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CONCERT NICOLAE
FURDUI IANCU
ZARAGOZA ARAGON
3 Martie Ora 1900

ALCALÁ DE HENARES MADRID
4 Martie Ora 1900

Târg de Nunți, Botezuri 
și Comuniuni în Torrejón 
de Ardoz, Madrid

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

de

Diaspora Start-Up: „Acasă Plus–Antre-
prenori pentru Sustenabilitate”. Înscrie-te 
în proiect pentru consultanță și finan-
țare europeană. Detalii și înscrieri pe: 
antreprenoracasa.globalcommercium.ro. 
Informații: Tel.: 0034-642000027, e-mail: 
umrspania@gmail.com.

Finanțare pentru afacerea 
ta: Mai este DOAR O 
LUNĂ pentru înscrieri!

7

Sărbătorim împreună la Festivalul–Tezaur 
Românesc din San Fernando de Henares, Madrid

Uniunea Muncitorilor Români vă invită la Festivalul–Tezaur Românesc, Duminică, 
18 Februarie, orele 11-21, în Recinto Ferial San Fernando de Henares, Avenida de 
San Sebastián–Stația de Metrou Jarama, s/n (Parque de Dolores Ibarruri), 28830, 
San Fernando de Henares, Madrid. INTRARE GRATUITĂ! Ne vor încânta pe muzica 
lor artiștii: Petrică Mîțu Stoian, Anca Mărginean, Mioara Velicu, Bogdan Toma. 16
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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 L U I  R O M Â N  Î N  S PA N I A

Cooperarea militară bilaterală 
româno-moldovenească, con-
solidarea securității regionale, 
precum și relațiile de coope-
rare ale Republicii Moldova 
cu Alianța Nord-Atlantică și 
Uniunea Europeană au fost 
printre temele abordate în 
cadrul întâlnirii, la Chișinău, 
dintre ministrul Apărării Nați-
onale, Mihai Fifor, și omologul 
din Republica Moldova, Eugen 
Sturza, informează AGERPRES.

„În cadrul convorbirilor ofi-
ciale, ministrul Mihai Fifor a 
declarat că România va con-
tinua să susțină respectarea 
integrității teritoriale a Republi-
cii Moldova și să acorde sprijin 
în ceea ce privește parcursul 
european al țării”, informează 
un comunicat al Ministerului 
Apărării Naționale (MApN) 
transmis luni, 5 feb. a.c. către 

AGERPRES. Referitor la coo-
perarea bilaterală în domeniul 
apărării, cei doi oficiali au dis-
cutat despre demararea unor 
noi proiecte de colaborare, ce 
vor fi dezvoltate pe viitor. „În 

perioada următoare se va pune 
accent pe instruirea Forțelor 
Armate din Republica Moldova, 
prin participarea la exerciții 
și activități de instruire în 
comun, furnizarea de expertiză 

în domeniul elaborării docu-
mentelor programatice și 
participarea militarilor la cât 
mai multe programe educa-
ționale în cadrul instituțiilor 
militare de învățământ din 

România. De asemenea, vom 
sprijini implementarea angaja-
mentelor asumate de Republica 
Moldova în cadrul mecanis-
melor și programelor Uniunii 
Europene și ale NATO”, a pre-
cizat ministrul Mihai Fifor, 
conform sursei citate.

Ministrul Apărării din Repu-
blica Moldova, Eugen Sturza, a 
mulțumit părții române pen-
tru sprijinul constant oferit și 
a dat asigurări că va continua 
eforturile la nivelul ministe-
rului pentru modernizarea și 
reforma Forțelor Armate, axân-
du-se în principal pe instruire 
și înzestrare. De asemenea, cei 
doi oficiali au subliniat necesi-
tatea intensificării cooperării 
în domeniul apărării, apreciind 
importanța coeziunii și unității, 
mai ales în contextul de secu-
ritate internațional și regional.

Cooperare bilaterală româno-moldovenească; întâlnire 
între ministrul Apărării și omologul său de la Chișinău
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gasesti aplicatia
noastra pe urmatoarele
platforme:

MacBook

Fă-ți cont pe
www.ownzonesromania.com
și recepționează România în direct. 
Oricând. Oriunde. De pe orice dispozitiv. 

Te poți bucura de majoritatea canalelor românești TV în direct, 
de posturile preferate de radio din țară, de emisiuni înregistrate, 
filme, albume de muzică şi reviste.

Ce găsești pe www.ownzonesromania.com:

30+
canale TV

25+
posturi radio

12+
reviste

130+
filme clasice

20K+
melodii

Prețul abonamentului este de 7,99 USD/lunar. Pentru a putea beneficia de opțiunea 
de testare gratuită a conținutului pentru 30 de zile trebuie să te abonezi direct pe 
www.ownzonesromania.com sau din magazinele Google Play (pentru Android) și 
Application Store (pentru iOS).

Dacă îți vin idei, scrie-ne la feedback.ro@ownzones.com

7,99
USD / LUNAR

Bucură-te de filme, canale TV, reviste și posturi radio, oriunde ai fi în lume. Toate într-un 
singur loc: www.ownzonesromania.com

http://www.periodicoelrumano.es/
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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

În ultimii ani, s-au înregistrat multe progrese 
în detectarea și tratamentul cancerului, cauzat, 
la rândul său, de o incidență mai mare a bolii. 
Aceste îmbunătățiri se traduc printr-o redu-
cere semnificativă a mortalității pacienților 
din cauza tumorii, dar confruntă profesioniș-
tii cu provocarea de prevenire și diagnosticare 
a posibilelor complicații derivate din trata-
mente onco-hematologice. Spitalul Universitar 
din Torrejón are o unitate de cardio-oncolo-
gie, formată dintr-o echipă multidisciplinară 
cu scopul de a îmbunătăți sănătatea cardio-
vasculară a pacienților care suferă de cancer.

Bolile cardiace sunt principala cauză a dece-
sului, împreună cu dezvoltarea unei a doua 
tumori, în rândul pacienților care supravie-
țuiesc cancerului. Din acest motiv, echipele 
de oncologie și cardiologie, în colaborare cu 
Serviciul de Hematologie, lucrează de formă 
multidisciplinară pentru a reduce toxicitatea 
cardiovasculară. „S-a dovedit că tratamentele 
la care sunt supuși pacienții cu cancer triplică 
șansele de a suferi boli cardiovasculare pe ter-
men mediu și lung. Prin urmare, este foarte 
importantă existența secțiilor care facilitează 
comunicarea dintre oncologi și cardiologi pentru 
a controla acești pacienți și pentru a îmbună-
tăți calitatea vieții după supraviețuirea unei 
tumori”, spune dr. Parham Khosravi, șeful 
Serviciului de Oncologie Medicală a Spitalul 
Universitar din Torrejón.

Toxicitatea cardiovasculară poate fi prevenită 
prin modele care trebuie urmate de pacienții 

oncologici, stil de viață sănătos care să includă 
exerciții fizice și o dietă echilibrată, un control 
strict al riscurilor cardiovasculare sau utili-
zarea agenților cardioprotectori la pacienții 
cu afecțiuni cardiace anterioare sau hiper-
tensiune, printre altele. „Este importantă 
individualizarea cazurilor și valorarea riscu-
lui bolii cardiologice în posibilitatea recidivării 
cancerului înainte de a modifica sau elimina 
orice tratament oncologic. Prin urmare, crearea 
unităților cardio-oncologice are o importanță 

deosebită pentru a căuta cel mai bun tratament 
pentru pacienți”, spune dr. Eduardo Alegría, 
șeful Serviciului de Cardiologie al Spitalului 
Universitar din Torrejón.

Spitalul Universitar din Torrejón este pe 
primul loc pentru tratamentele și asistența medi-
cală oferite împotriva cancerului, are un centru 
de radioterapie oncologică, echipat cu cea mai 
avansată tehnologie. În plus, oferă diagnosti-
cul de cancer la sân în aceeași zi a consultării 
și tatuaj 3D al complexului areola-mamelon.

Bolile cardiovasculare, printre cauzele principale ale 
mortalității în rândul supraviețuitorilor oncologici

Insomnia este asociată cu un 
risc crescut de atac de cord 
și de accident vascular cere-
bral, informează Science Daily 
care citează un studiu publi-
cat în revista de specialitate 

„European Journal of Pre-
ventive Cardiology”, preluat 
de AGERPRES.

Metaanaliza s-a concentrat 
pe legătura dintre simptomele 
insomniei și incidența dece-
selor cauzate de afecțiunile 

cardiovasculare (infarct mio-
cardic, boală coronariană și 
insuficiență cardiacă) și de 
accidentul vascular cerebral, 
sau de o combinație a acestora. 
Autorii cercetării au analizat 15 
studii de cohortă la care au luat 
parte în total 160.867 partici-
panți. În timpul unei perioade 
medii cuprinse între 3 și 29,6 
ani, au existat 11.702 eveni-
mente adverse. A fost observată 
o legătură semnificativă între 

dificultatea de a adormi, de a 
menține somnul, somnul insu-
ficient de odihnitor și riscul de 
boli de inimă și de accident 
vascular cerebral, riscul fiind 
cu 1,27, 1,11 și respectiv 1,18 
mai mare în comparație cu per-
soanele care nu au manifestat 
simptome de insomnie. Nu a 
fost observată nici o asociere 
între trezitul foarte devreme 
și efectele adverse. Un somn 
de calitate implică mai mulți 

factori, de la mediul ambiant, 
mobilierul, până la starea de 
sănătate sau poziția de dor-
mit. Pentru un somn liniștit, 
saltelele de la Dormiré Bien 
(www.dormirebien.es) au 
în compoziția lor spumă cu 
memorie–MemoryFoam care 
se mulează după poziția de dor-
mit a corpului și îmbunătățește 
sistemul circulator.

Femeile care prezintă simp-
tome de insomnie au avut un 
risc ușor crescut de evenimente 
cardiovasculare și atac vascu-
lar cerebral în comparație cu 
bărbații, în special în ceea ce 
privește somnul insuficient de 
odihnitor, însă diferențele din-
tre sexe nu au atins pragul de 
semnificație din punct de vedere 
statistic, conform sursei citate.

Igiena este la fel de impor-
tantă pentru sănătatea 
organismului în timpul orelor 
de somn. Saltelele de la Dor-
miré Bien (www.dormirebien.
es) sunt fabricate prin tehnolo-
gia Sanitized cu rol antifungic, 
antibacterian și antiacarieni, 
acumularea lor în timp poate 
genera boli sau alte probleme 
de sănătate.

Insomnia, asociată cu un risc crescut de 
atac de cord și de accident vascular cerebral

Managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) din 
Oradea, medicul Gheorghe Carp, a anunţat depunerea pen-
tru finanţare europeană a unui proiect pentru realizarea unui 
laborator robotizat de analize medicale, primul de acest fel din 
sistemul public de sănătate din România, informează AGER-
PRES. Prin proiect, se va realiza o linie automatizată pentru 
laboratorul SCJU, cu un sistem de transport rapid al probelor 
între secţii și laborator (ele ajungând în câteva secunde la desti-
naţie) și se va implementa o soluţie informatică de informare a 
populaţiei privind analizele medicale pe care le pot face. Labo-
ratorul va funcţiona la Spitalul Judeţean, dar va putea deservi 
toate unităţile medicale de stat din municipiul reședinţă de 
judeţ. Potrivit managerului SCJU, și-au manifestat deja intere-
sul conducerile Spitalului Militar și a Spitalului CFR. Potrivit dr. 
Gheorghe Carp, un important beneficiu ar fi scăderea timpu-
lui necesar efectuării analizelor medicale, degrevarea resursei 
umane de activităţi recurente, dar și scăderea procentului de 
erori umane. Totodată, se estimează o scădere a costurilor cu 
analizele cu 25–30 de procente. Sistemul va permite, de aseme-
nea, stocarea de informaţii cu rezultatele analizelor pacienţilor, 
mai spune sursa citată. Asemenea laboratoare robotizate sunt 
deja funcţionale în alte ţări precum Olanda sau Marea Britanie.

SPITALUL JUDEŢEAN BIHOR:

FOTO: WALLPAPERSCRAFT.COM

FOTO: CONTRACTLABORATORY.COM

Laborator de analize unic 
în sistemul public din țară

FOTO: SPITATUL UNIVERSITAR DIN TORREJÓN
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ATENȚIE: Mai este DOAR O LUNĂ pentru 
înscrieri în acest proiect dedicat românilor 
din străinătate!

Important: Cine se înscrie în proiect benefici-
ază de consultanță, are acces gratuit la instruire 
și poate obține o finanțare europeană de până la 
40.000 de Euro pentru orice afacere non-agri-
colă pe care dorește să o înceapă în România 
(excepție București și Județul Ilfov). Detalii 
și înscrieri pe: antreprenoracasa.globalcom-
mercium.ro.

Prezentăm în continuare, povestea 
emoționantă a lui Sorin Șapcea, un 
român din Spania, care ne-a povestit 
într-un interviu despre cum s-a înscris 
în proiect, despre visele lui legate de 
România și despre felul cum reușește 
astfel să și le pună în practică.
Sorin Șapcea reprezintă cazul oricărui român 
din Spania, care deși integrat în Spania, locuind 
de mulți ani în această țară, nu a renunțat la 
România din sufletului lui niciodată și a sperat 
mereu la o șansă pentru visul lui de întoarcere 
în țară. Sorin Șapcea este un român din Spania 
care poate avea povestea de viață foarte ase-
mănătoare cu a ta. Află detalii, în continuare.

Reporter: Cum ai aflat de acest proiect?
Sorin Șapcea: Am văzut un anunț publi-

cat pe un grup al românilor din Spania de pe 
Facebook, am căutat informații despre acest 
proiect și despre condițiile de înscriere. Am 
accesat pagina web (antreprenoracasa.global-
commercium.ro) și am găsit informații despre 
o reuniune de informare care a avut loc în luna 
noiembrie 2017, în orașul Alcalá de Henares 
(Madrid). Am participat la reuniunea din Alcalá 
de Henares, echipa de proiect m-a îndrumat, 
mi-a explicat condițiile, am adus toate docu-
mentele solicitate și m-am înscris în proiect. 
Sunt convins că am luat cea mai bună decizie. 
Echipa de proiect este calificată și mi-a răs-
puns la toate nedumeririle legate de proiect.
R.: Cum ai luat decizia de a te înscrie în proiect?

S.Ș.: Despre întoarcerea în țară am avut de 
mai multe ori consultări cu familia și ne-am 
decis, eu și soția, ca atunci când prindem o 
ocazie bună să ne întoarcem amândoi în țară, 
o vom face fără ezitări. Suntem 100% convinși 
să ne întoarcem în țară. Acest proiect este o 
ocazie și un răspuns la ceea ce ne-am dorit, eu 
și familia mea, mereu aici în Spania, o bună 
ocazie de a ne întoarce în țară. Acest proiect 
este impulsul pe care l-am așteptat să acțio-
năm în ideea întoarcerii în țară, este o șansă 
foarte bună.
R.: De cât timp sunteți în Spania?

S.Ș.: Sunt în Spania de 14 ani, locuiesc în 
Madrid, prima dată eu am venit, apoi soția. 
Am lucrat în mai multe domenii, aici în Spa-
nia suntem realizați și eu și soția. În țară la 
fel, avem situație bună, nu am venit în Spania 
pentru a ne face ceva în România, ci pentru 
un loc de muncă.
R.: Cum vezi întoarcerea ta în România?

S.Ș: Prin acest proiect, întoarcerea mea în 
România e ca un vis împlinit. De curând, în 
familia mea a apărut un copil și îmi doresc mult 
să-l educ și să-l cresc în limba lui maternă, așa 
cum am fost eu educat și crescut. După 14 ani 
în Spania, pot să spun că și dacă înveți limba 
și te integrezi în Spania, tot vei simți că locul 
tău nu este aici. Dorul apasă tare pe sufletul 
unui român din străinătate. Oricât de bine 
te-ai integra, străinătatea nu e ACASĂ! Duci 
dorul culturii, al tradiției, al limbii. Spania este 
o țară frumoasă și primitoare, dar peste toate, 
nu poate fi niciodată ca România, nici nu tre-
buie. România este acolo unde e pe hartă și ne 
așteaptă. Prin acest proiect vreau să îmi împli-
nesc visul, alături de familia mea cu un proiect 
în domeniul auto. Soția mă susține 100% și 
crede în visul meu. Cu o firmă în domeniul auto, 
eu nu mă visez patron de România, eu vreau 
să îmi formez o echipă puternică, alături de 
care voi munci cot la cot pentru că așa văd eu 
munca și așa poți obține rezultate foarte bune, 
cu o echipă unită. Am foarte mare încredere 
în acest proiect pentru că prin consilierea și 

formarea gratuită la care am acces, pot avea 
firma pe care mi-am dorit-o dintotdeauna în 
țară, pentru că și în țară sunt foarte multe 
exemple de oameni care au reușit. Și în Româ-
nia se poate, trebuie doar să vrei!
R.: Ce te sperie cel mai mult când te gândești la 
întoarcerea în România?

S.Ș.: Birocrația, știu că acesta este răspun-
sul celor mai mulți români. Echipa de proiect 
m-a ajutat să depășesc această teamă, deoa-
rece primesc consiliere gratuită pentru a lansa, 
pentru a pune pe picioare afacerea, pe lângă 
formarea gratuită de care voi avea parte. Recent, 
am depășit o altă teamă, dacă las să scape 
șansa unei firme în România prin acest pro-
iect, voi mai avea o altă ocazie la fel de bună 
de a avea firma mea în țară? Să ratez o ocazie 
bună oferită de acest proiect m-a speriat mai 
tare decât birocrația, așa că am decis să mă 
înscriu în proiect și după discuții și consiliere, 
acum sunt convins că sunt pe drumul cel bun.
R.: Ce vrei să le transmiți românilor din străinătate 
și din Spania?

S.Ș.: Să folosească experiența și mentalita-
tea dobândită în străinătate pentru a schimba 
în bine România. Românii din străinătate îi 
pot schimba în bine prin mentalitatea lor pe 
românii din țară. România poate avea o altă 
soartă cu implicarea românilor din străină-
tate, să dorească și în țara lor ce au văzut și 
avut în alte țări.
R.: Le recomanzi românilor din Spania și din străinătate 
să se înscrie în proiect? Dacă Da, de ce?

S.Ș.: Categoric, le recomand cu toată since-
ritatea și încrederea. Dacă stau pe gânduri, să 
aibă inițiativa să întrebe, la datele de contact 
ale echipei de proiect, orice nelămurire au. Așa 
am făcut eu și acum sunt convins că am șansa 
să îmi schimb viața în bine prin acest proiect. 
La cât mai multe persoane le recomand să se 
înscrie, să ne întoarcem cât mai mulți acasă 
pentru că și acasă se poate. Acest proiect este 
o idee foarte bună, iar pentru mine a fost acel 
impuls mult așteptat. Mult succes tuturor celor 
care se vor alătura acestui proiect!

R.: Mulțumim și noi pentru timpul acordat, mult 
succes și ție!

De când s-a lansat proiectul „Acasă Plus–
Antreprenori pentru Sustenabilitate” au avut 
loc mai multe sesiuni de informare pentru cei 
care doresc să se înscrie în proiect. Participă și 
tu la următoarele evenimente de informare, care 
vor avea loc în Barcelona pe 17 Februarie 2018, 
Ciudad Real pe 24 Februarie 2018, Madrid pe 17 
Martie și 24 Martie 2018.

Cere detalii pe pagina de Facebook a proiec-
tului. Locațiile evenimentelor vor fi anunțate 
pe pagina de Facebook: Antreprenor Acasă. 
Înscrie-te acum în proiect și beneficiază de con-
sultanță și finanțare europeană pentru orice 
afacere non-agricolă pe care dorești să o începi 
în România. Detalii și înscrieri pe: antrepre-
noracasa.globalcommercium.ro.

Fiecare candidat înscris are acces gratuit la 
instruire și poate primi un ajutor de minimis în 
valoare de până la 40.000 Euro pe un plan de afa-
ceri în România (excepție București și Județul Ilfov).

Informații Diaspora:
Madrid: UMR tel: 0034-642000027 e-mail: 
umrspania@gmail.com

Barcelona: GCM tel: 0034-642420300 e-mail: 
anaiacovita@gmail.com

Ciudad Real: UMR tel: 0034-697573637 
e-mail: corinamatei@hotmail.com

Móstoles: UMR tel: 0034-670555865 e-mail: 
adelinnep@yahoo.fr

Proiectul „Acasă Plus–Antreprenori pen-
tru Sustenabilitate” este în derulare, având ca 
obiectiv dezvoltarea spiritului antreprenorial 
în rândul românilor din străinătate, interesați 
de înființarea unor afaceri pe teritoriul Româ-
niei. SC Global Commercium Development SRL 
(România) în parteneriat cu Asociația „Centrul 
de Consultanță și Management al Proiecte-
lor Europroject” (România), Metodo Estudios 
Consultores (Spania) și Uniunea Muncitori-
lor Români (Spania) sunt parteneri în acest 
proiect. Proiectul este co-finanțat din Progra-
mul Operațional Capital Uman 2014–2020.

Proiect ACASĂ PLUS: Sorin Șapcea ne explică de ce s-a 
înscris în proiect. Mai este DOAR O LUNĂ pentru înscrieri!
Românii din străinătate, dar și din Spania pot beneficia de o finanțare printr-un proiect în premieră pentru românii din 
Diaspora. Proiectul se numește „Acasă Plus–Antreprenori pentru Sustenabilitate” și facilitează accesul românilor din 
străinătate la finanțări nerambursabile de până la 40.000 de Euro, în cadrul Programului StartUp Diaspora. Astfel, românii 
din Spania pot să se înscrie în proiect și să obțină finanțare de până la 40.000 de Euro pentru o afacere deschisă în România.

http://www.periodicoelrumano.es/
https://www.facebook.com/PeriodicoRumano
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În ultimii ani au apărut tot mai multe cazuri 
de abuzuri asupra muncitorilor agricoli în Spa-
nia, în special asupra acelor de naționalitate 
română. Cu scopul de a îmbunătăți informarea 
asupra drepturilor și obligațiilor muncitori-
lor agricoli în Spania și de a preveni aceste 
abuzuri Federația Asociațiilor de Români din 
Andaluzia FARA și Asociatia Uniunea Munci-
torilor Români din Spania lansează Campania 

„Drepturile și obligațiile muncitorilor agricoli”.
Această campanie constă în informarea unui 

număr cât mai mare de muncitori români pre-
zenți la muncă în Spania, prin intermediul unui 
plan de informare în mediile de comunicare 
românești din Spania Ziarul El Rumano, Radio 
Românul, în mediile online și, de asemenea, 
prin promovarea unui flayer (pliant), unde se 
găsesc informații în limbă română, referitor la 

ziua de muncă agricolă, contractul de muncă, 
salariul minim, cazare etc. Aceste informații 
au fost extrase din Conveniul (acord) de acti-
vități agricole al provinciei Málaga 2016-2018.

Flayerul se va găsi în magazine cu specific 
românesc, în puncte logistice etc., în toată Spa-
nia, cu precădere în zonele agricole, în special 
în zona Andaluziei. Pe ultima pagină a flyer-
ului se găsesc telefoane de interes pentru a 

putea ajuta românii în cazul în care au dubii 
privind legalitatea contractelor lor sau doresc 
să denunțe abuzuri.
Pentru mai multe informații:
Uniunea Muncitorilor Români: 918 77 10 12

Federaţia asociaţiilor de Români din Andalu-
zia FARA: 677 315 146

Această campanie este realizată cu sprijinul 
Digi Mobil Spania.

Campanie: „Drepturile și obligațiile muncitorilor agricoli”

ZIUA DE MUNCĂ  
Ziua de muncă este de 6 ore și 30 minute dacă se lucrează de luni 
până sâmbătă și de 7 ore și 48 minute dacă se lucrează de luni până 
vineri. În total săptămâna de muncă nu trebuie să depășească 39 ore.  
Dacă se lucrează duminica și în zilele de sărbătoare (sărbători locale 
și naționale în Spania), se compensează cu zile libere sau se plătește 
un plus de 50% (contravaloarea orei de muncă, plătită normal și 
încă 50%).  
La fiecare 4 ore lucrate continuu  se va face o pauză de 15 minute 
(inclusâ în orele de muncă, plătite).
 
CONTRACTUL DE MUNCĂ 
Poate fi întocmit pe durata nedeterminată, determinată  sau de timp 
parțial (temporar). Contractul de muncă începe la data primei zile de 
muncă și, după ce este înregistrat la Asigurările Sociale, trebuie să vă 
fie înmânat un exemplar.  
Perioadă de probă va fi de minim 15 zile, plătite normal. 

ÎNTRERUPEREA ZILEI DE MUNCĂ  
Dacă, din cauze meteorologice (ploaie, soare puternic, etc), se întreru-
pe ziua de muncă,  condițiile se negociază între muncitor și firmă (sau 
reprezentantul legal al acesteia). Dacă nu se ajunge la nici un acord, se 
aplică următoarele condiții, prevăzute în conveniu, pentru muncitorii 
sezonieri: 

-  li se va plăti 50% din salariu dacă s-au prezentat la locul de muncă sau 
au lucrat cel mult 2 ore. 
- dacă întreruperea muncii se face după mai mult de 2 ore de muncă 
vor primi salariul întreg. 

SALARIUL
Salariul minim este stabilit prin convenție și în 2017 este de 42,67 €/zi.  
În Spania, este OBLIGATORIE emiterea unui fluturaș lunar (nomina) 
atunci când se plătesc salariile. Fluturașul trebuie să conțină salariul 
de bază, sporurile (de distanță, kilometraj etc), cât vi s-a reținut și 
suma care rămâne trebuie să coincidă cu ceea ce vi s-a plătit. 
Deseamenea acesta trebuie să fie ștampilat și semnat de angaja-
tor și de dumneavoastră.  
Nu se plătesc sporuri de distanță dacă: cazarea pusă la dispoziție de 
firmă este la mai puțin de 3 km de locul de muncă sau angajatorul, 
asigură transportul la locul de muncă. 

ORE SUPLIMENTARE  
Se pot executa, dacă există o înțelegere între angajator și salariat, 
dar nu mai mult de 80 ore/an.  

CAZAREA 
Cazarea destinată salariaților trebuie să îndeplinească condițiile de 
locuit și de igienă conform legii. 
Dacă aveți dubii în privință legalității contractului sau condițiilor de muncă, 
vă rugăm CONTACTAȚI NE.  

SFAT IMPORTANT: Va sfătuim să evitați INTERMEDIARII. 
Dacă sunteți cazați în corturi sau nu dispuneți de apa curentă și electri-
citate DENUNȚAȚI. 

CONDIȚII PRINCIPALE CONDIȚII PRINCIPALE

Drepturile și obligațiile 
MUNCITORILOR AGRICOLI*   

SPANIA 2017

Pentru informarea muncitorilor sezonieri români.
Acest document conține informații orientative, pe teme de 
muncă și date de contact pentru a vă informa și pentru a 
DENUNȚA, în cazul în care sunteți exploatat.

Acest document este orientativ, datorită faptului că fiecare 
județ (provincie), din Spania, are condiții specifice pentru 
muncile în agricultură. Cu toate acestea, condițiile generale, 
sunt aceleași la nivel național.

*Conform Convenției de activități agricole din provincia MALAGA 2016-2018  

Campanie desfașurată de :

Campanie de informare susținută de:

Federația Asociațiilor de 
Români din Andaluzia FARA

Uniunea Muncitorilor 
Români Madrid

Federația Asociațiilor de 
Români din Andaluzia FARA

Uniunea Muncitorilor 
Români Madrid

RECLAMAȚIILE SE POT FACE LA :

- Garda Civilă - 900 101 062 

- Urgențe - 062, 112 (numere cu apelare gratuită)

- de pe telefon, prin descărcarea aplicației GDT și să denunțați direct 
prin aceasta (în cazul în care dispuneti de telefon cu Internet)

- POLIŢIA NAŢIONALĂ - 091

- Federația Asociațiilor de Români din Andaluzia - FARA Gabriela Stan 
(Preşedinte ) - 677 31 51 46

- Uniunea Muncitorilor Români ( cu sediul la Madrid) - 918 77 10 12

- Ambasada României/Madrid (probleme de muncă) - 913507356

- la sindícatele CCOO și UGT cu sedii în fiecare județ (provincia).  

- mesaje de informare sau ajutor pe Facebook (în cazul în care dispu-
neţi de acesta) organizațiilor și autoritailor mai sus menționate. 

PLAN AMIGOS: Recomandă 
Dormiré Bien prietenilor 
tăi și câștigați împreună!

Saltelele Dormiré Bien îți oferă un somn de calitate și un con-
fort optim datorită spumei vâscoelastice care se adaptează 
perfect corpului, eliminând tensiunea musculară, îmbunătă-
țind circulația sanguină, fiind recomandate tuturor persoanelor.

Dormiré Bien lansează PLAN AMIGOS, un plan special pen-
tru prieteni. Ai prieteni mulți? Vei câștiga la fel de mult! Cum? 
Simplu! Ce ai de făcut? Recomandă prietenilor tăi saltelele 
Dormiré Bien și ei la recomandarea ta vor beneficia de o redu-
cere de 25€ folosind CODUL PLAN AMIGOS pentru comenzi 
de pe dormirebien.es. La fiecare comandă făcută de ei, tu vei 
câștiga 25€, bani pentru tine! Mai mulți prieteni care cumpără, 
mai mulți bani pentru tine, pentru planurile tale, pentru cum-
părăturile tale și vacanțele tale.

Prin urmare, nu uita, recomandă chiar de acum Dormiré 
Bien sau magazinul online dormirebien.es și toți prietenii care 
comandă saltelele Dormiré Bien la recomandarea ta, îți vor 
aduce ție un câștig, mulți bani. Prietenul tău a cumpărat la 
recomandarea ta? Ne-a lăsat datele tale în comanda făcută? 
Perfect! Noi te sunăm și îți dăm banii. Atât de simplu! Reco-
mandă Dormiré Bien prietenilor tăi și câștigați împreună!

Pentru informații suplimentare ne găsești pe pagina 
de internet dormirebien.es, pe pagina de Facebook Dor-
mire Bien și la numărul de telefon 615 186 006.

România se află „în contextul 
potrivit pentru a adera la Spa-
țiul Schengen”, în perspectiva 
viitoarei președinții a Consiliu-
lui Uniunii Europene de anul 
viitor, țara noastră fiind, de 
altfel, „un stat pregătit pen-
tru acest demers”, a declarat 
ministrul delegat pentru Afa-
ceri Europene, Victor Negrescu, 
conform AGERPRES. Negrescu 
a vorbit cu participanții la Tran-
sylvanian School of Politics și a 
detaliat stadiul pregătirii pre-
ședinției române a Consiliului 
UE în 2019 și provocările, în 
acest cadru. Ministrul delegat 
a amintit de eforturile privind 
aderarea României la Schengen.

„Când vorbim de Schengen, 
este clar o prioritate. Aici, tre-
buie să spun uneori, eu sunt 
foarte activ promovând acest 
demers al aderării României la 
Spațiul Schengen. Chiar când 
eram în Parlamentul Euro-
pean am adunat aproximativ 
43.000 de semnături care au 
fost depuse la Parlamentul 
European și ca urmare a acelui 
demers Comisia (Europea-
nă–n.r.) a răspuns că sprijină 
în integralitate și peste jumă-
tate din statele membre mi-au 
scris, la nivel de miniștri de 
interne sau de justiție, că sus-
țin demersul acesta”, a punctat 

Victor Negrescu.
El a subliniat că, în ceea ce 

privește aderarea la Schengen, 
„România respectă toate criteri-
ile”. „Este foarte clar acest lucru 
și eu o spun, fără să am temeri 
în acest sens, că este un drept 
pentru România de a intra în 
Spațiul Schengen. Motivul pen-
tru care nu intrăm în Spațiul 
Schengen este clar un motiv 
politic. De foarte multe ori mi 
s-a spus că trebuie să aștep-
tăm (...) contextul potrivit”, a 
afirmat Negrescu.

Viitoarea președinție a Con-
siliului UE ce va fi deținută 
de țara noastră este un atu 
în acest sens, a evidențiat el. 

„Noi credem că în perspectiva 
viitoarei președinții ne aflăm 

în contextul potrivit pentru a 
adera la Spațiul Schengen, mai 
ales că România este un stat 
care este pregătit pentru acest 
demers, care a depus eforturi, 
care face parte din toate meca-
nismele tehnice de lucru din 
Spațiul Schengen, doar că nu 
suntem în Spațiul Schengen”, 
a punctat Negrescu.

De asemenea, Negrescu a 
vorbit și despre votul efectiv 
pe această problemă ce pri-
vește România. „O decizie ar 
trebui să aibă loc cât de curând. 
România și-a manifestat inten-
ția de a supune la vot acest lucru 
de aproximativ 20 de ori, dar 
niciodată nu au supus la vot. 
Cu siguranță, astăzi dacă vom 
începe un astfel de demers și 

dacă vom dori (...), ar trebui, 
dacă vom supune la vot, evi-
dent, să mergem până la capăt 
și să vedem ce se va întâm-
pla”, a subliniat el, conform 
sursei citate.

Ministrul delegat pentru 
Afaceri Europene a spus că, în 
prezent, chestiunea aderării 
României la Spațiul Schengen 
este „într-o zonă neclară din 
punct de vedere juridic”. „Res-
pectăm toate criteriile, iar votul 
care nu ar trebui să aibă cono-
tații politice nu a fost realizat. 
Trebuie și acest lucru evaluat”, 
a detaliat el. Ministrul a vor-
bit de faptul că, în urmă cu o 
lună, a reînceput activitatea 
grupurilor de lucru ce privesc 
aderarea României la Schen-
gen. „Trebuie să vă spun că 
în urmă cu o lună am rede-
marat grupurile de lucru cu 
privire la aderarea României 
la Spațiul Schengen, împre-
ună cu Ministerul de Interne. 
Nu mai fuseseră convocate de 
câțiva ani. Împreună cu doamna 
ministru Carmen Dan am luat 
această inițiativă și sunt convins 
că noul prim-ministru susține 
acest demers și vom avea o cam-
panie mai intensă în a susține 
aderarea țării noastre la Spa-
țiul Schengen”, a mai afirmat 
Victor Negrescu.

România la președinţia Consiliului UE, contextul 
potrivit pentru a adera la Spaţiul Schengen

FOTO: PIXABAY.COM

http://www.periodicoelrumano.es/
https://www.facebook.com/PeriodicoRumano
https://twitter.com/PeriodicoRumano


 | 9www.periodicoelrumano.es
Nr. 207 8 februarie 2018

 PeriodicoRumano
 PeriodicoRumano ACTUALITATE

Primul pas pentru un eveniment perfect!

• Formaţii de muzică / DJ
• Fotografie / Videografie
• Coafură / Estetică
• Restaurante
• Cofetării
• Florării

• Magazine specializate
în rochii de mirese

rochii de gală
• Accesorii pentru

nunţi, botezuri
și comuniuni

Comuniuni

HOTEL AIDA
Av. de la

Constitución
Nº 167

Torrejón 
de Ardoz

Madrid

25 februarie
2018
1200 – 2000

Intrarea
Liberă!

Eveniment organizat de   Tel. Info: 691 324 599
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Revizuire la 6,1%, proiecţia 
privind avansul PIB în 2018

Uniunea Națională a Transpor-
tatorilor Rutieri din România 
solicită Guvernului elimina-
rea supraaccizei la carburanți, 
atrăgând atenția asupra fap-
tului că firmele de transport 
rutier vor fi nevoite să crească 
tarifele de transport marfă, cu 
20%, cu efecte directe și imedi-
ate asupra prețurilor la raft ale 
produselor de strictă necesitate 
și, similar, tarifele de transport 
persoane, în urma majorării 
costurilor cu carburantul și 
a lipsei unei scheme de ram-
bursare a acesteia, informează 
AGERPRES.

„În prezent, prețul motori-
nei este mai mare cu cel puțin 
1 leu/ litru față de luna august 
2017, ultima lună înainte de 
majorarea accizei la carbu-
ranți. Față de finalul lunii 
august 2017, prețul barilului 
de petrol a crescut cu 40%, de 
la 50 la 70 dolari/ baril, iar 
moneda națională s-a depreciat 
față de euro cu 1,5% (prețurile 
produselor finite obținute din 
petrol se calculează în euro). La 
toate aceste creșteri se adaugă 
și majorarea cu peste 21% a 

accizei la motorină, în 15 sep-
tembrie și 1 octombrie 2017, 
de la 1518,04 lei/1000 litri la 
1838,04 lei/1000 litri, impac-
tul accizei și TVA-ului în prețul 
carburantului la pompă fiind 
în acest moment de 50%. Rata 
anuală a inflației a urcat în luna 
decembrie 2017 la 3,32%, în 
condițiile în care, în luna august 
2017, rata anuală a inflației a 
fost de numai 1,2%”, potrivit 
unui comunicat al UNTRR.

Transportatorii rutieri sub-
liniază că majorarea accizei la 
carburanți a avut ca impact scă-
derea consumului și migrarea 
alimentărilor cu combustibil 

de către transportatorii români 
care fac curse în Europa în alte 
state membre cum ar fi Unga-
ria și Austria, țări unde prețul 
la motorină este mai atractiv 
având în vedere existența unui 
sistem de recuperare a acci-
zei și a TVA-ului foarte bine 
reglementat de către autori-
tățile acestor state. La acestea 
se adaugă diminuarea vânză-
rilor de carburant pe teritoriul 
României, ca urmare a migră-
rii volumelor aprovizionate de 
către transportatori din alte 
state care tranzitează România 
și care preferă să alimenteze 
acum în țările vecine, Bulgaria 

și Ungaria, unde prețul carbu-
rantului este mai mic.

România are în acest 
moment cea mai mare acciză la 
motorină dintre statele mem-
bre UE din regiune, respectiv 
393,84 euro, comparativ cu 
Bulgaria, cu 330,3 euro sau 
Ungaria, cu 364,46 euro. În 
acest context, UNTRR solicită 
Guvernului să reia schema de 
rambursare a accizei suplimen-
tare, iar în lipsa acesteia să se 
renunțe definitiv la supraac-
ciza la carburant, mai spune 
sursa citată.

Uniunea Națională a 
Transportatorilor Rutieri 
din România (UNTRR) este 
o organizație profesională și 
patronală, neguvernamen-
tală, independentă, apolitică, 
fondată în 1990 pe principii 
democratice, care promovează 
și apără interesele transporta-
torilor rutieri pe plan intern și 
internațional, înregistrând de la 
înființare până în prezent peste 
14.000 de membri–operatori 
care efectuează transporturi 
interne și internaționale de 
marfă și persoane.

Transportatorii rutieri solicită Guvernului 
să elimine supraacciza la carburanţi
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ECONOMIE

Comisia Naţională de Prognoză (CNP) a revizuit în creștere la 
6,1% proiecţia privind avansul Produsului Intern Brut (PIB) în 
acest an, în varianta de iarnă a Prognozei pe termen mediu 2017–
2021, după ce, în toamnă, instituţia estima o creștere economică 
de 5,5% pentru 2018, conform AGERPRES. Pentru următorii trei 
ani, CNP a menţinut prognozele privind avansul PIB la 5,7% în 
2019 și 2020, respectiv la 5% în 2021. Valoarea în preţuri curente a 
Produsului Intern Brut va urca la 924,2 miliarde de lei în acest an, 
995,4 miliarde de lei în 2019, 1.072 miliarde de lei în 2020 și 1.148 
miliarde de lei în 2021. Consumul final este de așteptat să crească 
cu 6,3% în acest an, prognoză, de asemenea, revizuită în urcare 
de la 5,8% în toamnă, pe fondul sporirii consumului individual 
al gospodăriilor cu 6,6%. În următorii trei ani, creșterea consu-
mului va încetini la 5,6% în 2019, 5,4% în 2020 și 4,9% în 2021. Pe 
de altă parte, formarea brută de capital fix (investiţiile) urmează 
să ajungă 7,9% în acest an, 8,4% în 2019, 8,6% în 2020 și 7,4% în 
2021. Comisia Europeană preconizează, pentru 2018, un avans al 
economiei românești de până la 4,4%, similar cu cel din ultimele 
previziuni ale Fondului Monetar Internaţional, conform sursei 
citate. De asemenea, Banca Mondială estimează o expansiune a 
PIB de 4,5%, în 2018, în timp ce Banca Europeană pentru Recon-
strucţie și Dezvoltare a previzionat o creștere a PIB de 4,2%.
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Trump cu Abe, despre extinderea 
sistemului de apărare

Președintele SUA Donald Trump și premierul japonez Shinzo 
Abe au discutat aspecte privind extinderea sistemului de 
apărare antirachetă, precum și alte eforturi de a consolida apă-
rarea Japoniei, a anunţat Casa Albă în contextul intensificării 
tensiunilor privind programul nuclear nord-coreean, infor-
mează AGERPRES. În cadrul unei convorbiri telefonice, Trump 
și Abe au convenit, de asemenea, asupra necesităţii de a acce-
lera campania de presiune internaţională maximă pentru 
denuclearizarea Coreei de Nord, a anunţat Casa Albă. Convor-
birea are loc în contextul în care emisarul special al SUA pentru 
Coreea de Nord, Joseph Yun, a declarat la Tokyo, că toate opţi-
unile rămân deschise în ce privește soluţionarea crizei nucleare 
nord-coreene, menţionând însă că nu crede că opţiunea mili-
tară este aproape. Potrivit emisarului special, SUA încearcă o 
rezolvare pașnică a crizei, iar diplomaţia este opţiunea prefe-
rată, mai spune sursa citată. Declaraţiile lui Yun survin după ce 
președintele american Donald Trump a numit „depravată” con-
ducerea Coreii de Nord și a afirmat că programul nuclear al 
Phenianului „ar putea ameninţa foarte curând” teritoriul SUA, 
angajându-se să prevină această evoluţie, fără a oferi detalii.

Naționaliștii corsicani încearcă 
să pună presiune pe Paris 
înainte de apropiata vizită a 
președintelui francez Emma-
nuel Macron și au organizat o 
demonstrație de proporții în 
capitala insulei, Ajaccio, infor-
mează AGERPRES.

Circa 6.000 de persoane, 
potrivit autorităților locale, 
25.000, potrivit organizatorilor, 
au defilat pe străzile din Ajaccio 
sub sloganul „Democrație și res-
pect pentru poporul corsican”, 
în cadrul unei demonstrații con-
vocate de naționaliști pentru 
a cere o mai mare autonomie 
pentru insula din Marea Medi-
terană. Manifestanții au scandat 
lozinci precum „Trăiască lupta 
pentru independență!” și „Sta-
tul francez criminal!”

Corsicanii nu caută să se 
separe de Franța, precum cata-
lanii din Spania. Printre cererile 
lor se numără obținerea unui 
statut oficial pentru limba cor-
sicană, apropiată de italiană, și 
amnistierea deținuților care au 

legături cu Frontul de Eliberare 
Națională Corsicană (FLNC, 
radical). „Este o mobilizare fără 
precedent în acești ultimi ani, 
este enorm”, a declarat după 
manifestație, Gilles Simeoni, 
partizan al autonomiei. „Este 

un mesaj foarte puternic tri-
mis de corsicani”, a adăugat 
el. „Cred că pariul ne-a reu-
șit”, a declarat la rândul său 
Jean-Guy Talamoni, președin-
tele Adunării Corsicăi.

Naționaliștii, impulsionați 
de câștigurile semnificative la 
alegerile regionale din decem-
brie, speră să înceapă o nouă 
serie de negocieri cu preșe-
dintele francez. Lupta pentru 
autonomie a Corsicăi a fost 
marcată, decenii la rând, de 
violențe, mai spune sursa citată. 
Cel puțin 4.500 de atentate–
care au provocat de regulă doar 
pagube materiale–au avut loc 
în Corsica în ultimele decenii 
și au fost revendicate îndeo-
sebi de FLNC, care a depus 
armele în 2014.

Franţa: Mii de corsicani au demonstrat în favoarea 
autonomiei, înaintea vizitei președintelui Macron
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Marea Britanie vrea 
confiscarea averilor suspecte

Oligarhii ruși bănuiţi de corupţie vor trebui să explice acum 
provenienţa averii lor, în cadrul luptei Marii Britanii împotriva 
crimei organizate, a indicat ministrul britanic al securităţii, Ben 
Wallace, conform AGERPRES. Autorităţile vor utiliza pentru 
aceasta o nouă procedură, intrată în vigoare, pentru a confisca 
averile suspecte și a le păstra până când vor fi corect explicate, a 
declarat Wallace. Ministrul și-a exprimat dorinţa ca „toată pute-
rea guvernamentală” să se abată asupra politicienilor corupţi și 
criminalilor internaţionali care folosesc Marea Britanie ca refu-
giu. Autorităţile estimează că circa 90 de miliarde de lire sterline 
(127 miliarde de dolari, 102 miliarde de euro) de fonduri ile-
gale sunt spălate în fiecare an de Marea Britanie. În legătură cu 
Rusia, Wallace a subliniat că ancheta publicată în septembrie 

„Laundromat” („spălătoria”, în engleză) și efectuată în comun de 
Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) și 
aproximativ zece ziare europene a dezvăluit că numeroase soci-
etăţi fantomă–multe dintre ele cu sediul în Marea Britanie–au 
fost folosite pentru spălare de bani rusești prin bănci occiden-
tale, mai spune sursa citată. „Ceea ce știm de la Laundromat este 
că există cu siguranţă legături cu statul (rus). Noi (guvernul) știm 
ce fac ei și nu îi vom mai lăsa să facă”, a spus Wallace. „Ne vom 
ocupa de aceste persoane emblematice, indiferent dacă sunt 
cunoscute sau nu pe plan local sau internaţional”, a promis el.

Oficiul federal pentru protec-
ția Constituției germane (BfV, 
serviciul german de informații 
interne), bănuiește că Republica 
Populară Democrată Coreeană 
(RPDC, Coreea de Nord–n.r.) 
se folosește de ambasada sa din 
Berlin pentru a obține com-
ponente tehnologice pentru 
programul său de rachete, 
informează AGERPRES.

Într-o serie de declarații 
făcute la postul public regi-
onal NDR, președintele BfV, 
Hans-Georg Maaßen, a afir-
mat că a constatat că, de la 
ambasadă, se realizează „acti-
vități de aprovizionare” care, 
din punctul său de vedere, 
ar putea fi destinate progra-
mului de rachete și inclusiv 
programului nuclear nord-co-
reean. Este vorba în general 

de componente denumite de 
„uz dublu”, care pot fi folosite 
atât de industria civilă, cât și 
de cea militară.

„Dacă putem dovedi (că se 
întâmplă astfel), îi vom pune 
capăt”, a avertizat Maaßen, care 
a recunoscut totuși că serviciul 

pe care îl conduce nu poate 
garanta că toate tranzacțiile 
au fost identificate și evitate. 
În opinia sa, este o certitudine 
faptul că Phenianul reușește 
să obțină material tehnologic 
pentru industria sa militară 
prin intermediul diverselor 

piețe și cumpărători aflați în 
umbră. Autoritățile germane 
au detectat mișcări de acest 
gen în ultimii doi ani și în 2014 
un diplomat nord-coreean a 
încercat să intre în posesia unui 
monitor capabil să măsoare 
emisiile rezultate din fabri-
carea de arme chimice, mai 
spune sursa citată.

Un anchetator al ONU a acu-
zat că există companii din China 
și Rusia care încalcă embargoul 
comercial impus regimului de 
la Phenian și a atras atenția că 
și în Occident există astfel de 
scăpări. Totodată, responsabi-
lul ONU a acuzat Germania că 
nu a răspuns solicitărilor de 
clarificare a activității amba-
sadei nord-coreene din Berlin, 
situație cu care Maaßen a sus-
ținut că nu era la curent.

Șeful statului venezuelean, Nico-
las Maduro, a fost învestit de 
partidul aflat la putere pentru 
a fi candidatul său la preziden-
țialele anticipate care urmează 
să aibă loc la 30 aprilie într-o 
țară aflată în plină criză econo-
mică, informează AGERPRES.

„Aprobat prin ovații. Sunteți 
oficial candidatul Partidului 
Socialist Unit din Venezuela” 
(PSUV), a declarat numărul doi 
al taberei prezidențiale, Dios-
dado Cabello, în cursul unei 
reuniuni politice în prezența 
impopularului Nicolas Maduro. 

Îmbrăcat cu o cămașă roșie și 
însoțit de soția sa, Cilia Flores, 

șeful statului a primit un dra-
pel al PSUV, în timp ce aproape 
500 de delegați ai partidului au 
scandat „da”. „Era logic, abso-
lut logic ca Nicolas Maduro să 
fie candidatul revoluției boli-
variene la aceste alegeri. Un 
frate, un tovarăș cu o conduită 
revoluționară ireproșabilă. Nu 
mă îndoiesc, vom câștiga fără 
problemă”, a adăugat Cabello, 
vicepreședinte al PSUV.

Conform sursei citate, cota 
de popularitate a lui Nicolas 
Maduro, un fost șofer de auto-
buz în vârstă de 55 de ani, a 

urcat ușor în ultima vreme, 
dar procentul nemulțumiți-
lor rămâne important, 70%, 
potrivit institutului de sondare 
a opiniei publice Delphos. O 
mare parte a populației îi repro-
șează inflația extrem de ridicată, 
estimată de FMI la 13.000% 
în 2018, precum și lipsa de ali-
mente și medicamente care 
lovește țara. Săptămâna tre-
cută, puterea de la Caracas a 
convocat alegeri prezidențiale 
anticipate la sfârșitul lui apri-
lie, data exactă urmând să fie 
anunțată de comisia electorală.

Berlinul crede că Phenianul se folosește de ambasada din 
Germania pentru a obţine componente pentru rachete

VENEZUELA:

Președintele Maduro, candidat la propria succesiune
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ESPAÑOL

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha felicitado a 
la primera ministra de Rumanía, Viorica Dăncilă, por haber 
tomado posesión del cargo y le ha recordado que la presen-
cia de la comunidad rumana en España constituye „un sólido 
puente” entre ambos países, según www.eldiario.es.

Rajoy ha transmitido esta felicitación a través de un tele-
grama en el que transmite a la primera ministra su „más 
sincera enhorabuena” y sus „mejores deseos de éxito ante 
los retos que le esperan”. „Estoy convencido de que nuestro 
trabajo conjunto contribuirá al fortalecimiento de las exce-
lentes relaciones bilaterales entre nuestros dos países y a la 
imprescindible concertación en el seno de la Unión Europea, 
en la que somos socios estratégicos”, afirma el presidente del 
Gobierno en su telegrama a Dăncilă.

También le transmite el apoyo del Gobierno de España „con 
vistas a la Presidencia del Consejo de la Unión que Rumanía 
asumirá en enero de 2019” y el deseo de que ambos países 
continúen impulsando su „fructífera colaboración en el marco 
de la OTAN y otros organismos internacionales”.

„Nuestra amistad tiene su más firme pilar en los fuertes 
vínculos desarrollados entre nuestras sociedades. La comuni-
dad rumana residente en España constituye un sólido puente 
entre nuestros dos países y un auténtico ejemplo de inte-
gración”, afirma Rajoy en su felicitación a Dăncilă.

La hasta ahora eurodiputada Viorica Dăncilă, de 54 años, se 
ha convertido en primera ministra de Rumanía gracias a los 
votos de los socialdemócratas y de sus socios liberales y es la 
primera mujer que dirige el Gobierno del país balcánico.

Rajoy felicita primera ministra 
Dăncilă. La comunidad 
rumana en España, „un sólido 
puente” entre ambos países

La contratación estable 
alcanza un récord de cuatro 
años consecutivos de incre-
mento continuado. El paro 
cae en términos interanuales 
en 24.161 personas, el 7,54%. 
El pasado mes se registró el 
mayor número de contratos 
indefinido en un mes de enero 
de la última década. La contra-
tación indefinida aumenta un 
15,2%, más del doble del incre-
mento de la temporal, 6,3%.

El número de parados 
registrados en las oficinas 
de los Servicios Públicos de 
Empleo ha subido en enero 
en 63.747 personas en rela-
ción con el mes anterior. En 
los últimos ocho años el incre-
mento registrado por término 
medio fue de 108.866 perso-
nas, informó el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social. En 
términos desestacionalizados 
el paro ha bajado en 24.161 
personas. Respecto a enero de 
2017 el paro se ha reducido en 
283.703 personas, y el ritmo de 
reducción interanual se sitúa 
en el 7,54%. De esta forma, la 
cifra total de parados registra-
dos se sitúa en 3.476.528, y se 

mantiene en su nivel más bajo 
de los últimos 8 años. Durante 
los últimos 12 meses, el paro 
se ha reducido entre los jóve-
nes en 28.810 personas, a un 
ritmo del 9,7%, más de dos 
puntos por encima de la tasa 
de reducción global.

El paro registrado disminuye 
en 2 comunidades autónomas: 
Illes Balears (-650) y Canarias 
(-386). Sube, en cambio, en las 
15 restantes, y lo hace princi-
palmente en Madrid (11.766), 
Andalucía (11.130) y la Comu-
nidad Valenciana (9.134). Por 
sectores económicos de proce-
dencia de los trabajadores, el 
paro registrado se reduce en 
Construcción en (5.154) y en el 
colectivo Sin Empleo Anterior 

en 6.759. Por el contrario se 
incrementa en Industria (775), 
en Agricultura (2.417), y en 
Servicios (72.468).

La contratación indefinida a 
tiempo completo aumenta 
más del 16%

El número de contratos 
registrados durante el mes 
de enero ha sido 1.749.911, lo 
que representa una subida de 
116.319 (7,12%) sobre el mismo 
mes de 2017. Es la cifra más 
alta de contrataciones regis-
trada en un mes de enero de 
toda la serie histórica.

En cuanto a la contratación 
indefinida en el mes de enero 
se han registrado 172.953 con-
tratos de esta modalidad, lo 

que supone un incremento de 
22.791 (15,18%) sobre igual 
mes del año 2017. La contra-
tación indefinida representa 
casi el 9,9 de todos los con-
tratos. Destaca la contratación 
indefinida a tiempo completo, 
que ha registrado una subida 
del 16,25% respecto al mes de 
enero de 2017, más del doble 
del incremento de la contra-
tación temporal, que fue de 
6,3%. La contratación indefi-
nida entre los menores de 25 
años ha crecido al 20,9% en 
enero de 2018, comparado con 
el año anterior.

La contratación estable 
encadena ya 48 meses de 
aumento ininterrumpido, es 
decir, cuatro años consecutivos 
de incremento continuado, su 
periodo más largo acumulado 
de la serie histórica. El secre-
tario de Estado de Empleo, Juan 
Pablo Riesgo, ha recordado que, 
según los datos de la Encuesta 
de Población Activa del cuarto 
trimestre de 2017, el 73,3% de 
los trabajadores asalariados 
tiene un contrato indefinido, 
frente al 69% que se registraba 
en el cuarto trimestre de 2007.

El paro registrado sube en 63.747 personas en el mes 
de enero, el número total de desempleados–3.476.528
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Jucătoarea de tenis Simona 
Halep, numărul 2 mondial, 
va fi înlocuită cu Ana Bogdan 
(86 WTA) în echipa națională a 
României pentru meciul împo-
triva Canadei, programat pe 
10-11 feb. 2018 la Cluj-Napoca, 
au declarat surse din cadrul 
Federației Române de Tenis, 
conform AGERPRES.

Halep a acuzat mai multe 
dureri în ultima perioadă, cea 
mai importantă fiind o acci-
dentare la gleznă suferită în 
finalul turneului Australian 
Open. La întoarcerea în țară, 
ea a afirmat că este „epuizată” 
din punct de vedere fizic și că 
își va face mai multe investi-
gații pentru a afla când poate 

reveni pe teren. Deși căpita-
nul nejucător al echipei de 
Fed Cup, Florin Segărceanu, 

a nominalizat-o la 31 ianua-
rie în echipa României pentru 
meciul de la Cluj, Simona Halep 

nu va juca totuși pentru a nu 
risca o recidivă. Simona Halep 
va merge totuși la Cluj-Napoca 
pentru a le susține pe colegele 
sale din tribună. Un anunț ofi-
cial în ceea ce o privește pe 
Simona Halep va fi făcut îna-
intea tragerii la sorți de vineri.

Celelalte jucătoare convo-
cate pentru meciul cu Canada 
sunt Sorana Cîrstea (38 WTA), 
pe Irina-Camelia Begu (37 
WTA) și pe Raluca Olaru (45 
WTA la dublu), mai spune sursa 
citată. Echipa României întâl-
nește Canada în zilele de 10 și 
11 februarie în Sala Polivalentă 
din Cluj-Napoca în cadrul pri-
mului tur al Grupei Mondiale 
II a Fed Cup. România a învins 
Canada cu scorul de 3-2, la 
Montreal, în aprilie 2015, gra-
ție acestei victorii promovând 
în Grupa Mondială. România 
mai are o victorie în fața Cana-
dei, în 1983, la Zurich, 3-0 în 
primul tur al Grupei Mondiale.

Echipa de tenis a României a 
învins formația Luxemburgului 
cu scorul de 4-1, în Sala Poli-
valentă din Piatra Neamț, în 
primul tur din Grupa a II-a, 
Zona Europa/Africa a Cupei 
Davis, informează AGERPRES.

Copil (27 ani, 94 ATP) s-a 
impus în doar 51 de minute în 
fața unui adversar de 24 ani, 
fără clasament, reușind 8 ași, 
fără a-i oferi lui Nastasi șansa 
unui break. În prima zi, Ugo 
Nastasi l-a învins pe Nicolae 
Frunză (20 ani, 596 ATP) cu 
7-6 (5), 1-6, 6-3, după care 
Marius Copil s-a impus clar 
în fața lui Christophe Tholl 
(23 ani, fără clasament) cu 
6-3, 6-2. În meciul de dublu, 

Horia Tecău și Florin Mer-
gea au câștigat cu 6-0, 6-1 în 
fața cuplului Raphael Calzi/
Robi Tholl. În ultimul meci al 

întâlnirii, unul fără miză, Bog-
dan Borza (20 ani, 797 ATP) 
l-a învins pe Christophe Tholl 
(23 ani, fără clasament) cu 6-3, 

6-2. Întâlnirea de Cupa Davis 
de la Piatra Neamț s-a dispu-
tat după noul format anunțat 
de Federația Internațională de 
Tenis (ITF), cu meciuri de maxi-
mum trei seturi, desfășurate 
pe parcursul a două zile (și nu 
trei ca până acum).

Conform noului regulament, 
în cazul în care una dintre 
echipe conduce cu 3-0 și are 
deja asigurată victoria finală se 
va disputa doar al patru meci 
de simplu, nu și al cincilea (care 
conform regulamentului de 
până acum ar fi trebuit să se 
joace). Meciul al cincilea nu se 
va mai disputa dacă partida a 
patra este decisivă, la fel cum 
este acum regulamentul pen-
tru finala Cupei Davis, adaugă 
sursa citată. În turul al doi-
lea al Grupei II valorice (7-8 
aprilie), România va înfrunta 
Marocul, care a învins Georgia 
la Marrakech cu scorul de 3-1.

SPORT
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TENIS:

Halep va fi înlocuită cu Ana 
Bogdan în echipa de Fed Cup

România–Luxemburg 4-1, 
în Grupa a II-a a Cupei Davis
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Gaz Metan Mediaș–FCSB 1-2
FCSB a învins-o pe Gaz Metan Mediaș cu scorul de 2-1 (1-0) 
în deplasare, într-un meci din etapa a 23-a a Ligii I de fotbal, 
prima din 2018, informează AGERPRES. Golurile vicecampioa-
nei au fost marcate de Constantin Budescu (25–penalty), după 
un fault comis asupra sa de francezul Nasser Chamed, și de 
Denis Alibec (62). Alibec a marcat primul său gol în acest cam-
pionat. Medieșenii au redus din diferenţă prin autogolul lui 
Ionuţ Larie (79), care a deviat șutul lui Ionuţ Neagu. Gaz Metan 
a avut nu mai puţin de trei bare în acest meci, prin Denis Olaru 
(15) și Nasser Chamed (28, 69), ambele din lovituri libere. În 
urma acestui succes, FCSB a urcat pe primul loc, cel puţin până 
la meciul pe care îl va juca CFR Cluj. În tur, FCSB a învins-o pe 
Gaz Metan cu 4-0. FCSB are patru victorii consecutive în cam-
pionat. Conform sursei citate, Gaz Metan era neînvinsă de cinci 
etape, în care obţinuse tot atâtea egaluri. Medieșenii au ajuns 
la zece etape fără victorie, șase egaluri și patru eșecuri.

Gresitas

en punto

de silicona

9€ m2

Piedra

coronamiento

piscina

15€
und.

Saypool Adryss
Construcción de piscinas y reformas de exteriores

¡La mayor tienda con productos para piscinas,
ferretería, jardinería y fontanería!

Precios tanto para particulares como para profesionales
Tel.: 639 11 68 22�San Fernando de Henares Avenida Castilla No9 C

LIGA I:

HANDBAL FEMININ:

HC Zalău a învins-o pe Larvik

HC Zalău și-a asigurat calificarea în sferturile Cupei EHF la hand-
bal feminin după ce a învins formaţia norvegiană Larvik cu scorul 
de 25-22 (13-9), în Sala „Gheorghe Tadici”, în penultima etapă a Gru-
pei D, informează AGERPRES. Echipa lui Tadici a urcat pe primul 
loc în clasament după acest succes. HC Zalău a dominat meciul 
în cea mai mare parte a sa, iar la pauză diferenţa de pe tabelă era 
de patru goluri în favoarea echipei gazdă, 13-9, cea mai mare din 
prima repriză. Formaţia scandinavă a evoluat mai bine în primele 
zece minute de la reluare și a reușit să egaleze, 17-17 (40), 18-18 (43), 
dar echipa sălăjeană a revenit la cârma jocului și s-a desprins pe 
final la 25-21, câștigând cu 25-22. Pentru HC Zalău au marcat Ana 
Maria Dragut 4 goluri, Cristiana Nica 4, Maria Valentina Panici 4, 
Roxana Rob 4, Raluca Irimia 3, Dana Abed-Kader 3, Larisa Tamaș 
2, Andrada Trif 1. Golurile echipei oaspete au fost reușite de Cas-
sandra Tollbring 8, Kristine Breistol 7, Tonje Roth Berglie 3, Tamires 
Morena Lima de Araujo 2, June Andenaes 1, Maria Hjertner 1. Au 
arbitrat sârbii Marko Sekulic și Vladimir Jovandic, iar delegat EHF 
a fost ungurul Peter Eles. HC Zalău ocupă primul loc, cu 8 puncte, 
urmată de Larvik, 7 puncte, ambele calificate în sferturi, H 65 Hoors 
HK, 2 puncte, DHK Banik Most, 1 punct, mai spune sursa citată.
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MUNCĂ

OFERTE

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

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

Busco mujer para trabajar como auxiliar 
administrativo en oficina y que la 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.

CERERE

Caut loc de muncă în abator. Am lucrat 7 ani în 
abator în Spania și doresc să îmi găsesc de lucru în 
Spania. Am experiență să lucrez tot la porc, cunosc 
mai multe faze de procesare, pot demonstra că 
sunt un măcelar bun. Pot fi contactat la numărul 
0040729275917.

Cu experiență în construcții și zugrăveli caut loc de 
muncă în zona Madrid. 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.

Domn, 51 ani, necăsătorit, caut o femeie simplă, 
între 40-58 ani, care vrea să trăiască în Ardeal, 
într-un mediu sănătos. Am o fermă frumoasă de oi. 
Tel: 642971993 / 0749293994.

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

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

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

Tel: 642750727.

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: 642920396.

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 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

Se oferă meditații pentru elevii români la 
matematică, fizică și chimie pentru orice nivel. 
Infomații la telefon 642291043.

Vând în Botoșani, strada Popăuți 104, casă 
construită în 2014, P+M, compusă din 6 camere, 
două bucătării, două băi, garaj, beci și 1.300 
mp grădină. Parterul mobilat locuibil, etajul 
doar tencuit, exteriorul la roșu. Preț 88.000€. Tel 
0034666299144; 0040771905144.

Vând teren în judeţul Alba, 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.

Caut apartament de închiriat în Alcalá de Henares. 
2-3 camere. Tel: 642192420.

Bărbat, doresc să închiriez o cameră mare în 
Madrid sau Com. de Madrid. Doresc să găsesc o 
cameră într-un apartament în care mai locuiește 
doar o singură persoană și să împărțim toate 
cheltuielile. Sunt un bărbat educat, nefumător, cu 
serviciu bun. Tel: 603219559.

Închiriez cameră pentru o fată în apartament 
mare cu 2 băi, aproape de stația de autobuze 
Continental și de gară, situat pe Calle Talamanca, 
Alcalá de Henares, cu următoarele caracteristici: 
camera mobilată, canal DIGI în salon, cameră cu 
terasă, internet. Preț: 175€. 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.

Să ai alături de tine, în 
momentele grele, avocatul 

potrivit, poate �  decisiv pentru a 
întoarce lucrurile în favoarea ta!

A V O C A T
Ramona Dodu
Servicii profesionale pentru 
probleme la locul de muncă, 

imobiliare, divorţuri sau 
orice altă problemă juridică.

Avenida de Moratalaz No40 Et. 1
Madrid�Tel. 642 695 843
  Avocat Ramona Dodu
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