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

Referendumul din regiunea Catalonia 
a zguduit piețele financiare din Spania

Agenția de evaluare S&P Global a apreciat că tensiunile dintre Guvernul central și autoritățile 
din Catalonia ar putea afecta încrederea companiilor și investițiile. Principalul indice al 
bursei de valori de la Madrid, IBEX înregistra luni, 2 oct. a. c., o scădere de 1,8%. 6

Cabinet avocatură
AVOCAT CARMEN POP
OFERIM SERVICII JURIDICE LA NIVEL NAŢIONAL

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

Divorţuri și Dreptul familiei
Moșteniri și donaţii

Litigii de muncă
Cazuri penale

Drept administrativ
Teme imobiliare și închirieri

Contracte
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Românii din Spania 
au participat la a II-a 
ediție a BUSINESS 
SUPPORT MADRID
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CONTACT

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

Tel.: +34 913501881
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
Fax: +34 914165025
E-mail: contact@informatiiconsulare.ro
Site-web call-center: 

http://www.informatiiconsulare.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau  

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

luni-joi, 9.00-17.00; vineri 9.00-16.00
Important! Toate serviciile consulare se soli-

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

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

Castilia și León (Avila, Burgos, León, Palencia, 

Salamanca, 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.

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.

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

Tel.: +34 944245177
Fax: +34 944245405
E-mail: bilbao@mae.ro
Web: http://bilbao.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau  

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

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

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

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

accidente rutiere +34 663814474
Jurisdicție: Comunitatea Autonomă Aragon–

provinciile Zaragoza, Huesca și Teruel.

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

Tel.: +34 964216172; +34 964206764;
+34 964216171; +34 964203331; +34 964203234
Fax.: +34 964257053
E-mail: castellon@mae.ro
Web: http://castellon.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau  

accidente rutiere +34 677842467
Jurisdicție: Comunitatea Valenciană– 

provinciile Valencia, Castellón și Alicante.

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

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

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

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

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

I N S T I T U Ţ I I  A L E  S TAT U LU I  R O M Â N  Î N  S PA N I A

Comisia Europeană a îndem-
nat luni guvernul spaniol și 
pe secesioniștii catalani „să 
treacă rapid de la confrun-
tare la dialog″ și a denunțat 
folosirea violenței în timpul 
referendumului asupra inde-
pendenței Cataloniei care a avut 
loc duminică, 1 oct. a. c., infor-
mează AFP și Reuters, conform 
AGERPRES. „Le cerem tuturor 
actorilor pertinenți să treacă 
rapid de la confruntare la dia-
log″, a declarat purtătorul de 
cuvânt al executivului euro-
pean Margaritas Schinas, în 
timpul unui briefing de presă la 
Bruxelles. „Violența nu poate 
fi niciodată un instrument în 
politică″, a adăugat el.

Cabinetul președin-
telui Comisiei Europene, 
Jean-Claude Juncker, și cel al 
premierului spaniol Mariano 

Rajoy au fost în contact dumi-
nică, a precizat Schinas. Cu 
toate acestea, executivul euro-
pean „nu poate juca un rol în 
acest stadiu″, într-o mediere, 
a precizat el, în condițiile în 
care secesioniștii catalani și 

susținătorii referendumului 
i-au cerut Bruxellesului să 
medieze situația.

Comisia Europeană „are 
încredere în „leadership″-ul 
premierului Mariano Rajoy 
pentru a gestiona această 

procedură dificilă, în res-
pectul absolut al Constituției 
spaniole și al drepturilor fun-
damentale ale cetățenilor care 
sunt stipulate acolo”, a conti-
nuat purtătorul de cuvânt al 
Comisiei Europene. Executivul 

european a subliniat de mai 
multe zile, de când sporeau ten-
siunile în jurul referendumului 
asupra independenței Catalo-
niei, că subiectul este „un dosar 
intern al Spaniei, care trebuie 
gestionat în linie cu ordinea 
constituțională” a țării. El a 
amintit, de asemenea, „doc-
trina″ Comisiei Europene: în 
cadrul unui referendum legal, 
teritoriul care se declară inde-
pendent „se va pomeni în afara 
UE”. Întrebat de ce Comisia 
Europeană nu a făcut apel mai 
devreme la dialog, Margaritas 
Schinas a răspuns că execu-
tivul european a așteptat să 
aibă toate faptele la dispozi-
ție. „Reacționăm atunci când 
avem toate elementele pentru 
a ne putea exprima”, a explicat 
purtătorul de cuvânt, potrivit 
sursei citate.

Catalonia–referendum: Uniunea Europeană 
face apel la dialog și denunță violența
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T rimisul special al AGER-
PRES, Mădălina Cerban, 
transmite: Prim-minis-

trul Mihai Tudose a declarat 
marți, 3 oct. a. c., la Varna, că 
are convingerea că, în maxi-
mum un an, și România și 
Bulgaria vor fi în Spațiul 
Schengen. „Am convingerea 
că în maximum un an și Româ-
nia și Bulgaria sunt în Spațiul 
Schengen”, a afirmat premie-
rul Tudose, într-o conferință 
de presă comună cu omolo-
gul său Boiko Borisov. Potrivit 
lui Tudose, România și Bulga-
ria sunt „condamnate să fie 
împreună” în privința aderării 
la Spațiul Schengen. „În ceea 
ce privește intrarea în Spațiul 
Schengen, Bulgaria și Româ-
nia sunt cumva condamnate 
să fie împreună și nu este un 
lucru rău. (...) Prin Bulgaria și 
prin România au intrat în Uni-
unea Europeană imigranți la 

nivel de sute, maxim mii. Dar 
acum, în Uniunea Europeană 
se află un milion jumătate de 
imigranți, care n-au trecut pe 
la noi. Nu știu dacă România 
(...) și Bulgaria au o problemă 
cu securitatea granițelor, aș 
spune dimpotrivă. (...) S-a sem-
nat și astăzi un tratat în ceea 
ce privește politica comună, 
iar la nivel de forțe de ordine 
conlucrarea este exemplară”, 
a precizat Mihai Tudose, con-
form AGERPRES.

La rândul său, Boiko Bori-
sov a afirmat că Bulgaria a 
depus eforturi pentru secu-
rizarea frontierelor sale. „Noi 
avem o frontieră terestră foarte 
lungă, și cu România și cu Gre-
cia. Am depus eforturi foarte 
mari (...) și aici nu pot să nu 
amintesc și voința guvernu-
lui turc. Deci, datorită acestor 
acțiuni, noi avem migrație zero 
și toți din Europa ne spun că 

ne-am descurcat foarte bine 
în acest sens. (...) Astăzi, am 
semnat un contract de read-
misie între noi și România, 
pentru că noi probleme cu 
România nu avem. Bulgaria 
păzește, protejează și Româ-
nia și credem că o face foarte 
bine”, a declarat prim-mi-
nistrul Borisov. În opinia 
premierului bulgar, adera-
rea la Schengen reprezintă 

„o temă politică”. „Schengen 
este tot o temă politică, pen-
tru că în Europa sunt câteva 
partide politice care și-au asu-
mat niște angajamente față de 
votanți, față de susținătorii lor. 
(...) Ne descurcăm mult mai 
bine decât alte țări care sunt 
deja în Schengen cu frontie-
rele externe. Noi continuăm 
în același ritm cu România 
să lucrăm pe această temă, 
fără multe emoții”, a preci-
zat Borisov.

Cea de a patra reuniune 
a Consiliului de Cooperare 
la Nivel Înalt România-Bul-
garia a avut loc, marți, 3 oct. 
a. c., la Palatul Evksinograd 
din Varna. Ședința comună 
a Executivelor român și bul-
gar a evidențiat continuarea 
cooperării consolidate, pe mul-
tiple paliere, între cele două țări 
vecine, partenere în Uniunea 
Europeană și aliate în cadrul 
NATO, conform Guvernului 
de la București, potrivit sur-
sei citate. După reuniune a 
fost semnat un Protocol între 
Ministerele Afacerilor Interne 
din România și Bulgaria pen-
tru implementarea Acordului 
între Guvernele celor două țări 
privind readmisia cetățenilor 
proprii și a străinilor. Guver-
nele României și Bulgariei au 
mai avut reuniuni bilaterale 
în anii 2011, 2014 și 2015, la 
București, Ruse și Craiova.

Premierul Tudose, la Varna: În maximum un an 
și România și Bulgaria sunt în Spațiul Schengen Proiect: Reduceri 

pentru elevi pentru 
transportul în comun

FOTO: GOV.RO

Elevii din învățământul obligatoriu, profesional și liceal vor 
beneficia de un tarif redus cu minimum 50% pentru transpor-
tul local în comun, de suprafață și subteran, transportul intern 
auto, feroviar și naval, față de procentul fix de reducere cu 50% 
cum este în prezent, prevede o propunere legislativă inițiată 
de mai mulți parlamentari PSD, informează AGERPRES.

Inițiativa legislativă, semnată de 62 de parlamentari PSD, 
printre care și premierul Mihai Tudose, precum și de senatorul 
PNL Florin Cîțu, modifică în acest sens articolul 84 din Legea 
Educației Naționale. Proiectul mai prevede că elevii vor bene-
ficia, de asemenea, de tarife reduse cu minimum 75% pentru 
accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de operă, 
de film și la alte manifestări culturale și sportive organizate 
de instituții publice, față de procentul fix de reducere cu 75%, 
cum este în prezent.

Conform sursei citate, inițiatorii consideră că în forma 
actuală a Legii Educației se creează o discriminare față de stu-
denții de până în 26 de ani care beneficiază de tarife reduse 
cu minimum 50% pentru transportul local în comun. „De ase-
menea, interpretarea restrictivă a art. 84 alin. (1) „tarif redus cu 
50%″ aduce o îngrădire a principiilor autonomiei locale, limi-
tând dreptul autorităților administrative locale de a stabili, 
pe baza unor regulamente locale și în funcție de posibilită-
țile bugetului local, facilități suplimentare față de minimul de 
50%”, susțin inițiatorii.

FOTO: B365.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

F emeile care utilizează 
telefoanele mobile 
în timpul sarcinii nu 

cresc astfel riscul de a naște 
copii cu tulburări de neuro-
dezvoltare în comparație cu 
gravidele care evită folosirea 

acestor dispozitive mobile, 
sugerează un studiu recent, 
informează AGERPRES.

„Nu am găsit nicio dovadă 
a unui efect dăunător asupra 
neurodezvoltării copilului de 
3 și 5 ani în cazul mamei care 

utilizează telefonul mobil în tim-
pul sarcinii”, a declarat dr. Jan 
Alexander de la Institutul Nor-
vegian pentru Sănătate Publică, 
autor principal al lucrării. Pen-
tru studiul actual, cercetătorii au 
examinat date de la 45.389 de 

perechi mamă-copil, analizând 
gradul de utilizare a telefonului 
mobil de către femei în timpul 
sarcinii și abilitățile motrice, 
lingvistice și comunicaționale 
ale copiilor acestora la vârste 
de 3 și 5 ani. Circa 10% dintre 
femei au declarat că nu au folo-
sit niciodată telefonul mobil în 
timpul sarcinii, sau au făcut 
acest lucru foarte rar, 39% au 
fost încadrate în categoria „uti-
lizare redusă” (de câteva ori 
pe săptămână), 47% au folo-
sit aceste dispozitive mobile 
cu o frecvență „medie” (zil-
nic), iar la circa 4% această a 
fost „intensă” (cel puțin o oră în 
fiecare zi), menționează sursa 
citată. Spre deosebire de copiii 
născuți de femei care au utili-
zat foarte rar telefonul mobil în 
timpul sarcinii, cei ai mamelor 
care au vorbit mai mult la ast-
fel de dispozitive aveau un risc 
cu 27% mai mic de a manifesta 
o complexitate redusă a pro-
poziției, o posibilitate cu 14% 
mai mică de a manifesta o gra-
matică incompletă și un risc cu 
31% mai mic de întârziere în 
dezvoltarea limbajului de nivel 
moderat la vârsta de 3 ani, se 
arată în concluziile studiului.

Utilizarea telefoanelor mobile de către femeile gravide 
nu ar crește riscul de tulburări de neurodezvoltare la copii

Spitalul Universitar din Torrejón sărbă-
torește șase ani în serviciul pacienților, 
depășind două milioane de consultații 
oferite. În fiecare an, efectuează mai mult 
de 15.000 de intervenții, peste 100.000 
de urgențe și o medie de 2.200 de nașteri. 
În plus, 92,6% din populație ar recomanda 
familiilor și prietenilor lor să meargă la 
Spitalul Universitar Torrejón, în conformi-
tate cu Studiile de Satisfacție efectuate de 
Dep. Sănătății al Comunității din Madrid, 
în 2016, ceea ce demonstrează nivelul 
ridicat al calității asistenței medicale.

Spitalul Universitar din Torrejón 
mizează pe Umanizare în toate servici-
ile pe care le oferă. În acest sens, 86,8% 
dintre pacienți sunt mulțumiți de gradul 
de umanizare a spitalului, aproape un 
punct deasupra celorlalte spitale publice 
din Comunitatea Madrid…

În acest sens, secția de Terapie Inten-
sivă a spitalului din Torrejón beneficiază 
de Tobii, o tehnologie avansată care per-
mite pacienților care nu pot comunica 
verbal să o facă cu privirea. În plus, sec-
ția de Terapie Intensivă are un program 
de vizite prelungit, care permite intrarea 
membrilor familiei în orice moment al zilei...

În primele opt luni ale anului, spitalul a 
înregistrat mai mult de 8.000 de internări, 
cu externări, în medie, în 4,21 zile. În plus, 
66% dintre pacienții tratați chirurgical au fost 
externați în următoarele 24 de ore în sigu-
ranță absolută, clinică și terapeutică. De la 

deschiderea spitalului, au fost efectuate peste 
67.000 de internări și peste 77.000 de inter-
venții. Și Secția de Internări la domiciliu a 
tratat mai mult de 4.000 de pacienți, aceștia 
beneficiind de îngrijiri personalizate și adap-
tate la nevoile lor, cu aceeași siguranță ca și 
cum ar fi fost internați în spital.

Centrul desfășoară, de asemenea, activi-
tăți didactice importante și a primit, în prima 
jumătate a anului, de la Ministerul Sănătății, 
Acreditarea Generală ca Centru Docent pentru 
a oferi cursuri MIR. În prezent, centrul for-
mează studenți universitari și preuniversitari, 
specializați în Științele Sănătății.

Spitalul Universitar din Torrejón depășește două 
milioane de consultații la cea de-a șasea aniversare

Mai multe specii de fungi pot fi contactate din sala de fitness 
și aduse în locuință, iar unele dintre echipamente din spați-
ile pentru gimnastică sunt mai murdare chiar decât colacele 
de WC de la toaletele publice, indică o cercetare recentă, infor-
mează AGERPRES. FitRated.com, un website profesional ce 
oferă informații cu privire la echipamentele populare de fit-
ness, a efectuat un test pe 27 de tipuri diferite de echipamente 
prezente în trei lanțuri naționale de săli de fitness. În cadrul 
testului, nivelurile de bacterii au fost determinate pe baza 
numărului de unități formatoare de colonii (CFU), o unitate 
utilizată în microbiologie pentru estimarea numărului de bac-
terii vii sau de celule fungice prezente într-o mostră. Potrivit 
rezultatului, o bandă de alergare obișnuită, o bicicletă stațio-
nară sau ganterele sunt împânzite de microbi–peste 1 milion 
de CFU, precizează sursa citată. Oamenii de știință au descope-
rit că o bicicletă staționară era de 39 de ori mai murdară decât 
o tavă de la o cantină. De asemenea, pe benzile de alergare 
au fost găsite de 74 ori mai multe bacterii decât pe un robinet 
dintr-o baie publică. Cea mai rea situație este cea legată de 
gantere, pe acestea fiind identificate de 382 de ori mai multe 
bacterii decât pe colacul de WC de la o toaletă publică.

Echipamentele din sălile de 
fitness, mai murdare decât par

FOTO: FLICKR.COM

FOTO: PIXABAY.COM

FOTO: SPITALUL UNIVERSITAR DIN TORREJÓN
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R egele Spaniei, Felipe al VI-lea, 
i-a acuzat marți seara pe liderii 
catalani care militează pentru 

independența regiunii că s-au situat 
„în afara dreptului și a democrației” 
și a anunțat că statul va trebui să 
asigure ordinea constituțională, trans-
mite AFP, informează AGERPRES.

„Aceste autorități, de o manieră 
clară și categorică, s-au situat total 
în afara dreptului și a democrației”, 
a declarat Felipe al VI-lea, într-o rară 
alocuțiune televizată, susținută la două 
zile după organizarea în Catalonia a 
unui referendum interzis pentru auto-
determinare, a cărui finalitate este, 
potrivit suveranului, „de a proclama 
ilegal independența”. „Cu comporta-
mentul lor iresponsabil, ei pot chiar 
pune în pericol stabilitatea economică 
și socială a Cataloniei și a întregii 
Spaniei”, a adăugat regele, într-un 
discurs de o fermitate fără precedent, 
notează AFP. În fața acestei situa-
ții, „este responsabilitatea puterilor 
legitime ale statului să asigure ordi-
nea constituțională și funcționarea 
normală a instituțiilor, respectarea 

statului de drept și a autonomiei Cata-
loniei”, a spus Felipe al VI-lea, aflat 
pe tron din 2014.

În baza articolului 155 din Consti-
tuție, niciodată invocat până acum, 
guvernul poate obliga o regiune să-și 
respecte obligațiile constituționale 
în caz de încălcare sau dacă aceasta 

„aduce grav atingere interesului gene-
ral al statului”.

Potrivit sursei citate, Spania tră-
iește cea mai gravă criză politică a sa 
de după februarie 1981, atunci când 
intervenția televizată a regelui Juan 
Carlos, tatăl lui Felipe al VI-lea, a fost 
decisivă pentru a stopa o tentativă 

de lovitură de stat militară. Poliția 
municipală din Barcelona a evaluat la 
700.000 numărul persoanelor care 
au manifestat marți, 3 oct. a. c., în 
acest oraș, în cursul diferitelor adu-
nări desfășurate după-amiaza și seara, 
pentru a protesta față de violențele 
de duminică ale poliției spaniole.

C osturile cu împrumuturile ale 
Guvernului spaniol au crescut, 
iar piețele financiare spani-

ole s-au prăbușit luni, 2 oct. a. c., 
pe măsură ce investitorii evaluează 
consecințele politice ale violențelor 
care au marcat desfășurarea referen-
dumului privind autodeterminarea 
regiunii Catalonia, relatează Reuters, 
conform AGERPRES. De asemenea, 
moneda euro s-a depreciat în raport 
cu dolarul după ce autoritățile locale 
au anunțat că 90% dintre votați s-au 
declarat în favoarea autodeterminării 
la referendumul de duminică, 1 oct. a. 
c., interzis de Curtea Constituțională 
a Spaniei. Acest referendum a des-
chis calea unei declarații unilaterale 
a independenței regiunii Catalonia, 
care reprezintă a cincea parte din 
economia Spaniei și ale cărei venituri 
din taxe sunt cruciale pentru bugetul 
național. Deși se așteaptă ca această 
criză să se rezolve prin oferirea unei 
autonomii extinse, analiștii averti-
zează că incertitudinea ar putea avea 
un impact asupra creșterii economice 
a Spaniei și asupra reputației premi-
erului Mariano Rajoy, care conduce 
un guvern minoritar.

„Acesta este, probabil, cel mai prost 
rezultat pentru Madrid, au avut loc 
violențe, dar acestea nu au oprit votul, 

iar opinia publică din Catalonia este 
și mai polarizată. Este clar că riscu-
rile la adresa stabilității Guvernului 
au crescut”, a declarat Federico Santi, 

analist la Eurasia Group în Londra. 
Randamentele pentru obligațiunile 
guvernamentale spaniole au crescut 
cu 10 puncte de bază, până la 1,713%, 

iar decalajul care le separă de obliga-
țiunile germane a atins cel mai ridicat 
nivel din ultimele patru luni. De ase-
menea, costul asigurării expunerii 

pe obligațiunile spaniole via credit 
default swaps a atins și el cel mai 
ridicat nivel din ultima lună.

După ce vineri, 29 sept. a. c., a 
confirmat ratingul Spaniei la „BBB 
plus”, agenția de evaluare S&P Glo-
bal a apreciat că tensiunile dintre 
Guvernul central și autoritățile din 
Catalonia ar putea afecta încrederea 
companiilor și investițiile. Analiștii 
sunt de părere că o posibilitate de 
depășire a acestei crize ar fi oferi-
rea unei autonomii financiare sporite 
Cataloniei, ceea ce ar putea afecta 
însă finanțele Spaniei, conform sur-
sei citate.

Pe piața bursieră, principalul indice 
al bursei de valori de la Madrid, IBEX, 
înregistra luni o scădere de 1,8%, din 
cauza scăderilor înregistrate de acți-
unile băncilor spaniole. Banco de 
Sabadell și Caixabank, ambele cu 
sediul în Catalonia, au înregistrat scă-
deri de 6%, respectiv 4,7%. Impactul 
referendumului în afara Spaniei a 
fost unul modest, moneda euro pier-
zând 0,5% în raport cu dolarul. În 
plus, creșterea randamentelor pen-
tru obligațiunile spaniole a dus și la 
creșterea randamentelor pentru obli-
gațiunile italiene la 2,26%, cel mai 
ridicat nivel din ultimele două luni 
și jumătate.

Regele Spaniei: Statul trebuie să asigure 
ordinea constituțională în Catalonia

Referendumul din regiunea Catalonia 
a zguduit piețele financiare din Spania

FOTO: WWW.CASAREAL.ES

FOTO: AGERPRES

DSU, fonduri 
fără precedent 
Șeful Departamentului pentru 
Situații de Urgență (DSU), Raed 
Arafat, susține că autoritățile au 

„alocat fonduri fără precedent pen-
tru sistemul de situații de urgență” 
din România, informează AGER-
PRES. „Asistăm la un moment 
istoric, în care pompierii și situ-
ațiile de urgență în general sunt 
considerate de importanță stra-
tegică pentru populație și pentru 
țară. La nivel național, s-au alo-
cat fonduri fără precedent și aici 
vorbesc de aproape 600 de mili-
oane de euro alocate situațiilor de 
urgență de către Guvern”, a afirmat 
șeful DSU. Potrivit oficialului DSU, 
fondurile alocate IGSU vor fi desti-
nate înlocuirii parcului auto vechi, 
menționând că vor fi înlocuite 
peste 500 de autospeciale vechi 
de peste 30 de ani. De asemenea, 
din aceste fonduri vor fi achiziți-
onate 180 de autoscări, necesare 
intervențiilor în zonele urbane, 
însă, în același timp, vor per-
mite IGSU să dezvolte o structură 
navală la Constanța, a mai precizat 
Arafat, conform sursei citate.
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Vino la Foodex Cash&Carry Valdemoro în perioada 
15 Septembrie - 1 Decembrie, cumpără de minim 50 de euro 
și poți participa la tombolă, unde poți câstiga un  

 

Deschis de Luni - Duminicã
(inclusiv fieste) între 10-21

Cash&Carry Valdemoro
Poligon Industrial la Postura
Valdemoro, Avenida Arboledas 11

Tel. 0034 918 752 860
comenzi@produseromanesti.es
www.produseromanesti.es

Samsung Galaxy S8 
pe săptămână.
De asemenea pentru aceste cumpărături
ai un cadou garantat în produse 
la ieșirea din magazin. 
Taloanele sunt valabile
la toate extragerile. 

Această campanie este destinată exclusiv persoanelor fizice.

+ peste 4000
premii garantate

10x

Londra-Nürenberg-Bruxelles-Valdemoro

 Tombola de Toamnã
 15 Septembrie - 1 Decembrie 2017
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BUSINESS SUPPORT MADRID 
este cel mai important eveni-
ment de afaceri și dezvoltare 

personală, dedicat mediului de afaceri 
românesc din Spania. Acest eveniment 
crește tot mai mult în importanță și 
ajunge în interesul a unui număr tot 
mai mare din rândul românilor din 
Spania, dar și din România. Recent, 
aceștia au avut oportunitatea de a 
participa la a doua ediție a acestui 
eveniment, care s-a desfășurat dumi-
nică, 24 septembrie 2017, începând 
cu ora 12.00, la Hotel RAFAEL din 
Alcalá de Henares–Madrid, Calle de 
Bulgaria, nr. 2, 28802. Adunați din 
mai multe părți ale Spaniei, peste 220 
de români veniți din Spania, dar și 
din România au avut bucuria și inte-
resul de a participa, pe parcursul a 
mai mult de 5 ore, la sesiuni de dezba-
teri și lucru intens în compania mult 
apreciaților antrenori de afaceri pre-
cum: Lorand Soares Szasz și Mihaela 
Stroe. Lorand Soares Szasz este unul 
dintre cei mai apreciați experți pen-
tru creșterea afacerilor din România. 
Mihaela Stroe este Doctor în sociolo-
gie, expert în inteligența nonverbală, 
speaker motivațional, antreprenor 
și autor de materiale educaționale.

În debutul evenimentului, Mihaela 
Stroe a tratat diferite subiecte din aria 
mare a domeniului dezvoltării perso-
nale. A prezentat cu experiențe proprii 
de viață, nu ușor de depășit, legătura 

care există între cine suntem dintr-o 
modelare a noastră de către familie 
și societate și cine suntem cu adevă-
rat. Cine vrea să afle răspunsurile la 
întrebări ca și: Cum să mă vindec de 
trecut? Cum aflu care este menirea 
mea în viață? Cum pot să fiu pe pri-
mul loc în viața mea? poate să intre 

în legătură cu Mihaela: AICI. Proce-
dura de a afla răspunsurile la aceste 
întrebări nu e ușoară, implică voința 
și curajul de a acționa pentru schim-
bare, iar cei prezenți la eveniment au 
demonstrat că au curajul schimbă-
rii și au primit sfaturi și instrucțiuni 
de lucru foarte utile pentru a reuși 
în viață și în afacerea lor, eliberați 
de trecut și prejudecăți.

Despre administrarea unei afaceri, 
Lorand Soares Szasz a pregătit un 
seminar intens pentru cei prezenți 
în sală. Atmosfera era nemaipome-
nită, Lorand a fascinat publicul prin 
metoda lui de lucru naturală, distrac-
tivă, nonconformistă, practică, din 
experiențe testate de lucru și care 
inspiră spre a genera unicitate orică-
rei afaceri. La acest seminar s-a făcut 
trecerea de la strategii de marketing 
inovative, implementate de o echipă 
pregătită care generează vânzări, în 
baza unor proceduri standardizate 
de muncă, din cadrul unei afaceri de 
succes care generează valoare. Dacă 
ai o asemenea afacere, felicitări, ești 

un antreprenor de succes! Dacă nu, 
trebuie să iei legătura cât mai repede 
cu Lorand: AICI pentru a afla cum 
să eviți să nu intri în faliment. Ce 
alt viitor poate avea o firmă în care 
munca se face dezorganizat, vânzările 
scad, angajații pleacă, iar strategiile 
de marketing nu-și au rostul?

Atât în pauzele dintre prezentări, 
cât și la finalul evenimentului, parti-
cipanții au avut ocazia de a cunoaște 
oameni noi, s-au putut prezenta profe-
sional cu produsele și serviciile firmei 
la care lucrează sau pe care o dețin 
pentru a crește rețeaua de contacte și 
pentru a ajunge la eventuale colabo-
rări. O surpriză a acestui eveniment, 
a fost lansarea oficială a Clubului de 
Afaceri din Spania creat din dorința de 
a veni în sprijinul mediului de afaceri 
românesc din Spania atât pe com-
ponenta dezvoltării personale, cât și 
din perspectiva dezvoltării afacerilor 
românești din Spania. Evenimentul 
s-a încheiat cu rânduri de aplauze, 
publicul manifestându-și deschis 
bucuria și mulțumirea față de cei 
care au contribuit la desfășurarea 
acestui eveniment.

Românii din Spania au participat la a II-a 
ediție a BUSINESS SUPPORT MADRID

EVENIMENT

Lorand Soares Szasz Mihaela Stroe

Echipa organizatorică a Radio Româ-
nul a mulțumit tuturor celor care au 
participat la eveniment, a mulțumit 
colaboratorilor speciali: Depozitul de 
Materiale de Construcții Azulejos y 
Materiales J&L și Woow Case–huse 
și accesorii de telefonie mobilă și 
colaboratorilor: MID Car, Bârsan Pan, 
Autos Motoreta, Flori în România, 
Dormiré Bien. Parteneri media: Radio 
Românul www.radioromanul.es (107,7 
FM Spania) și Ziarul El Rumano en 
España www.periodicoelrumano.es.
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Firmele care nu eliberează 
foștilor angajați notele de 
lichidare în termen de 3 zile 
de la încetarea contractelor 
de muncă vor putea fi amen-
date cu până la 3.000 de lei, 
potrivit unei propuneri de 
lege de modificare a Codului 
muncii, depuse la Parlament, 
informează HotNews.ro. Pro-
punerea de lege urmărește să 
combată situațiile în care unii 
dintre angajatori refuză să le 
elibereze foștilor angajați 
note de lichidare. Inițiatorii 
proiectului spun că lucrătorii 
respectivi au probleme apoi la 
angajare, pentru că unele firme 
refuză să le încheie contracte 
de muncă, dacă nu vin cu notele 

de lichidare de la fostul loc de 
muncă. Pentru a preveni ast-
fel de situații, propunerea de 
lege vine cu noi prevederi la 
Codul muncii: „În termen de 
3 zile calendaristice de la data 
încetării contractului indivi-
dual de muncă, angajatorul este 
obligat să elibereze angajatului 
spre luare la cunoștință nota 
de lichidare. Angajatorul va 
menționa în nota de lichidare 
numele și adresa creditorului, 
natura debitului, suma datorată 
la data emiterii notei de lichi-
dare, natura, numărul, data și 
emitentul titlului executor, pre-
cum și informații despre durata 
concediilor de odihnă, medi-
cale, fără plată și calificativele 

profesionale obținute”. Anga-
jatorii care vor încălca aceste 
obligații ar urma să fie sanc-
ționați cu amendă de la 1.500 
de lei la 3.000 de lei, potrivit 
propunerii de lege. La rândul 
său și lucrătorul ar urma să fie 
obligat să depună, în termen de 
30 de zile de la angajare, nota 
de lichidare la noul angajator 
(în cazul în care, evident, a mai 
fost angajat), potrivit propu-
nerii de la Parlament. În caz 
contrar, angajatul ar risca sanc-
țiuni disciplinare.

Inițiativa legislativă a fost 
depusă de senatori și deputați 
PMP. „În prezent, în situația 
încetării contractului indivi-
dual de muncă, nu există o bază 

legală pentru eliberarea de către 
angajator a notei de lichidare 
către angajat. De asemenea, în 
situația angajaților care au mai 
avut un loc de muncă nu există 
o bază legală nici pentru depu-
nerea de către angajat la noul 
angajator a notei de lichidare 
de la vechiul angajator. Cu 
toate acestea, constatăm că, 
în practică, se utilizează acest 
document în ambele sitiuații, 
dar cu caracter ocazional, de 
la caz la caz, ceea ce lasă loc 
deciziilor arbitrare în dome-
niul raporturilor de muncă. 
Astfel, există situații în care 
unii angajatori nu eliberează 
note de lichidare, în timp ce 
alți angajatori nu încheie con-
tracte individuale de muncă în 
lipsa notelor de lichidare de la 
vechii angajatori”–își motivează 
parlamentarii inițiativa legis-
lativă, mai spune sursa citată. 
Pentru a deveni lege și a se 
aplica, propunerea are un drum 
lung de parcurs: comisiile și 
plenul Senatului, comisiile și 
plenul Camerei Deputaților, ca 
for decizional, promulgarea de 
către președintele țării, publi-
carea în Monitorul Oficial.

Propunere de lege: Amenzi de 3.000 RON pentru 
firmele care nu dau note de lichidare foștilor angajați

Petre Daea: Trebuie să mâncăm 
produsele tradiționale

FOTO: PIXABAY.COM

De Ziua națională a produselor agroalimentare românești (10 
oct.–n. r.) vom organiza în fiecare capitală de județ spații de 
comercializare a produselor tradiționale, a declarant ministrul 
Agriculturii Petre Daea, informează AGERPRES.

„Pe 10 octombrie, când se sărbătorește pentru prima oară Ziua 
națională a produselor agroalimentare românești, vom orga-
niza în fiecare capitală de județ și în orașele importante, spații 
de comercializare a produselor tradiționale. Astfel, oame-
nii pot să vadă ce s-a produs până la această dată. Dorim să 
creăm și o piață de desfacere, pentru că trebuie să mâncăm 
aceste produse care sunt foarte valoroase”, a declarat ministrul 
Agriculturii Petre Daea.

Conform sursei citate, el a spus că ar fi păcat să „dăm la o 
parte produsele tradiționale și să mâncăm produsele altora, 
deși gustul fiecăruia îl determină să aleagă”. „Iată că prin aceste 
mijloace de promovare și realizare a acestor spații de vânzare 
credem noi că dăm o mână de ajutor acestor produse tradiți-
onale pe care noi le-am autorizat și care sunt foarte multe și 
foarte bune”, a mai spus ministrul Daea.

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

FOTO: YOUTUBE.COM
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Ministrul de externe ucrai-
nean Pavlo Klimkin a propus 
recent țărilor vecine nemulțu-
mite de noua Lege a educației 
să se așeze la masa tratative-
lor, invitația, survenind după 
ce Ungaria a amenințat că va 
bloca demersurile Kievului în 
vederea aderării la Uniunea 
Europeană, informează AGER-
PRES. Președintele ucrainean 
Petro Poroșenko a promulgat 
această lege considerată drept o 
restrângere a învățământului în 
limbile minorităților naționale.

„Consider că s-au făcut sufi-
ciente declarații referitoare la 
noua Lege privind învățămân-
tul. De ambele părți”, a afirmat 
Klimkin în mesajul său. „Toate 
declarațiile se referă la poli-
tică, nu la oameni. Trebuie 
să ne așezăm împreună și să 
facem în așa fel ca oamenilor 
să le fie mai bine. Ca fiecare să 
se simtă acasă”, a pledat șeful 
diplomației ucrainene.

Ungaria a adus la cunoștință 
Ucrainei că intenționează să-i 
obstrucționeze orice avans „în 
procesul său de integrare euro-
peană” ca represalii la noua 
Lege a educației ce extinde învă-
țământul în limba ucraineană în 

școli în dauna limbilor minori-
tăților, între care și minoritatea 
maghiară. „Ungaria va bloca 
fiecare pas înainte în proce-
sul de integrare europeană 
a Ucrainei, în spiritul Parte-
neriatului Estic” între UE și 
fostele republici sovietice, a 
declarat ministrul de externe 
ungar Peter Szijjarto într-un 
comunicat. Guvernul ucrainean 
a replicat, spunând că este o 

„declarație emoțională nejus-
tificată” a Budapestei, potrivit 
vicepremierului Ivanna Klym-
push-Tsintsadze. Legea, care 
va intra în vigoare în 2020, a 

suscitat de câteva săptămâni 
critici din partea autorităților 
țărilor din regiune. „Sunt con-
vins că reacția Europei și a lumii 
întregi (la această lege) trebuie 
să fie severă și imediată”, a 
declarant ministrul de externe 
adjunct al Rusiei, Grigori Kara-
sin. „Deși legea nu menționează 
limba rusă, este evident că sco-
pul principal al parlamentarilor 
ucraineni a fost de a încălca 
interesele a milioane de rezi-
denți vorbitori de limba rusă 
din Ucraina, stabilirea for-
țată a unui regim monoetnic 
într-un stat multinațional”, se 

menționează într-o declarație 
a Ministerului de Externe rus.

Ministerul de Externe al 
României a condamnat, de 
asemenea, promulgarea aces-
tei legi, mai spune sursa citată. 
Ucraina susține că dorește să 
remedieze nivelul insuficient 
de cunoaștere a limbii ucrai-
nene în cadrul unei părți a 
populației, în special în sudul 
și estul țării, regiuni vorbitoare 
de limbă rusă, din aprilie 2014 
scena unui conflict armat cu 
separatiști proruși. Kievul și 
Occidentul acuză Moscova de 
susținerea acestora.

La rândul său, ministrul edu-
cației ucrainean Lilia Grinevici a 
declarat că Ucraina este dispusă 
să trimită Consiliului Europei 
pentru expertiză articolul refe-
ritor la limbă din această lege, 
pentru confirmarea absenței 
încălcărilor obligațiilor inter-
naționale. În conformitate cu 
art. 7 al noii legi adoptate, sis-
temul de educație din Ucraina 
se desfășoară doar în limba de 
stat (ucraineană), iar materi-
ile care se predau în prezent în 
școli în limbile minorităților, 
inclusiv română, urmează să 
fie predate în limba ucraineană.

Ucraina: Ministrul de externe propune țărilor nemulțumite 
negocieri privind controversata Lege a educației

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a propus crearea în 
săptămânile următoare a unui grup pentru „refondarea” Uniu-
nii Europene, care să cuprindă instituțiile comunitare și acele 
țări ce doresc să participe la o asemenea dezbatere din care 
să rezulte până vara viitoare măsuri concrete privind evoluția 
proiectului european, informează AGERPRES.

În discursul susținut la Universitatea Sorbona, în care și-a 
expus propria viziune asupra reformării Uniunii Europene, 
Macron și-a reiterat ideea organizării unor „convenții demo-
cratice” în statele membre care doresc să găzduiască astfel de 
dezbateri în care cetățenii să discute despre această reformă.

În ansamblul discursului său, Emmanuel Macron a pledat 
pentru o aprofundare a integrării europene, respectiv politici 
cât mai armonizate în domeniile esențiale, inclusiv apărarea, 
fiscalitatea, imigrația și o integrare sporită a zonei euro, cu un 
buget comun al acestei zone și un ministru de finanțe.

Pe de altă parte însă, el a cerut măsuri astfel încât nicio țară 
să nu le poată „bloca pe cele care doresc să avanseze mai rapid” 
în integrarea europeană, context în care a evocat ideea Euro-
pei cu mai multe viteze, mai spune sursa citată.

Emmanuel Macron dorește 
„refondarea” Uniunii Europene

FOTO: JAPANTIMES.CO.JP

EXTERNE

FOTO: TIME.COM
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El director rumano Tudor Giur-
giu (Why Me?) se dispone a 
rodar su cuarto largo, con título 
español, Sin aliento (y Above 
Man, the Woman Soars como 
título internacional). El proyecto 
es una coproducción entre la 
compañía de Giurgiu, Libra 
Film, Tito Clint Movies (España) 
y Evolution Films (República 
Checa). La producción comen-
zará el 18 de octubre; las 
principales localizaciones de 
rodaje son las poblaciones 
españolas de Córdoba, Sevi-
lla, Candás y una ciudad de 
Rumania, Sângeorz-Băi.

La trama se basa en la novela 
Cercanías, del autor rumano 
Marin Mălaicu-Hondrari. El 
guion, coescrito por Giurgiu y 
Mălaicu-Hondrari, cuenta la 
historia de Adrian (Mihai Sma-
randache), un poeta rumano 
que llega ilegalmente a España 
en 2002. Sin papeles de ningún 

tipo, comienza a trabajar como 
vigilante nocturno en la tienda 
de un lugareño, Rafael (Luis 
Bermejo), y su vida cambia 
para siempre cuando conoce 
a Maria (Belén Cuesta), que 
toca la guitarra en una banda 
de jazz. Ariadna Gil también 
interpreta un papel impor-
tante, el de la pareja de Rafael, 
según cineuropa.org. Sería difí-
cil encontrar un largo rumano 

en el que la participación de 
un socio extranjero sea más 
relevante que en Sin aliento. 
Rodada principalmente en 
España (parte de la cinta se 
filmará en Sângeorz-Băi, ciu-
dad natal de Mălaicu-Hondrari), 
con un reparto mayormente 
compuesto por actores y actri-
ces españoles, la película 
también cuenta con profesiona-
les españoles en su equipo, por 

ejemplo la directora artística 
Sonia Nolla y el diseñador de 
vestuario Fernando García. 
El director de fotografía es el 
rumano Marius Panduru.

En un comunicado de 
prensa, Giurgiu dijo: “Me 
fascina la historia de Marin 
Mălaicu-Hondrari, así que 
intentamos trabajar juntos 
para recrear tanto el contexto 
de los primeros años del mile-
nio–cuando muchos rumanos 
dejaron su país para vivir en 
el extranjero en condiciones 
muy duras–como una his-
toria de amor salpicada con 
varios temas recurrentes en 
su prosa y su poesía: una nos-
talgia hacia los lugares donde 
creció, los viajes y la habilidad 
de las personas para imagi-
nar y soñar, para desear cosas 
que pueden conseguir o no”. El 
estreno rumano del film está 
previsto para octubre de 2018.

Tudor Giurgiu prepara Sin aliento, con rodaje 
en Sângeorz-Băi y en poblaciones españolas

FOTO: LIBRAFILM.NET

El técnico salmantino Manuel A. Rodríguez ha fichado como 
entrenador con el equipo rumano de Alba Iulia de Liga Feme-
nina. El salmantino que había firmado en el pasado mes de 
julio como entrenador ayudante del FSu Selfoss de la 1ª División 
masculina islandesa, tenía en su contrato una cláusula de resci-
sión para firmar por otro equipo como primer entrenador si se 
daba una posible oferta, según www.tribunasalamanca.com. 
Con este nuevo equipo, a sus 37 años, Manuel A. Rodríguez 
habrá sido primer entrenador en la máxima categoría femenina 
de tres países europeos diferentes, Suecia, Islandia y Rumania 
además de entrenador ayudante en la Liga Femenina Española. 

“Estoy muy agradecido de que Alba Iulia haya confiado en mí y 
muy ilusionado de comenzar este nuevo reto. La verdad es que 
no esperaba recibir ninguna oferta durante esta temporada y 
estaba centrado en mi trabajo en FSu Selfoss, pero Alba Iulia ha 
decidido cambiar de entrenador, por motivos que desconozco, 
antes de comenzar la temporada y era imposible decir que no a 
la oferta. En menos de 48 horas firmamos el contrato y ya estoy 
en Rumania trabajando con el equipo. Me gustaría agrade-
cer públicamente a FSu todas las facilidades que me han dado 
para poder incorporarme a mi nuevo equipo. Les deseo todo lo 
mejor en esta temporada”, asegura el entrenador salmantino.

La Concejalía de Herma-
namientos y Relaciones 
Institucionales, dirigida por 
Enric Porcar, ha presentado 
los actos que tendrán lugar 
el próximo 7 de octubre para 
conmemorar el hermanami-
ento de Castelló con la ciudad 
rumana de Târgoviște. Porcar 
ha estado acompañado en la 
rueda de prensa de la cónsul 
del Consulado de Rumanía en 
Castellón, Roxana Filip, del 
concejal y representante del 
Instituto Hispano Rumano, 
Manuel Paduraru, del Cen-
tro Cívico Rumano, Larisa 
Tudor, y miembros de la Aso-
ciación Raíces, con Mirela 
Iuliana Bondoc, la Asociación 
Rumana Castellonense, con 
Amalia Ionita, y de la Asoci-
ación Rumana Europa Cultural, 
Maria Mihaela Lurcar, según 
castellondiario.com.

El concejal Porcar ha expli-
cado que se trata de la segunda 
firma, puesto que la primera 
tuvo lugar en Rumanía el 
pasado 6 de septiembre. 
Además, ha manifestado que 
esta “es la culminación de 
un proceso en el cual se ha 
estado trabajando muy inten-
samente durante este último 
año y lo que hace es ratificar 
la voluntad del plenario del 
Ayuntamiento del pasado mes 
de julio donde aprobamos por 
unanimidad este hermanami-
ento”. El objetivo es compartir 

a través de propuestas y actos 
conjuntos que evidencian la 
relación armónica que hay 
entre los castellonenses y los 
rumanos que viven en la ciudad. 
Así mismo, Porcar ha resaltado 
que “la idea es potenciar y rei-
vindicar la identidad rumana 
porque, evidentemente, quien 
pierde los orígenes pierde la 
identidad y nosotros somos 
conscientes de que el colec-
tivo de rumanos en Castelló 
es muy numeroso”.

Los actos para el 7 de octu-
bre están divididos en dos 
partes. En la jornada de la 
mañana está prevista la recep-
ción en el Ayuntamiento con 

la Banda Municipal de Cas-
tellón interpretando los himnos 
de Rumanía y de la ciudad de 
Castellón y el acto protocolario 
en el Salón de Plenos con la 
firma del hermanamiento. La 
sesión de la tarde será un acto 
de intercambio cultural con 
un pasacalle, parlamentos y 
las actuaciones de un coro de 
niños, la Rondalla Els Llaura-
dors, el cantante rumano Vasile 
Ciopec y el grupo de coro de 
estudiantes de rumano de la 
EOI, Haiducii, así como de 
la participación del grupo de 
danza castellonense Millars y 
el grupo de baile tradicional 
rumano Zestrea Româneascā.

Para finalizar, se estrenará 
el documental “Castelló Târ-
goviște, ciudades hermanas” 
que ha sido elaborado y pro-
movido desde la Concejalía de 
Hermanamientos, y que pre-
tende “recoger cómo ha sido la 
recepción fantástica de toda la 
gente que ha ido viniendo de 
Rumanía, cómo se han sentido, 
qué profesiones y cargos ocupan, 
entre otros”, según ha explicado 
el concejal Porcar. El concejal 
Porcar ha invitado y animado a 
toda la gente de Castellón “sea 
cual sea su origen, a partici-
par y conocer un poco más a 
nuestros vecinos y que com-
parten aula con nuestros hijos”.

FOTO: TOTALBASCHET.RO

El 7 de octubre: El hermanamiento de 
Castelló con la ciudad rumana de Târgoviște

Manuel A. Rodríguez ficha 
por el Alba Iulia de Rumania

Bogdan Dumitrache, Concha 
de Plata al Mejor Actor

El actor rumano Bogdan Dumitrache ha ganado, sábado 30 de 
septiembre 2017, en la 65 edición del Festival de San Sebastián, 
la Concha de Plata al Mejor Actor por su trabajo en el drama 

“Pororoca”, del director Constantin Popescu. El actor desarrolla 
de forma extraordinaria la deriva de un padre desesperado 
que acaba convirtiendo la búsqueda de su hija en un empeño 
obsesivo y paranoico por hallar al culpable, según www.
elperiodico.com. Pororoca–Rumanía, Francia, 2017. Director: 
Constantin Popescu. Intérpretes: Bogdan Dumitrache, Iulia 
Lumânare. Sinopsis: Cristina y Tudor Ionescu han formado 
una familia feliz con sus dos hijos, Maria e Ilie. Él trabaja para 
una compañía telefónica y ella es contable. Ambos están en 
la treintena y viven en un bonito apartamento en una ciudad 
rumana. Su vida es la de una pareja normal con sus hijos. Pero 
una mañana de domingo, cuando Tudor lleva a sus hijos al 
parque, Maria desaparece. Sus vidas cambian abruptamente 
para siempre, informó Instituto Cultural Rumano.

Festival de San Sebastián / FACEBOOK

Ajuntament de Castelló de la Plana / FACEBOOK
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E l poeta peruano-sal-
mantino Alfredo Pérez 
Alencart, profesor de la 

Universidad de Salamanca y 
columnista de “El Norte de 
Castilla”, acaba de recibir otro 
reconocimiento internacional 
a su valiosa obra poética. Esta 
vez ha sido el comité Ejecutivo 
de la Academia Internacional 

Mihai Eminescu, y dentro de los 
diversos actos de la V edición 
del Festival Mundial de Poesía 
Mihai Eminescu, celebrada en 
la ciudad rumana de Craiova 
entre el 17 y el 20 de septiembre, 
quien decidió otorgar a Pérez 
Alencart la prestigiosa medalla 
de Oro Mihai Eminescu, según 
www.elnortedecastilla.es.

Para ello valoraron en grado 
sumo la obra “Una sola carne / 
O Singura carne” (Magic Print, 
Onesti, 2017), una antología 
bilingüe español-rumano 
recientemente publicada en 
Rumanía, la misma que en 
sus 334 páginas contiene la 
poesía amorosa de Alencart, 
traducida por Carmen Bulzan, 

la más notable difusora de la 
obra literaria de Unamuno en 
dicho país, de quien ha tra-
ducido y publicado seis novelas, 
ensayos y una amplia antolo-
gía bilingüe aparecida en 2012. 
Bulzan, además de traductora, 
es catedrática de la Univer-
sidad Ecológica de Bucarest, 
poeta e hispanista.

El secretario de NNGG de Ávila, 
en un encuentro en Rumanía

El secretario provincial de Nuevas Generaciones del PP de 
Ávila, Jesús Martín ha representado a la organización juvenil 
en el encuentro de la European Democratic Students (EDS) en 
Rumanía, 30 de septiembre de 2017, donde se ha abordado los 
derechos de las minorías en Europa y la mejora de la educación, 
según avilared.com. En el encuentro, el también secretario de 
Sanidad y Servicios Sociales de NNGG España ha formado parte 
de una mesa de trabajo de la que ha salido una estrategia para 
las elecciones europeas de 2019, con el objetivo de acercar las 
instituciones a los jóvenes y de hacer frente a los desafíos que 
plantean los populismos. La reunión de la organización juvenil 
del Partido Popular Europeo ha servido también para aprobar 
una resolución sobre cómo mejorar y dinamizar la educación en 
el marco europeo. Asimismo, se ha trabajado en los derechos 
de las minorías y en la lucha contra el tráfico de personas. Mar-
tín ha agradecido el apoyo europeo ante el desafío secesionista: 

“votar puede ser el acto más representativo de la democracia, 
pero votar por sí solo no es democracia. Se necesitan leyes, se 
necesita la Constitución y se necesitan garantías democráticas”.

Jesus Martin Gonzalez / FACEBOOK

FOTO: WWW.ELNORTEDECASTILLA.ES

Alfredo Pérez Alencart recibe la Medalla 
de Oro Mihai Eminescu en Rumanía
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Selecționata feminină de handbal a României a învins catego-
ric formația Portugaliei, cu scorul de 32-16 (16-5), într-o partidă 
disputată la Luso, în Grupa a 4-a a preliminariilor Campionatu-
lui European din 2018 (EURO 2018), informează AGERPRES.

Tricolorele au obținut a doua lor victorie în grupă, după 
36-25 cu Austria, și sunt singura echipă cu maximum de 
puncte după două etape. Golurile echipei României au fost 
reușite de Aneta Udriștioiu 7, Melinda Geiger 4, Valentina 
Ardean-Elisei 4, Alina Ilie 4, Crina Pintea 4, Gabriela Perianu 
3, Mădălina Zamfirescu 2, Cristina Neagu 1, Ana Maria Popa 1, 
Andrada Cynthia Tomescu 1, Ana Maria Dragut 1. Selecționer: 
Ambrosio Martin Cedres. Pentru Portugalia au înscris Mariana 
Lopes Ferreira 4 goluri, Monica Soares 11, Erica Isabel Correia 
Tavares 3, Telma Amado 2, Claudia Correia 1, Maria Ines Da Silva 
Pereira 1, Diana Oliveira 1. Selecționer: Artur Rodrigues.

Austria a produs o surpriză, prin victoria cu 27-25 în fața 
Rusiei, campioana olimpică en titre. Conform sursei citate, în 
clasament, România este lider, cu 4 puncte, urmată de Rusia, 2 
puncte, Austria, 2 puncte, Portugalia, 0 puncte. Următoarele 
meciuri pentru România vor fi contra Rusiei, în martie anul vii-
tor. Primele două clasate se califică la turneul final.

Zece fotbaliști au participat, 
recent, la Centrul Națio-
nal de Fotbal Mogoșoaia, 

la primul antrenament al echi-
pei naționale a României 
condus de noul selecționer 
Cosmin Contra, informează 
AGERPRES. Ceilalți 15 jucă-
tori din lotul convocat pentru 
partidele cu selecționatele 
Kazahstanului și Danemarcei, 
ultimele din cadrul prelimi-
nariilor CM 2018, au absentat 
fie din cauză că nu au ajuns la 
București din țările unde evo-
luează, fie au disputat meciuri 
cu echipele lor de club.

Cei 10 fotbaliști care au par-
ticipat la ședința de pregătire 
sunt: Dragoș Grigore, Florin 
Andone, Alexandru Băluță, 
Sergiu Hanca, Bogdan Stancu, 
Alexandru Ioniță, Nicușor Bancu, 
Costel Pantilimon, Gheorghe 
Grozav și Cristian Ganea. Dintre 
aceștia, Bogdan Stancu a făcut 
doar încălzirea, el retrăgându-se 
din antrenament după aproxi-
mativ 20 de minute. Ședința de 
pregătire, care a durat o oră, a 
fost urmărită din tribunele tere-
nului principal al bazei FRF de 
la Mogoșoaia de 50 de supor-
teri, majoritatea copii însoțiți 

de părinți. La final, fotbaliștii și 
selecționerul au participat la o 
sesiune de autografe și fotogra-
fii. Convocați inițial de Cosmin 
Contra, jucătorii Eric Bicfalvi 
și Iasmin Latovlevici au sufe-
rit accidentări și au devenit 
indisponibili pentru meciu-
rile cu Kazahstan și Danemarca, 
mai spune sursa citată.

Selecționerul Cosmin Con-
tra a decis să nu convoace alți 
jucători în locul celor doi indis-
ponibili. În consecință, lotul 
României pentru cele două 
partide va fi format din 25 
de fotbaliști: portari–Ciprian 
Tătărușanu (Nantes, 46/0), 
Costel Pantilimon (Depor-
tivo La Coruna, 25/0), Bogdan 

Lobonț (AS Roma, 85/0), 
Florin Niță (FCSB, 0/0); fun-
dași–Romario Benzar (FCSB, 
9/0), Sergiu Hanca (Dinamo, 
3/0), Cosmin Moți (Ludogo-
reț, 11/0), Vlad Chiricheș 
(Napoli, 49/0), Dragoș Gri-
gore (Al-Sailiya, 28/0), Mihai 
Bălașa (FCSB, 0/0), Cristian 
Ganea (FC Viitorul, 2/0); mij-
locași–Mihai Pintilii (FCSB, 
37/1), Ovidiu Hoban (CFR Cluj, 
27/1), Răzvan Marin (Stan-
dard, 8/1), Nicolae Stanciu 
(Anderlecht, 16/6), Alexan-
dru Chipciu (Anderlecht, 30/4), 
Alexandru Băluță (CSU Cra-
iova, 3/1), Gheorghe Grozav 
(Karabukspor, 15/3), Nicușor 
Bancu (CSU Craiova, 0/0), 
Constantin Budescu (FCSB, 
4/2), Alexandru Ioniță (Astra, 
0/0), Ciprian Deac (CFR Cluj, 
11/0); atacanți–Florin Andone 
(Deportivo La Coruna, 17/1), 
Claudiu Keșeru (Ludogoreț, 
18/5), Bogdan Stancu (Bursas-
por, 52/14). Echipa națională 
de fotbal a României întâl-
nește în 8 octombrie, de la 
ora 19,00, pe stadionul Parken 
din Copenhaga, reprezentativa 
Danemarcei, în cadrul Grupei 
E a preliminariilor CM 2018.

România a încheiat participa-
rea la Campionatele Europene 
de haltere sub-15 (U15) și sub-
17 ani (U17), de la Prishtina 
(Kosovo) cu un bilanț total de 
56 de medalii, dintre care 20 de 
aur, 22 de argint și 14 de bronz, 
informează AGERPRES. Din 
acest total, fetele au obținut 
marea majoritate a medalii-
lor, 17-12-11, iar băieții 3-10-3.

La categoria de vârstă 
sub-15, Luciana Condura-
che a obținut două medalii 
de aur și una de argint la cat. 
+75 kg. La smuls, românca a 
luat argintul, cu 72 kg, după 
ce a ratat două încercări, fiind 
devansată de turcoaica Rabia 

Celik. La aruncat, Condura-
che s-a impus cu 91 kg, iar la 
total cu 163 kg. La categoria 

de vârstă sub-17, Maria Gri-
goriu a cucerit o medalie de 
bronz la smuls în limitele cat. 

69 kg, cu 81 kg, după ce a ratat 
tentativele la 84 și 85 kg. Mari-
ana Tăbăcaru a ocupat locul 5, 
cu 80 kg. La aruncat, Grigo-
riu a luat argintul, cu 105 kg 
(a ratat la 109 kg), devansată 
de turcoaica Emine Ayyildiz 
(106 kg), iar Tăbăcaru a obți-
nut bronzul, cu 102 kg.

La total s-a impus Ayyildiz, 
cu 190 kg, Grigoriu și-a adju-
decat argintul, cu 186 kg, iar 
Tăbăcaru a luat bronzul, cu 182 
kg. Bilanțul României la sub-
15 a fost de 10-13-3 (10-5-3 la 
feminin, 0-8-2 la masculin), 
iar la sub-17 de 10-9-9 (7-7-8 
la feminin, 3-2-1 la masculin), 
conform sursei citate.

Sportiva Bianca Benea, de la 
CSM Oradea, a câștigat proba 
individuală feminină din cadrul 
Cupei României, la Sala de sport 
a Liceului cu Program Sportiv 

„Petrache Trișcu” din Craiova, 
potrivit site-ului Federației 
Române de Scrimă, infor-
mează AGERPRES.

În finală, Benea a învins-o 
pe Ileana Cătălina, de la CSM 
Craiova, cu scorul de 15-14. Pe 
locul al treilea s-a clasat Ioana 
Dumitru (CS Dinamo), care 
a întrecut-o în finala mică pe 
Ramona Calcan (CSA Steaua), 
cu 15-13. În semifinale, Benea 
a dispus de Dumitru cu 15-13, 

iar Cătălina a câștigat cu 15-12 
în fața Ramonei Calcan. La star-
tul competiției s-au prezentat 
39 de sportive. Anul trecut, 
titlul a fost câștigat de Greta 
Vereș (CSA Steaua), învinsă la 
Craiova cu 15-12 de Calcan, în 
sferturile de finală, mai spune 
sursa citată.

SPORT

FUTSAL

HANDBAL FEMININ

Naționala de fotbal în sală a României a fost repartizată în 
Grupa C, alături de Portugalia și Ucraina, la EURO 2018, turneu 
final care va avea loc în Slovenia, în perioada 30 ianuarie–10 
februarie, pe „Arena Stozice” din Ljubljana, potrivit tragerii la 
sorți efectuate recent, conform AGERPRES.

Tricolorii, care s-au calificat după 2-2 (la Deva) și 7-4 (la Tbi-
lisi) cu Georgia, în baraj, vor juca primul meci pe 31 ianuarie, 
cu Portugalia, iar pe 2 februarie vor înfrunta Ucraina. Primele 
două clasate se vor califica în sferturile de finală. De remarcat 
că Portugalia a surclasat România cu 4-0 în grupa preliminară 
de la Călărași. Aceasta va fi a patra participare a României la un 
turneu final al Campionatului European de fotbal în sală, după 
edițiile din 2007–Portugalia (locul 6), 2012–Croația (locul 7) și 
2014–Belgia (locul 6). În cele zece ediții desfășurate până acum, 
Spania a cucerit titlul continental de șapte ori (1996, 2001, 2005, 
2007, 2010, 2012, 2016), Italia de două ori (2003, 2014) și Rusia o 
dată (1999), mai spune sursa citată.

Componența grupelor EURO 2018:
Grupa A: Slovenia, Italia, Serbia;
Grupa B: Rusia, Kazahstan, Polonia;
Grupa C: Portugalia, Ucraina, România;
Grupa D: Spania, Azerbaidjan, Franța.

FOTO: FRF.RO

FOTO: YOUTUBE.COM

Zece jucători au participat la primul 
antrenament al naționalei condus de Contra

ROMÂNIA: 

SCRIMĂ

Europenele sub-15 și sub-17, cu 56 de medalii

Bianca Benea a câștigat Cupa României la spadă feminin

Federatia Romana de Haltere 
Romanian Weightlifting Federation / FACEBOOK

FOTO: CSMORADEA.RO

Portugalia–România 16-32, 
în preliminariile EURO 2018

România, în grupă cu Portugalia 
și Ucraina, la EURO 2018

Echipa națională de fotbal a României / FACEBOOK
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MUNCĂ

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

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.

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.

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

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

MATRIMONIALE

Spaniol din Madrid, în vârstă de 41 de ani, pianist, 
îmi place să merg la film, să mă plimb, să discut, 
vreau să cunosc o tânără româncă pentru prietenie 
sau mai mult. Tel: 647733924.

Bărbat, 40 de ani,1.80 m, nefumător, simpatic, 
singur, fără obligații, am calități și defecte, în 
căutarea sufletului pereche, doresc să cunosc 
o doamnă pentru o relație serioasă, care să mă 
completeze, să fim împreună și la bine și la greu 
pentru a străbate drumul vieții. Aștept răspuns la 
30nickname@gmail.com.

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

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

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

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 doamnă 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 activitățile 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.

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 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 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 două camere în Alcalá de Henares, 
zona Barrio del Pilar, (una de matrimonio și 
una individual), din orice zi a lunii octombrie. 
Apartament total reformat și în apropierea 
mijloacelor de transport: L1, L6 și Autobuze Madrid, 
(locuiește doar o persoană în apartament). Mai 
multe informații la tel: 643178548.

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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¡Posibilidad de pago a plazos! Sin bancos, sin intereses, solo con dni
Garantía de 2 Años. Transporte gratuito a casa del cliente
Información y pedidos: 918 336 364 / 615 186 006•www.dormirebien.es

COLCHÓN COTTON 
ORGANIC TACTO 
CASHMERE
Altura de +/- 21cm.
Fibra de lana de cashmere suave al tacto, sedosa y ligera
Capa de 2cm de visco elástica en tapa superior
Tecnología Sanitized:
anti-hongos, anti-bacterias y anti-ácaros.
Termo regulable:
frescor en verano y calidez en invierno.
Tejido 3D en su acolchado inferior, altamente transpirable
Dureza media

Disponible en 
todas las medidas

COLCHÓN CON FIBRA
DE CARBONO 
ANTIESTRÉS
Altura +/- 21cm.
Terapia carbono: reduce la tensión y proporciona bienestar
Capa de 2cm de visco elástica en tapa superior.
Acolchado especial con Fibra de carbono
Función antimicrobiana natural
Tejido 3D en su acolchado inferior, altamente transpirable
Adaptación progresiva
Dureza media

Disponible en
todas las medidas

COLCHÓN COTTON COLCHÓN CON FIBRA

DESDE

136€


