fim cetăţeni mai activi şi 
să urmărim mai atenţi ce se 
întâmplă cu taxele şi impozi-
tele plătite de noi statului, nu 
de alta dar lucrăm mai mult de 
jumătate din an pentru stat”, 
a menţionat sursa citată.

Guvernul a adoptat, în 
şedinţa din 4 august 2017, 
proiectul de Ordonanţă de 
urgenţă prin care se regle-
mentează pensiile speciale. În 
viziunea liderului PSD, Liviu 
Dragnea, Ordonanţa care modi-
fică legea pensiilor speciale va 
avea ca efect evitarea ca, în 2-3 
ani, sistemul bugetar să fie în 
dificultatea de a susţine restul 
pensiilor românilor.

Foto: start-up.ro

ECONOMIE

Timișoara se situează pe locul trei național în ceea ce pri-
vește numărul de turiști cazați în hotelurile din oraș, în primul 
semestru al acestui an, după București și Brașov, depășind cu 
mult alte municipii care dețineau acest loc până acum, a anun-
țat, primarul Nicolae Robu, conform AGERPRES. „Iată încă o 
realitate a Timișoarei de astăzi. Este depășită doar de București 
și de Brașov la numărul de turiști cazați în hoteluri, în primul 
semestru al anului 2017. În Timișoara s-au cazat 50.655 turiști, 
în timp ce în Cluj, 46.063, în Sibiu, 45.980, în Oradea, 21.006, în 
Arad, 20.042, în Alba-Iulia, 6.022. Aceasta, apropo de tot felul 
de comparații defavorabile Timișoarei făcute de unii. Și încă 
n-am fost capitală culturală europeană”, arată primarul Nico-
lae Robu pe pagina sa de facebook, citând cifrele publicate de 
Institutul Național de Statistică. Pe de altă parte, Gabriela Pet-
cana, membră a Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din 
România susține că titlul de Capitală Culturală Europeană 2021 
pe care Timișoara l-a câștigat trebuie să îi aducă mult mai mulți 
turiști, iar sejururile lor să se extindă de la actualul turism de 
afaceri la cel „de plăcere”. „În momentul de față, în Timișoara se 
face mai mult turism de afaceri, la fel cum se întâmplă în ori-
care dintre marile orașe ale lumii, hotelurile fiind pline de luni 
până vineri. Ne preocupă gradul de umplere a hotelurilor și în 
weekend și trebuie să facem în așa fel încât, cel puțin turiștii 
care vin pentru afaceri în Timișoara, să facă și un pre-tour și un 
post-tour, să mai rămână puțin, să își mai aducă și însoțitori în 
Timișoara”, afirma în primăvară Petcana, mai spune sursa citată. 
Potrivit acesteia, în prezent, în Timișoara există 90 de agenții 
de turism care organizează mai ales călătorii în străinătate, în 
timp ce piața turistică de aici ar trebui promovată în străinătate.

Timișoara ocupă locul trei 
național la numărul de turiști 
cazați în primul semestru

Foto: haemus.org.mk

Foto: expresspress.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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Autorităţile de la Dublin au 
salutat anunţul guvernului 
britanic conform căruia nu 
doreşte reintroducerea con-
troalelor la frontiera între 
provincia britanică Irlanda 
de Nord şi Republica Irlanda 
după ce Marea Britanie va fi 
părăsit Uniunea Europeană în 
martie 2019 şi, în acelaşi timp, 
au subliniat importanţa men-
ţinerii pieţei unice europene, 
informează AGERPRES.

Londra a mai declarat că 
doreşte să menţină libertatea 
de circulaţie printr-un acord 
cu Irlanda, care să-l preceadă 
pe cel cu UE. Recent, guver-
nul britanic a propus o uniune 
vamală temporară cu UE după 
ieşirea Marii Britanii din Uniu-
nea Europeană şi posibilitatea 
ca până atunci să poată negocia 
acorduri comerciale bilaterale. 
Problema legată de frontieră 
provoacă preocupare la Dub-
lin, care se teme de pierderi 
economice şi de o eventuală 
încetinire a procesului de pace 
în Irlanda de Nord.

„Ambele documente, sunt 
un pas semnificativ înainte, 

care cred că va fi salutat. Cred 
că putem construi pe această 
bază şi de fapt reasigura Uni-
unea Europeană că noi putem 
menţine integritatea pieţei 
unice”, a declarat ministrul 
de externe irlandez Simon 
Coveney. În acest scop, va fi 
nevoie de o „soluţie politică 
unică” pentru a permite un 

„comerţ liber nerestricţionat 
pe insula Irlanda”. Ministerul 

britanic pentru Brexit a anun-
ţat că Londra intenţionează să 
negocieze cu Bruxellesul o „uni-
une vamală temporară” după 
ieşirea Marii Britanii din Uni-
unea Europeană, pentru a avea 
o „tranziţie lină”, a subliniat 
ministerul. Ministrul britanic 
pentru Brexit, David Davis, a 
declarat că această perioadă 
de tranziţie ar putea dura „doi 
ani” şi ar trebui să se încheie 

până la viitoarele alegeri legis-
lative, prevăzute în 2022.

Numeroşi experţi au afir-
mat că va fi extrem de dificilă, 
dacă nu imposibilă, negocierea 
unui nou acord comercial între 
Marea Britanie şi UE înainte 
ca ţara să părăsească blocul 
comunitar, în martie 2019. 
Dar aderarea Marii Britanii 
la uniunea vamală europeană 
împiedică negocierea de acor-
duri comerciale bilaterale, mai 
spune sursa citată.

Negocierile privind Brexitul 
au început în iunie cu trei aspec-
te-cheie: viitoarele drepturi ale 
cetăţenilor europeni instalaţi în 
Marea Britanie, aspectul finan-
ciar al divorţului şi chestiunea 
graniţei irlandeze. Bruxellesul 
doreşte să se înregistreze pro-
grese în soluţionarea acestor 
trei chestiuni înaintea oricărei 
discuţii privind viitorul relaţii-
lor dintre Uniunea Europeană şi 
Marea Britanie. Întrebat despre 
costurile ieşirii Marii Britanii 
din UE, David Davis a dat asi-
gurări că ţara sa va respecta 

„orice obligaţie internaţională 
veritabilă”.

Brexit: Irlanda salută anunțul Londrei 
privind frontiera cu Irlanda de Nord

M inistrul turc pentru afaceri europene, Omer Celik, a 
afirmat că declarațiile cancelarului german, Angela 
Merkel, privind sistarea extinderii unei uniuni 

vamale între Ankara și Uniunea Europeană afectează credibili-
tatea blocului comunitar, informează AGERPRES.

Angela Merkel a afirmat recent că nu va avea loc o 
extindere a uniunii vamale și „nici o aprofundare a tuturor” 
legăturilor dintre Turcia și Uniunea Europeană, după o serie de 
dispute legate de represiunea întreprinsă de Turcia ca urmare 
a unei tentative de puci din 2016, eșuată.

„Este o declarație nefericită. Ar trebui să subliniem faptul că 
nici o țară membră a UE n-ar trebui să le dea ordin instituțiilor 
UE sau proceselor UE”, a declarat Omer Celik într-o conferință 
de presă la Ankara. „Aceste situații sunt foarte periculoase, ele 
reprezintă declarații care afectează credibilitatea UE”, a mai 
spus Celik. În opinia ministrului turc, atât Turcia, cât și Uniu-
nea Europeană ar avea de câștigat din schimbările la uniunea 
vamală. „Dar ei acționează ca și cum aceasta este în favoarea 
Turciei. Permiteți-mi să fim foarte clari: noi nu ne grăbim deloc”, 
a mai spus el.

Omer Celik a făcut apel, de asemenea, la Berlin să coope-
reze în legătură cu cererea Turciei de extrădare a unui profesor 
de teologie, Adil Oksuz, suspectat de Ankara că a avut un rol 
major în tentativa de puci. Media turce au relatat că Oksuz 
a fost reperat în Frankfurt și în Ulm, și că landul german 
Baden-Wurttemberg i-a acordat permis de rezidență tempo-
rară, mai spune sursa citată. „Nici un aliat de-al nostru nu poate 
adăposti un criminal. Este înspăimântătoare chiar și posibi-
litatea ca cineva cu legături clare cu tentativa de puci să fie 
adăpostit de către un aliat al nostru”, a afirmat ministrul turc.

Turcia o critică pe Angela 
Merkel, spunând că Germania 
nu poate dicta politica UE

Foto: rte.ie

EXTERNE
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España, segundo país de la UE en el 
que más creció el número de ‘ninis’
Alcanzó el 21,2% en jóvenes de 
entre 20 y 24 años tras subir 
8 puntos entre 2006 y 2016.

España fue el segundo país de 
la Unión Europea en el que 
más creció durante la última 
década el número de jóvenes 
de entre 20 y 24 años que ni 
estudian ni trabajan, con un 
incremento de 8 puntos por-
centuales, que ha elevado la 
tasa de ‘ninis’ en esa edad hasta 
el 21,2% en 2016, según los 
datos publicados por Euros-
tat, según la página web www.
lainformacion.com.

Se trata del segundo mayor 
aumento del bloque comuni-
tario entre 2006 y 2016, sólo 
superado por el registrado en 
Chipre (de 9 puntos) y por 

delante de Italia (7,5), Irlanda 
(5,1%), Rumanía (4,7), Portugal 
(4,6%) y Reino Unido (4,2). Por 
contra, el porcentaje de jóvenes 
que no estudian ni trabajan ha 

descendido durante la última 
década en doce Estados miem-
bros. Bulgaria es el país con 
una mayor caída (6,6 puntos 
menos), seguido de Alemania 

(-5,5), Polonia (-3,6) y Eslo-
vaquia y Suecia (-3,4).

En el conjunto de la UE hay 
casi cinco millones de jóvenes 
de entre 20 y 24 años que ni 
estudian ni trabajan, que repre-
sentan el 16,7% del total. La tasa 
se reduce hasta el 6,1% entre 
los jóvenes con entre 15 y 19 
años y se incrementa hasta el 
18,8% para aquellos con una 
edad comprendida entre los 25 
y los 29 años. El país europeo 
con una mayor proporción de 
jóvenes ‘ninis’ entre 20 y 24 
años es Italia, con un 29,1%, 
seguido de Rumanía (23,6%) 
y Grecia (23%). Tras ellos se 
sitúan Bugaria y Chipre (un 
22,7% cada uno) y España, que 
ocupa la sexta posición con un 
porcentaje del 21,2%.

El equipo de excarcelación de Bomberos de Gandia (Valencia) 
ha realizado este jueves, 10 de agosto, unas maniobras de pre-
paración para el Mundial de Rescate en accidentes de tráfico, 
que se celebrará en Rumanía del 30 de agosto al 3 de septiem-
bre, según ha informado la entidad.

Los seis componentes del equipo representarán al Con-
sorcio Provincial de Bomberos de Valencia en el campeonato 
después de haber quedado segundos en el XIII Encuentro 
Nacional de Rescate en Accidentes de Tráfico (ENRAT) que 
se celebró en mayo en Valencia, según la página web www.
lasprovincias.es. Durante 30 minutos, los bomberos han rea-
lizado una maniobra compleja, con dos víctimas, una de ellas 
atrapada. Esta será una de las tres pruebas a las que deberán 
enfrentarse en el World Rescue Challenge, que se celebrará 
en la ciudad rumana de Targu Mulles, en Transilvania. Los 
otros ejercicios son una maniobra rápida, de 10 minutos, con 
una víctima grave, y el estándar, de 20 minutos, con un único 
atrapado. El equipo de Gandia está formado por Vicent Sala 
(mando), Pedro Barranco (sanitario), Sergio Gascó, Óscar 
Enguix, Juan José Pastor y Miguel Granell y que ya ha parti-
cipado en el campeonato mundial en 2014 y en 2015, cuando 
llegaron a quedar terceros del mundo.

Bomberos de Gandia en el 
Mundial de rescate de Rumanía

Foto: pixabay.com

ANA, MON AMOUR
Rumanía, Alemania, Francia • 
2017 • Color • 125' • V.O.S.E.

SINOPSIS: Toma y Ana se 
enamoran locamente en la uni-
versidad. Ana tiene un pasado 
complicado y padece graves 
ataques de pánico. Toma, un 
joven de clase media, se queda 
tan atónito como fascinado con 
los abismos de desesperación 
de su amada. La apoya plena-
mente y la lleva a médicos. La 
pareja se aísla cada vez más. 
La debilidad de Ana parece 
dar fuerzas a Toma. Ana se 
queda embarazada y empieza 
a seguir una terapia basada en 
el psicoanálisis analítico de la 
que sale muy mejorada. Pero 
el mundo de Toma empieza a 
derrumbarse…

FICHA ARTISTICA
Dirección: Călin Peter Netzer; 

Guión: Cãlin Peter Netzer, 
Cezar Paul-Bădescu, Iulia 
Lumânare; Inspirada en la 
novela Luminiţa, mon amour 
de Cezar Paul-Bădescu; Foto-
grafía: Andrei Butică; Reparto: 
Diana Cavallioti, Mircea Postel-
nicu, Carmen Tănase; Montaje: 
Dana Bunescu; Productores: 
Cãlin Peter Netzer, Laurenţiu 
Damian, Sophie Dulac, Oana 
Iancu, Jonas Katzenstein, Maxi-
milian Leo, Codin Maticiuc, 
Michel Zana; Productoras: 
Parada Film, Augenschein 
Filmproduktion, Sophie Dulac 
Productions; Distribuidora en 
España: Golem Distribución.

Selección de premios 
y festivales
Premio Oso de Plata a la 
mejor contribución artística 
para Dana Bunescu, Festival 
Internacional de Cine de Berlín, 
2017. Nominación al Premio 

a la Mejor Película, Festival 
Internacional de Cine de Car-
tagena de Indias, 2017.

La prensa sobre 
Ana, mon amour

„La transparencia del estilo 
anima a que, dramáticamente, 
la película se viva con inusi-
tada intensidad. Cualquiera que 
haya tenido o viva en pareja 

puede sentirse identificado”, 
Sergi Sánchez, Fotogramas.

„El director se las arregla 
para convertir la pantalla en un 
extraño espejo a la vez a años 
luz de distancia de cualquier de 
nosotros (…) y, sin embargo, tan 
cerca, tan íntimamente noso-
tros”, Luis Martínez, El Mundo.

„La película impresionará 
allá donde haya una audiencia 

que espere cine adulto y sus-
tancial (…) su construcción es 
precisa, de ahí que los enig-
mas se formen y se resuelvan 
de una manera muy fluida y 
orgánica”, Jonathan Romney, 
Screendaily.

Călin Peter Netzer nació 
en Rumanía en 1975 y emi-
gró con su familia a Alemania 
en 1983. En 1999 se graduó 

por la Universidad Nacio-
nal de Artes del Teatro y del 
Cine de Bucarest. Su filmo-
grafía incluye el cortometraje 
Zapada mieilor (1998), y los 
largometrajes Maria (2003) 
y Medalia de onoare (2009). 
Poziţia copilului / Madre e hijo 
ganó el Oso de Oro en Festi-
val de Berlín de 2013.
Foto: icr.ro

ESPAÑOL

25 DE AGOSTO:

Estreno de la película Ana, mon amour de Călin Peter Netzer
La película Ana, mon amour, Premio Oso de Plata a la mejor contribución artística para Dana Bunescu en la pasada 
edición de la Berlinale, se estrenará en las pantallas de España el 25 de agosto, informó Instituto Cultural Rumano.
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Petrece clipe de neuitat alături de cei dragi și pune întotdeauna Petrece clipe de neuitat alături de cei dragi și pune întotdeauna Petrece clipe de neuitat alături de cei dragi și pune întotdeauna 

100%carne

Petrece clipe de neuitat alături de cei dragi și pune întotdeauna Petrece clipe de neuitat alături de cei dragi și pune întotdeauna Petrece clipe de neuitat alături de cei dragi și pune întotdeauna Petrece clipe de neuitat alături de cei dragi și pune întotdeauna Petrece clipe de neuitat alături de cei dragi și pune întotdeauna Petrece clipe de neuitat alături de cei dragi și pune întotdeauna 
pe primul loc calitatea produselor pe care le consumi.pe primul loc calitatea produselor pe care le consumi.pe primul loc calitatea produselor pe care le consumi.pe primul loc calitatea produselor pe care le consumi.pe primul loc calitatea produselor pe care le consumi.pe primul loc calitatea produselor pe care le consumi.

Te rasfăţăm cu cele mai gustoase și sănătoase produse de Te rasfăţăm cu cele mai gustoase și sănătoase produse de Te rasfăţăm cu cele mai gustoase și sănătoase produse de Te rasfăţăm cu cele mai gustoase și sănătoase produse de Te rasfăţăm cu cele mai gustoase și sănătoase produse de Te rasfăţăm cu cele mai gustoase și sănătoase produse de 
fabricaţie proprie, 100% din carne atent selecţionată și fabricaţie proprie, 100% din carne atent selecţionată și fabricaţie proprie, 100% din carne atent selecţionată și fabricaţie proprie, 100% din carne atent selecţionată și fabricaţie proprie, 100% din carne atent selecţionată și fabricaţie proprie, 100% din carne atent selecţionată și 

condimente naturale.condimente naturale.condimente naturale.

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
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Gimnasta Larisa Iordache, 
portdrapelul României la cere-
monia de deschidere a celei de-a 
29-a Universiade de vară de 
la Taipei (Taiwan), s-a califi-
cat, luni, 21 aug. 2017, în patru 
finale, la individual compus, 
paralele, bârnă şi sol, infor-
mează AGERPRES.

Iordache a fost a doua în 
clasamentul la individual, cu 
55,700 puncte, devansată de 
Elisabeth Black (Canada), cu 
56,050 puncte. Iordache a avut 
cea mai mare notă la paralele, 
14,150 puncte, devansând-o 
pe rusoaica Daria Spiridonova, 
13,900 puncte, a fost a doua 
la sol, cu 13,650 puncte, după 
rusoaica Daria Elizarova, 13.850 
puncte, şi a treia la bârnă, cu 
13,450 puncte, după Black, 
14,400, şi rusoaica Evghenia 
Șelgunova, 13,500. Larisa Ior-
dache nu a evoluat la sărituri.

Echipa masculină de baschet 
a României a suferit a doua 
înfrângere, fiind întrecută de 
Estonia cu 74-72 (27-23, 23-13, 
9-20, 15-16). Mario Lazăr, cu 
21 puncte şi 14 recuperări, a 
fost cel mai bun om al tricolo-
rilor. Pentru România au mai 
jucat Tudor Gheorghe 13 puncte, 

Mirel Dragoste 3 puncte, Ionel 
Petrache, Dragoş Gheorghe 1 
punct, Andrei Damian 2 puncte, 
Cezar Bărăgău, Victor Păun 6 
puncte, Sebastian Ionescu 9 
puncte, Mihnea Andrei 5 puncte, 
Wilhelm Brosser 15 puncte. Cel 
mai bun de la baltic a fost Mih-
kel Kirves, cu 34 puncte.

După 3-0 cu Chile, echipa 
masculină de volei a Româ-
niei a fost întrecută de Cehia 
cu 3-1 (29-27, 25-20, 19-125, 
25-23). Ciprian Matei, cu 23 
puncte, a fost MVP-ul echipei 
noastre. Au mai jucat Rareş 
Bălean 15 puncte, Silviu Suson 
12 puncte, Răzvan Olteanu 9 
puncte, Codrin Mocanu 5 

puncte, Robert Vologa 2 puncte, 
Andrei Georgescu 1 punct, 
Marius Iftime 1 punct, Clau-
diu Dumitru, Cătălin Miron, 
Gabriel Bontea, Paul Cămui.

Selecţionata de polo pe apă 
a României a pierdut şi al trei-
lea meci de la Taipei. După 14-5 
cu Rusia şi 7-17 cu Japonia, 
tricolorii au fost învinşi de 
echipe Statelor Unite cu 12-6 
(3-1, 5-0, 2-4, 2-1). Levente 
Vancsik a marcat două goluri, 
iar Tudor Fulea, Andrei Pri-
oteasa, Vlad Dragomirescu şi 
Istvan Szabo, câte unul. Tri-
colorii au ocupat ultimul loc 
în Grupa D şi vor juca pentru 
poziţiile 13-16. În concursul de 

scrimă, Mălina Călugăreanu 
s-a oprit în sferturile probei 
individuale de floretă, învinsă 
cu 15-11 în sferturi de italianca 
Beatrice Monaco. În turul al 
doilea, Călugăreanu a dispus 
de olandeza Eline Rentier cu 
15-11, în timp ce Maria Boldor 
a trecut de italianca Valentina 
De Costanzo cu 15-14, pentru 
ca în optimi Călugăreanu să 
treacă de Boldor cu 15-14. La 
haltere, Darius Ștefan Suiugan 
a ocupat locul 12 la cat. 69 kg, 
cu un total de 285 kg, 130 kg 
la smuls şi 155 kg la aruncat.

România participă cu o dele-
gaţie de 121 de persoane, dintre 
care 91 de sportivi, la cea de-a 
29-a ediţie a Universiadei de 
vară, care desfăşoară la Taipei 
(Taiwan), între 19 şi 30 august. 
Sportivii români vor concura la 
atletism, haltere, tenis de masă, 
volei masculin, înot, sărituri în 
apă, baschet masculin, polo pe 
apă masculin, gimnastică artis-
tică, scrimă şi judo. România 
s-a clasat pe locul 29 pe naţi-
uni la Universiada de vară din 
2015, de la Gwangju (Coreea 
de Sud), obţinând 1 medalie de 
aur, 3 de argint şi 3 de bronz, 
conform sursei citate.

Tenismanul român Marius Copil 
se menţine pe locul 88 în clasa-
mentul mondial al jucătorilor 
profesionişti (ATP), dat publici-
tăţii, în timp ce spaniolul Rafael 
Nadal a redevenit liderul ierar-
hiei, informează AGERPRES. 
Nadal este urmat în clasament 
de scoţianul Andy Murray şi 
de elveţianul Roger Federer.

Germanul Alexander Zve-
rev a urcat pe 6, cea mai bună 
clasare din cariera sa, iar bul-
garul Grigor Dimitrov a urcat 
pe 9, după titlul cucerit la Cin-
cinnati. La dublu, Horia Tecău 
a coborât două locuri şi este 
acum pe locul 28, iar Florin Mergea a 
urcat un loc şi se află pe 51. În clasamentul 
ATP Race la dublu, pentru Turneul Cam-
pionilor, Tecău şi olandezul Jean-Julien 
Rojer au urcat două poziţii şi se află la un 
loc de top 8, mai informează sursa citată.
Clasamentul ATP:
1 (2). Rafael Nadal (Spania) 7.645 puncte

2 (1). Andy Murray (Marea Britanie) 
7.150

3 (3). Roger Federer (Elveţia) 7.145
4 (4). Stan Wawrinka (Elveţia) 5.690
5 (5). Novak Djokovic (Serbia) 5.325
6 (7). Alexander Zverev (Germania) 

4.470
7 (6). Marin Cilic (Croaţia) 4.155
8 (8). Dominic Thiem (Austria) 4.030

9 (11). Grigor Dimitrov (Bulgaria) 3.710
10 (9). Kei Nishikori (Japonia) 3.195
.......................................................
88 (88). Marius Copil 618
405 (412). Adrian Ungur 104
565 (501). Dragoş Dima 54
590 (595). Nicolae Frunză 50
Clasamentul ATP la dublu:
1 (2). Henri Kontinen (Finlanda) 8.440 

puncte
2 (3). John Peers (Australia) 8.120
3 (4). Lukasz Kubot (Polonia) 7.770
4 (1). Marcelo Melo (Brazilia) 7.700
5 (5). Nicolas Mahut (Franţa) 6.715
6 (6). Jamie Murray (Marea Brita-

nie) 6.160
7 (7). Bruno Soares (Brazilia) 6.160

8 (11). Pierre-Hugues Her-
bert (Franţa) 5.775

9 (8). Bob Bryan (SUA) 
4.980

9 (8). Mike Bryan (SUA) 
4.980

................................................
28 (24). Horia Tecău 2.550
50 (51). Florin Mergea 

1.533 etc.
Clasamentul ATP 
Race la dublu:
1 (1). Lukasz Kubot (Polonia)/
Marcelo Melo (Brazilia) 6.820 
puncte

2 (2). Henri Kontinen (Fin-
landa)/John Peers (Australia) 

4.930
3 (4). Pierre-Hugues Herbert/Nico-

las Mahut (Franţa) 4.215
4 (5). Jamie Murray (Marea Britanie)/

Bruno Soares (Brazilia) 3.800
5 (3). Bob Bryan/Mike Bryan (SUA) 

3.635
6 (7). Ryan Harrison (SUA)/Michael 

Venus (Noua Zeelandă) 3.060
7 (6). Raven Klaasen (Africa de Sud)/

Rajeev Ram (SUA) 2.705
8 (8). Ivan Dodig (Croaţia)/Marcel 

Granollers (Spania) 2.540
9 (11). Horia Tecău (România)/Jean-Ju-

lien Rojer (Olanda) 2.325
10 (9). Oliver Marach (Austria)/Mate 

Pavic (Croaţia) 2.310 etc.

SPORT

FOTBAL:

„Nu mi-e teamă”, mesajul 
lansat de suporterii Barcelonei

JUDO:

România, locul I la Cupa 
Europeană de juniori de la Arad

Foto: www.sportsudest.ro

Foto: www.cugetliber.ro

Minut de reculegere, drapele în bernă, banderole negre, tri-
couri imprimate cu mesajul „Barcelona”, astfel a decurs prima 
etapă a campionatului de fotbal al Spaniei în care jucătorii și 
suporterii Barcelonei au adus un omagiu victimelor atentate-
lor din Catalonia, informează AFP, citat de AGERPRES.

După atacurile soldate cu 15 morți, joia trecută la Barcelona 
și vineri la Cambrils, Camp Nou a ținut un minut de reculegere 
urmat de aplauze chiar înaintea loviturii de începere. În tribu-
nele aproape pline, suporterii au scandat în catalană „No tinc 
por” („Nu mi-e teamă”), în timp ce drapelele se aflau în bernă.

„Am dedicat primul gol victimelor și familiilor lor. Nu ne 
temem, dar asta trebuie să înceteze. Este o victorie pe care o 
dedicăm tuturor persoanelor afectate”, a subliniat Gerard Deu-
lofeu, atacantul Barcelonei, după victoria cu 2-0 în fața lui Betis 
Sevilla. „Concepția noastră este să mergem înainte, să oferim 
sentimentul de normalitate”, a rezumat antrenorul Barcelonei, 
Ernesto Valverde, potrivit sursei citate.

România a ocupat primul loc în clasamentul pe medalii la 
Cupa Europeană de judo pentru juniori de la Arad, desfășurată 
în 19-20 aug. 2017, cu trei medalii de aur, una de argint și 10 de 
bronz, conform AGERPRES.

Alexandra Mazilu a câștigat cat. 78 kg, iar Răzvan Ciolan 
(81 kg), Cristian Știrbuleț (78 kg) și Narcisa Ion (+78 kg) au ocu-
pat locul al treilea. Cleonia Raciu a câștigat cat. 52 kg, iar Adam 
Radwanszki s-a impus la cat. 55 kg, Mihaela Chiss a ocupat 
locul al doilea la cat. 44 kg, iar pe locul al treilea s-au cla-
sat Mircea Tomescu (55 kg), Alin Albu (60 kg), Lidia Marin (44 
kg), Mădălina Stoica (48 kg), Cătălina Șchiopu, Roberta Ioviță 
(ambele 52 kg), Ana Maria Huțanu (57 kg).

Potrivit sursei citate, în clasamentul pe medalii, România 
(3-1-10) a fost urmată de Croația, 2-1-2, Ungaria, 2-1-2 etc. Româ-
nia a fost reprezentată de 39 de judoka la feminin și de 39 la 
masculin. La competiție s-au aliniat 248 judoka din 33 de țări, 
156 la masculin și 92 la feminin.

Foto: Consiliul Judetean Arad / Facebook

Foto: www.diariolasamericas.com

Universiada de la Taipei, între 19 și 30 august: 
Gimnasta Larisa Iordache, calificată în patru finale

Tenis: Marius Copil se menține pe locul 88 
în clasamentul ATP; Nadal, din nou lider
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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

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

Domn, 44 de ani, locuiesc în Arganda del Rey. Îmi 
doresc să cunosc o doamnă de vârstă 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: 642320278.

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

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

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

Hola soy un chico de Madrid de mediana edad, 
soltero, sin cargas familiares, empresario y me 
gustaría conocer a una mujer entre 40 y 45 años, 
no importa nacionalidad y formalidad, ruego 
seriedad. Señor Gil, tel: 677026947.

Chico español, soltero, de mediana edad, viviendo 
en Madrid capital, sin cargas familiares, desea 
conocer chicas hasta 42 años para una amistad 
o relación seria. Yo tengo un buen trabajo, en mi 
empresa. Buena presencia y ruego solo llamadas 
(no perdidas). Tel: 629628861.

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

Hola, soy un chico soltero, vivo en Madrid capital, 
con buen trabajo, estable y me gustara conocer 
una chica culta, honrada como yo lo soy para una 

relacion seria, amistad o matrimonio. No importa 
la nacionalidad. Ruego mucha seriedad. Tel: 
657131211 / 677026947.

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

DIVERSE

Vând microfon profesional de studio „Studio 
Projects 1000” aproape nou, folosit doar de câteva 
ori în studio. Are mai multe butoane de reglaj în 
funcţie de vocea celui care îl folosește. Preţ 200€ 
tel: 642333933.

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

Închiriez cameră pentru o fată în apartament 
mare cu 2 băi, aproape de stația de autobuze 
Continental și de gară, situat pe Calle de 
Talamanca, Alcalá de Henares, cu următoarele 
caracteristici: mobilată, canal DIGI, terasă, internet. 
Preț: 170€. Tel: 642820155.

Închiriez cameră mică pentru o internă în Torrejón 
de Ardoz. Este echipată cu tot și are acces la 
salon, bucătărie și baie. Mai multe informații la tel: 
627731841.

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.
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