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Târg de Nunți, Botezuri 
și Comuniuni în Torrejón 
de Ardoz, Madrid
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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!
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8Să petrecem împreună românește! 
Marele artist, Nicolae Furdui-Iancu 
va susține două concerte în Spania: 
Sâmbătă, pe 3 Martie 2018, ora 19:00, 
la Auditorio Salesiano Nuestra Señora 
del Pilar, Calle María Auxiliadora, 
57, în orașul Zaragoza (Aragon) și 
Duminică, pe 4 Martie 2018, ora 19:00, 
la Auditorio ANTONIO MACHADO, 
Calle Alalpardo, S/N, în orașul Alcalá 
de Henares (Madrid). Informații 
BILETE la telefon: 691324599. 16

Participă și tu: 
Marele artist, 
Nicolae Furdui-
Iancu va susține 
două concerte 
în Spania

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

Deputatul PMP Constan-
tin Codreanu, președinte al 
Comisiei pentru comunitățile 
de români din afara granițelor 
țării, a anunțat miercuri, 21 feb. 
2018, că numărul localităților 
din Republica Moldova care 
au adoptat în consiliile locale 
declarații de unire cu Româ-
nia a ajuns la 39, informează 
AGERPRES. „Ați văzut probabil 
acest val de declarații de unire 
cu România din partea comu-
nelor din Republica Moldova. 
Astăzi avem o nouă declara-
ție, am ajuns la 39″, a afirmat 
Codreanu, la dezbaterea inti-
tulată „Basarabia și Timocul″.

Primarii, prezenți la dezba-
tere, au explicat cum au ajuns 
la declarația de unire cu Româ-
nia. „Sunt mândru că sunt aici, 
că tinerii din Basarabia sunt 
aici, împreună o să muncim 
la noi acasă să venim la frații 

noștri fără granițe, fără bat-
jocură, să trecem Prutul, fără 
sârmă ghimpată″, a afirmat 
Marcel Snegur, primarul comu-
nei Parcova.

Potrivit lui Codreanu, în 
Basarabia situația este mult mai 
bună față de cea care există în 
Timoc. Reprezentanți ai comu-
nităților de români de pe Valea 
Timocului au solicitat, cu acest 
prilej, o implicare mai mare a 
Ministerului pentru Românii 
de Pretutindeni în sprijinirea 
lor. „Statul român nu face sufi-
cient pentru a sprijini această 
comunitate. Instituțiile care ar 
trebui să se ocupe de româ-
nii de pretutindeni, cum este 
Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni, fac foarte puțin 
prin proiecte care sunt alocate 
în zona noastră. Noi singuri 
cu greu ne putem descurca 
în această situație. Noi avem 

Bucureștiul și România o țară 
mamă. Eu cred că România, 
ca membră a UE, a NATO are 
un cuvânt de spus și poate să 
susțină comunitatea noastră 
din Serbia″, a spus Predrag 
Balasevic, liderul Partidului 
Neamului Românesc din Serbia.

El a arătat că, astăzi, copiii 
vorbesc limba română din ce în 
ce mai puțin. „Noi am păstrat 

limba, deși niciodată nu am avut 
școală în limba română. Din 
cauza asta apelăm la parlamen-
tari, la miniștrii care se ocupă 
de românii de pretutindeni să 
facă mai mult pentru sprijini-
rea acestor comunități, pentru 
că la noi situația este destul de 
gravă. Datoria României este 
să sprijine această comunitate″, 
a adăugat acesta.

„Mi-e frică să nu intrăm 
pe ușa mică în Europa, fără 
drepturile noastre, putem să 
cunoaștem problemele și să 
avem toate drepturile noas-
tre dacă ajungem la un nivel 
nu numai de colaborare și aju-
tor din partea Bucureștiului, 
noi avem nevoie de un parte-
neriat, Ministerul Românilor 
de Pretutindeni, ICR, presa 
românească și de toate insti-
tuțiile românești care se ocupă 
de drepturile românilor″, a 
adăugat și Dușan Pravulovic, 
conform sursei citate.

Deputatul PMP Constantin 
Codreanu a organizat, în cola-
borare cu Platforma Unionistă 

„Acțiunea 2012”, dezbaterea 
„Basarabia și Timocul″, eve-
niment la care au fost prezenți 
parlamentari, primari, experți 
pe educație, stagiari din rândul 
studenților basarabeni.

Codreanu: Numărul localităţilor din Republica Moldova 
care au adoptat declaraţii de unire cu România a ajuns la 39

FOTO: PIXABAY.COM
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Deschidere magazin nou
Foodex Cash&Carry Cosalada

Londra-Nürenberg-Bruxelles-Madrid

Deschidere magazin nou
Foodex Coslada

Program: Luni -Sâmbãtã 10-20
Duminicã 10-15

Deschidere 9 Martie
Prețuri promoționale

Parcare privatã
Vindem la persoane fizice

Peste 4000 produse alimentare româneşti

Foodex Cash&Carry Coslada,
Calle Ingeniero Fernando Casado 19

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

Spitalul Universitar din 
Torrejón va beneficia 
de o sală de cinema-

tograf pentru copiii internați 
în Secția de Pediatrie, mulțu-
mită unei donații de la Disney. 
Această sală de cinematograf 
face parte din Planul de Uma-
nizare la care lucrează spitalul. 
Obiectivul este de a-i stimula 
pe cei mici, de a-i ajuta să uite 
de locul în care sunt și, în acest 
fel, să continue să fie bucuroși. 
Cinematograful îi ajută să uite 
de durere, de medicamente și 
de hainele albe.

„Datorită colaborării cu 
Disney am reușit să creăm 
acest spațiu cinematografic 
cu scopul de a face din spi-
talizarea copiilor un lucru cât 
mai puțin traumatizant posi-
bil. Spitalul din Torrejón este 
foarte conștientizat cu Uma-
nizarea și Secția de Pediatrie 
trebuie să umanizeze la maxim experiența 
pacienților”, spune Dr. Fernando Sánchez 
Perales, șeful Secției de Pediatrie a Spitalu-
lui din Torrejón.

Sala de cinematograf poate fi folosită în orice 
moment al zilei și are numeroase filme pentru 
copii și adolescenți de la Disney. Sala, care a 
fost lansată înainte de Crăciun, funcționează 

cu succes, deoarece atât pentru părinți, cât și 
pentru copii, este un loc pentru a evada din 
disconfortul spitalizării.

Planul de umanizare a zonei mamei și copi-
lului beneficiază de diferite proiecte. Copiii 
spitalizați se bucură de console video în 
toate camerele, mamele pot alege modul în 
care doresc să nască printr-un amplu Plan de 

naștere, părinții nou-născuților au o cameră în 
care au toate facilitățile pentru a putea rămâne 
în spital până când copilul este externat și li 
se oferă posibilitatea de a oferi copiilor lor o 
caracatiță de pluș cu scopuri solidare, care are 
beneficii cum ar fi îmbunătățirea respirației 
și a ritmului cardiac, precum și niveluri mai 
ridicate de oxigen în sânge.

Copiii internați la Spitalul Universitar din 
Torrejón se pot bucura de o sală de cinematograf

Transfuziile de sânge sunt cel mai utilizat tra-
tament în timpul spitalizării. Cu toate acestea, 
există dovezi științifice că pacienții transfuzați 
într-o manieră necorespunzătoare au o evo-
luție postoperatorie mai gravă și un grad mai 
mare de mortalitate. Spitalul Universitar din 
Torrejón lucrează în cadrul Proiectului „Pati-
ent Blood Management” (PBM), care este un 
program de economisire a sângelui prin care 
transfuziile de sânge sunt evitate în patolo-
giile cu tratamente alternative. Se face prin 
stimularea producției de celule roșii, prin mini-
mizarea pierderilor de sânge și prin utilizarea 
unui prag restrictiv de transfuzii.

Spitalul Universitar din Torrejón a redus 
progresiv utilizarea sângelui în ultimii ani. 

„Reducerea utilizării sângelui se traduce prin-
tr-o scădere a complicațiilor, a riscurilor și, prin 
urmare, a mortalității pacienților. La Spitalul 
Universitar din Torrejón am redus transfuziile 
la strictul necesar, îmbunătățind îngrijirea paci-
enților noștri și implicit, și sănătatea lor”, spune 
Dr. Ana Morales, medic al Serviciul de Hema-
tologie al Spitalului Universitar din Torrejón.

Pentru a efectua o reducere a transfuziilor 
de sânge, Spitalul din Torrejón funcționează 
într-o manieră multidisciplinară și cu proto-
coale care asigură siguranța pacienților. Scopul 
este de a îmbunătăți evoluția clinică a persoa-
nelor, îngrijirea medicală oferită și păstrarea 
acestui bun rar (n. red.–sângele). Proiectul 
PBM lucrează sub trei piloni fundamentali: 

optimizarea volumului sângelui, minimizarea 
sângerării și optimizarea toleranței la anemie.

Spitalul Universitar din Torrejón își deschide 
porțile în fiecare zi de luni, miercuri și vineri 
între orele 10:00 și 20:00, astfel încât orice 

cetățean să poată dona sânge pentru că o redu-
cere a utilizării acestuia nu transformă faptul că 
nu reprezintă o necesitate. „Există multe boli 
la care folosirea sângelui este esențială! Prin 
urmare, lucrăm la tratamente alternative în 

acele patologii la care nu este necesară utiliza-
rea lui, este importantă folosirea acestei resurse 
limitate doar în patologiile în care utilitatea 
lui salvează viața pacienților și îmbunătățește 
sănătatea lor”, explică Dr. Morales.

Spitalul din Torrejón reduce utilizarea sângelui în anumite 
patologii pentru îmbunătățirea clinică a pacienților

FOTO: SPITATUL UNIVERSITAR DIN TORREJÓN

FOTO: SPITATUL UNIVERSITAR DIN TORREJÓN
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Locul României este clar în spațiul Schengen, 
a declarat miercuri, 21 feb. 2018, la Bruxelles, 
președintele Comisiei Europene, Jean-Claude 
Juncker, într-o conferință de presă comună 
cu prim-ministrul Viorica Dăncilă. Juncker 
a subliniat că, anul viitor, prin faptul că va 
prelua președinția Consiliului Uniunii Euro-
pene, România are o responsabilitate „foarte 
mare”, conform AGERPRES.

Şeful CE a menționat că Viorica Dăncilă 
a fost membru al Parlamentului European. 

„Deci Europa nu are niciun fel de secret pen-
tru doamna prim-ministru din România”, a 
spus înaltul oficial. Jean-Claude Juncker a 
amintit, în conferința de presă, și de schim-
bările de Executiv din România. „Într-adevăr, 
e al cincilea prim-ministru pe care îl întâm-
pin aici de la începutul mandatului meu și să 
sperăm că acest ciclu se va opri și că doamna 
prim-ministru va rămâne mai mult în func-
ție, pentru că, cumva, nu mai știu unde pleacă 
toată lumea cu care mă întâlnesc ca prim-mi-
nistru”, a afirmat Juncker.

El a precizat că a discutat cu șefa Executivului 
de la București despre perspectiva președinției 
române a Consiliului UE, în primul semestru 
din 2019, și a menționat, în context, Summi-
tul post-Brexit de la Sibiu. „Ar trebui să putem 
să determinăm liniile cele mai importante ale 

perspectivelor financiare”, a declarat el, adău-
gând că „responsabilitatea viitoarei președinții 
române e foarte mare aici, în această perspectivă”. 

„Sunt convins că Mecanismul de Cooperare și 
Verificare cu privire la Bulgaria și la România 
ar trebui ridicat, deci să fie terminat înainte de 
sfârșitul mandatului acestei Comisii”, a punc-
tat Jean-Claude Juncker.

Președintele CE a vorbit și despre o eventu-
ală aderare a țării noastre la Schengen. „Locul 
României clar este în spațiul Schengen. Clar, 
nu mai e niciun motiv să excludem România 
din aceste ambiții cetățenești care țin de spa-
țiul Schengen”, a subliniat oficialul european. 
Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude 
Juncker, i-a transmis miercuri, 21 feb. 2018, 
prim-ministrului Viorica Dăncilă, în contextul 
întrevederii avute la Bruxelles, că are „multă 
încredere în sistemul judiciar din România” și 
că nu este „neapărat foarte îngrijorat” de situ-
ația din țara noastră, informează AGERPRES.

Întrebat în conferința de presă de la finalul 
întrevederii care au fost concret discuțiile cu 
premierul Viorica Dăncilă în ceea ce privește 
Justiția și statul de drept din România și care 
au fost asigurările din partea prim-ministru-
lui român că nu vor exista derapaje tocmai 
pentru ca MCV să fie ridicat până la sfârși-
tul mandatului său la șefia CE, președintele 

Comisiei a afirmat că a discutat cu șefa Guver-
nului de la București „la modul foarte amical” 
și i-a transmis că „ar trebui ca în anumite zone 
din România să nu se dea impresia că statul 
de drept, în anumite elemente componente ale 
acestuia, ar putea să fie pus sub semnul ame-
nințării”. „I-am spus doamnei prim-ministru 
că ar trebui ca în anumite zone din România 

să nu se dea impresia că statul de drept, în 
anumite elemente componente ale acestuia, 
ar putea să fie pus sub semnul amenințării. 
Am spus doamnei prim-ministru (...) că am 
multă încredere în sistemul judiciar din Româ-
nia. În mai multe țări din UE există probleme 
în ceea ce privește aplicarea strictă a reguli-
lor statului de drept. Evident că am invocat 
această problemă, dar eu nu sunt neapărat 
foarte îngrijorat de situația din România. Ştiu 
că președintele României se ocupă și el de acest 
lucru, de aceea sistemul judiciar funcționează 
și doamna prim-ministru ține foarte mult la 
regulile statului de drept și la statul de drept”, 
a precizat Jean-Claude Juncker.

Potrivit sursei citate, la rândul său, pre-
mierul Dăncilă a subliniat că și ea crede „în 
libertatea justiției, în statul de drept, în fap-
tul că trebuie luptat împotriva corupției”. „Am 
specificat domnului președinte că atunci când 
va exista o îndoială trebuie să discutăm punc-
tual, să nu vorbim la modul general, pentru a 
elucida sau a îndrepta ceea ce nemulțumește 
la nivel european. Şi cred că acest lucru–o 
cooperare punctuală pe lucruri care nemulțu-
mesc și nu la modul general nu poate fi decât 
benefică atât pentru România, cât și pentru 
informarea instituțiilor europene″, a subli-
niat Viorica Dăncilă.

Juncker: Locul României clar este în spaţiul Schengen; 
nu mai e niciun motiv să excludem România

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.

Numărul faptelor penale 
sesizate în 2017 în domeniul 
violenței în familie a crescut cu 
3% față de 2016, de la 35.202 la 
36.245, potrivit unor date pre-
zentate, miercuri, 21 feb. a.c., 
în cadrul conferinței prilejuite 
de încheierea campaniei nați-
onale de prevenire a violenței 
intrafamiliale „Aripi Frânte”, 
informează AGERPRES.

Cele mai multe astfel de 
infracțiuni sunt, în continu-
are, de „lovire sau alte violențe” 
(55,96%), urmate de „abandon 
de familie” (24,13%) și „ame-
nințare” (7,35%). Din punct 
de vedere al locului comiterii, 
cele mai multe infracțiuni de 
acest fel s-au comis la domiciliu 
(27.652 de fapte). „Un număr 
mai mare de infracțiuni sesi-
zate în anul 2017 față de anul 
2016 ne demonstrează încre-
derea din ce în ce mai mare a 
cetățenilor în capacitatea Poli-
ției Române de a gestiona acest 
fenomen”, a declarat chestor 
principal de poliție Carmen 
Ţuicu, adjunct al inspectoru-
lui general al Poliției Române.

În cadrul campaniei „Aripi 
Frânte”, peste 590.000 de 
persoane au beneficiat de infor-
mații utile pentru gestionarea 
situațiilor de risc generate de 
violența în familie. „Campania 

a fost implementată la nivel 
național în anul 2017 de peste 
11.600 de polițiști de analiză 
și prevenire a criminalității 
și ordine publică. Din tota-
lul activităților desfășurate, 
peste 9.000 s-au desfășu-
rat în mediul urban, iar alte 
aproape 17.300 de activități 

au avut loc în mediul rural”, 
potrivit IGPR.

Inițiativa a urmărit for-
marea unor comportamente 
nonviolente în rândul tinerilor, 
toleranță zero față de violența 
în familie și informarea unui 
număr cât mai mare de femei 
cu privire la drepturile pe care 

le au și la instituțiile implicate 
în procesul instrumentării unor 
astfel de cazuri. Pe parcursul 
campaniei, elevi din clasele 
liceale și de la gimnaziu au 
primit vizita polițiștilor și au 
dezbătut despre problematica 
violenței în familie, în peste 
5.000 de unități de învăță-
mânt preuniversitar.

Pentru transmiterea mesaju-
lui preventiv au fost organizate 
concursuri pe această temă, 
precum și manifestări cultu-
ral-artistice. La nivel universitar, 
au fost susținute sesiuni de 
informare cu studenți, unii 
dintre aceștia fiind interesați 
de abordarea temei în lucră-
rile de finalizare a studiilor.

„Un aspect important al 
campaniei l-a constituit dez-
voltarea de noi parteneriate și 
întărirea celor existente atât 
cu instituțiile statului cu atri-
buții în domeniul prevenirii și 
combaterii violenței domes-
tice, cât și cu societatea civilă 
și reprezentanții media”, pre-
cizează IGPR, potrivit sursei 
citate. În anul 2017, odată cu 
derularea campaniei și trans-
miterea mesajului preventiv, 
a crescut și numărul persoa-
nelor care au sesizat Poliției 
situațiile în care au fost vic-
time ale acestui tip de fapte.

IGPR: În 2017, numărul faptelor penale sesizate 
în domeniul violenţei în familie a crescut cu 3%
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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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Românii din străinătate, dar și din Spa-
nia pot beneficia de o finanțare printr-un 
proiect în premieră pentru românii din 
Diaspora. Proiectul se numește „Acasă 
Plus–Antreprenori pentru Sustenabi-
litate” și facilitează accesul românilor 
din străinătate la finanţări nerambursa-
bile 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 afa-
cere deschisă în România.

Important: Cine se înscrie în pro-
iect beneficiază de consultanță, are 
acces gratuit la instruire și poate 
obține o finanțare europeană de până 
la 40.000 de Euro pentru orice afa-
cere non-agricolă pe care dorește 
să o înceapă în România (excepție 
București și Județul Ilfov). Detalii și 
înscrieri pe: antreprenoracasa.glo-
balcommercium.ro.

Prezentăm în continuare, povestea 
emoționantă a lui Duhalm Ionuț, un 
român din Spania, care ne-a povestit 
într-un interviu la Radio Românul din 
Spania (pe 107,7 FM și www.radio-
romanul.es) despre cum s-a înscris 
în proiect, despre visele lui legate 
de România și despre felul cum reu-
șește astfel să și le pună în practică.

Duhalm Ionuț reprezintă cazul orică-
rui român din Spania, care deși integrat 
în Spania, locuind de mulți ani în această 
țară, nu a renunțat la România și a spe-
rat mereu la o șansă a lui într-un plan 
de întoarcere în țară. Duhalm Ionuț 
este un român din Spania care poate 
avea povestea de viață foarte ase-
mănătoare cu a ta. Află detalii, în 
continuare.
Reporter: Mai este foarte puțin timp 
pentru înscrieri, doar o lună, astfel că 
am invitat alături de noi pe cineva care 
s-a înscris deja în acest proiect, Domnul 
Ionuț Duhalm. Povestiți-ne de cât timp 
sunteți în Spania?

Ionuț Duhalm: Bine v-am găsit! Eu 
sunt în Spania de 14 ani.
R.: Și de ce v-ați hotărât să vă înscrieți în 
acest proiect? Noi știm că este nevoie să 
demonstrezi domiciliul în România și nu 
este neapărată nevoie să te restabilești 
în România, ci doar să creezi două locuri 
de muncă. Greșesc?

I.D.: Așa este, trebuie create două 
locuri de muncă în proiectul tău. În 
cazul meu, este vorba despre o idee 
pe care o am în minte încă din copilă-
rie. Eram atent la cafenelele literare 
care se făceau în Franța, unde marile 
eminențe care erau în Franța, pre-
cum Baudelaire, Verlaine, frecventau 
aceste locuri, s-au cunoscut și au înce-
put să dezvolte o prietenie bazată pe 
idei. De acolo s-au legat mai multe 
lucruri. Asta am și eu în plan–o cafe-
nea literară e idea mea.
R.: Ce fain! Și cum ați aflat de acest proiect?

I.D.: De acest proiect am aflat de 
la o persoană de contact de la Uni-
unea Muncitorilor Români, am fost 

invitați la o recepție, unde ni s-a pre-
zentat proiectul, am observat că ne 
încadrăm în cerințele proiectului și 
am hotărât, alături de soția mea să 
ne înscriem!
R.: Și în cazul acestei cafenele literare, v-ați 
gândit să vă întoarceți în România sau 
rămâneți aici și gestionați totul de aici?

I.D.: În cazul acestui proiect, nu 
este obligatoriu să te întorci în Româ-
nia, dar eu cred că în primii doi ani 
este necesar să fiu eu prezent acolo 
ca să pot pune bazele unei afaceri 
care, pe viitor, vreau să funcționeze.
R.: Doamne ajută! Noi, să știți că vom ține 
legătura ca să vedem cum decurge acest 
proiect care mi se pare absolut minunat. 
Unde îl veți realiza în România?

I.D.: În regiunea Bicaz, o zonă de 
munte superbă, în care iernile sunt 
foarte tăcute; este un oraș îmbrățișat 
de munți, foarte frumos, iar locui-
torii acestui oraș merită mai mult 
decât au.
R.: Și uite că v-ați gândit Dumneavoastră! 
Cu siguranță că sunt multe goluri în ceea ce 
privește literatura, cafenelele sau locurile 
de întâlnire ale oamenilor care vor să 
povestească de idei comune.

I.D.: Am întâlnit aici, în Madrid, 
lângă zona Metro Fuencarral, un 
local aproape asemănător cu ceea 
ce aveam în minte. În acest local am 
avut ocazia să stau de vorbă cu artiști 
renumiți de aici din Spania (Joaquín 
Sabina, Javier Krahe), între care am 
descoperit și un scriitor român. Mi-a 
făcut mare plăcere. Şi am văzut că 
în acest tip de localuri predomină 
armonia, bunăstarea, respectul, nu 

se văd clipe de nervozitate.
R.: Aveți vreo teamă în ceea ce privește 
întoarcerea în România?

I.D.: Eu, nu! Principala teamă a 
oricărui român care ar vrea să pună 
bazele unei afaceri în România, în pri-
mul rând, este birocrația, dar văd că 
în ultima vreme s-au eliminat multe 
piedici și lucrurile se îndreaptă într-o 
direcție bună.
R.: Când ați auzit prima dată despre acest 
proiect și despre 40.000 de euro, ce ați 
spus? Sunt totuși 40.000 de Euro, pe care 
îi primești așa, pur și simplu, pentru un 
proiect foarte fain!

I.D.: Trebuie să ținem cont de faptul 
că este o șansă pentru fiecare român 
care are o idee strălucită și vrea să-și 
îndeplinească un vis, în țara lui de 
origine. Este un ajutor bine-venit și 
nerambursabil!
R.: Ce le-ați spune oamenilor care ar dori 
să se implice într-un astfel de program, dar 
sunt indeciși, oameni care se gândesc de 
foarte multă vreme la un anumit proiect, 
dar nu au bani și nici nu au de unde să 
ceară?

I.D.: Oamenii care vor să se dedice 
acestui proiect, trebuie să aibă în minte 
o idee foarte clară, să citească condițiile 
care sunt pe pagina web: antrepre-
noracasa.globalcommercium.ro, să 
vadă dacă se încadrează, să ia legă-
tura cu persoanele de contact de la 
Uniunea Muncitorilor Români din 
Spania, să pregătească documentele 
și să meargă înainte!
R.: Când ați început pregătirea 
documentelor, vi s-a părut foarte greu?

I.D.: Nu, partea cu actele este un 

pas foarte rapid. Sunt acte pe care 
toți românii care sunt în Spania le au.
R.: Ce sfat le dați celor care vor să intre 
în proiect?

I.D.: Să meargă cu capul sus îna-
inte și să se gândească la ceea ce vor 
ei să realizeze. Să nu se gândească 
la cei 40.000 de Euro, ci la ceea ce 
vor să facă și să își ducă la bun sfâr-
șit ideea!
R.: Vă mulțumim tare mult că ați fost 
alături de noi, vă dorim baftă multă și 
să știți că așteptăm poze și vești bune 
de la proiectul Dumneavoastră.

I.D.: Voiam doar să mai adaug ceva, 
cum domeniul meu este literar: fiecare 
persoană care depune acest proiect 
să considere că este un punct, așa 
cum spunea Eminescu: „Dar punc-
tu-acesta de mișcare, mult mai slab 
ca boaba spumii, e stăpânul fără mar-
gini, peste marginile lumii.”
R.: Vă mulțumim din suflet Domnule 
Duhalm și vă dorim mult succes și tot 
binele din lume!

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

Cere detalii pe pagina de Facebook 
a proiectului. Locațiile evenimentelor 
vor fi anunțate pe pagina de Face-
book: 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. Deta-
lii și înscrieri pe: antreprenoracasa.
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 
pentru Sustenabilitate” este în deru-
lare, având ca obiectiv dezvoltarea 
spiritului antreprenorial în rândul 
românilor din străinătate, intere-
sați de înființarea unor afaceri pe 
teritoriul României. SC Global Com-
mercium Development SRL (România) 
în parteneriat cu Asociația „Centrul de 
Consultanță și Management al Proiec-
telor Europroject” (România), Metodo 
Estudios Consultores (Spania) și Uniu-
nea Muncitorilor Români (Spania) sunt 
parteneri în acest proiect.

Proiectul este co-finanțat din Pro-
gramul Operațional Capital Uman 
2014 – 2020.

Proiect ACASĂ PLUS: Duhalm Ionuț ne explică de ce s-a 
înscris în proiect. Mai este DOAR O LUNĂ pentru înscrieri!

FOTO: FACEBOOK ANTREPRENOR ACASĂ
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U niunea Muncitorilor Români 
din Spania a desfășurat, pe 
data de 18 februarie 2018, un 

festival, denumit Tezaur Românesc, 
care a avut loc în Recinto Ferial din 
San Fernando de Henares (provin-
cia Madrid), programat între orele 
11:00 și 21:00.

Românii din Spania s-au adunat 
cu mic cu mare, într-o frumoasă zi de 
duminică, pentru a sărbători împre-
ună în cadrul unui festival dedicat 
folclorului autentic românesc. Artiștii 
invitați din diferite regiuni ale Româ-
niei au adus multă bucurie publicului, 
așteptând cu nerăbdare piesele care 
să le aline dorul de țară, de casă și 
de cei dragi. Artiștii invitați au fost: 
Petrică Mîțu Stoian, Anca Mărginean, 
Mioara Velicu, Bogdan Toma.

Un moment deosebit a fost repre-
zentat de discursul doamnei primar 
Cati Rodríguez Morcillo, alături de 
consilierul Joaquín Calzada Salmerón 
din cadrul Primăriei San Fernando 
de Henares (Madrid). Doamna pri-
mar și-a arătat aprecierea față de 
minunata gastronomie românească, 
totodată, dorind să sublinieze că ora-
șul San Fernando de Henares este un 
exemplu de conviețuire interetnică 
și că românii pot găsi sprijin oricând 
pentru problemele lor în cadrul pri-
măriei acestui oraș. Doamna primar 
a adresat la final îndemnul pronun-
țat în limba română: Bucurați-vă de 
petrecere!

Domnul consilier a mai adăugat 
că este o plăcere de a fi prezent la o 
petrecere românească desfășurată 

în orașul San Fernando de Hena-
res, cu respect față de culturile altor 
popoare, a mulțumit organizatorului 
acestui festival românesc, adresând 
la final îndemnul de a se bucura cu 
toții de petrecere, publicul mulțu-
mind în aplauze.

Pe ritmurile pieselor din mai 
multe colțuri ale țării, românii au 
întins mai multe hore, amintindu-și 
cu drag cum era jocul mai demult 
în cadrul petrecerilor românești de 
acasă. Unele piese erau cântate în 
rând cu artiștii, emoțiile copleșitoare 
aducând lacrimi în ochii artiștilor, 
cât și în ochii publicului. Intrarea la 
acest eveniment a fost gratuită.

La târgul de produse tradițio-
nale românești, românii au putut 
consuma preparate din carne rume-
nite la grătar, mititei tradiționali 
românești, dar și preparate dulci 
și deserturi tradiționale românești, 
gogoși, colaci secuiești, produse de 
artizanat și multe altele. Mâncarea 
gustoasă a fost completată de diverse 
băuturi menite să întrețină atmosfera 
de petrecere.

Diferite momente surpriză au fost 
pregătite publicului în cadrul aces-
tui festival, printre care amintim de 
momentul artistic realizat de către 
grupul de dans „Ansamblul Mândrii 
Românași”, care a pregătit o exemp-
lificare încântătoare a jocului popular 
românesc. Acest ansamblu, în martie 
2018, va împlini doi ani de activitate, 
având înregistrate participări la diverse 
evenimente culturale românești mai 
restrânse, dar și cu public numeros. 

„Ansamblul Mândrii Românași” se află 
sub îndrumarea domnului profesor 
Daniel Samoilă, cu un palmares for-
mat din mai multe medalii câștigate 
în țară și în străinătate în domeniul 
dansului popular românesc profe-
sionist. Pentru cei care doresc să se 
alăture acestui proiect cultural româ-
nesc pot să se înscrie la adresa de 
e-mail: mandriiromanasi@gmail.
com sau la telefon 633307958. De 
asemenea, pot fi găsiți pe pagina ofi-
cială de Facebook Mândrii Românași.

Un alt moment surpriză a fost 
recitalul interpretei de muzică popu-
lară Ancuța Corlățan, care a încântat 
publicul cu piese de pe meleagurile 
Bucovinei. Românii prezenți la eve-
niment au aplaudat în nenumărate 
rânduri, au mulțumit la final pen-
tru organizarea acestui eveniment 
încântați și emoționați de muzica 
românească, dorindu-și cât de curând 
alte festivaluri de genul pentru ali-
narea dorului de casă și de cei dragi.

Uniunea Muncitorilor Români, ca și 
organizatoare a acestui festival dedicat 
folclorului românesc, dorește să mulțu-
mească tuturor celor care au contribuit 
la realizarea acestui eveniment.

Dorește să mulțumească colabora-
torilor: Bârsan Pan, Domnitorul, Autos 
Motoreta, Primăria San Fernando de 
Henares.

Mulțumește, de asemenea, parte-
nerilor media: Agenția Națională de 
Presă AGERPRES www.agerpres.ro, 
Radio Românul www.radioromanul.es 
(107,7 FM Spania) și Ziarul El Rumano 
en España www.periodicoelrumano.es.

EVENIMENT

Mii de români au petrecut la un festival 
românesc din San Fernando de Henares, Madrid
Uniunea Muncitorilor Români din Spania a adus România aproape de români în cadrul 
Festivalului – Tezaur Românesc de pe 18 februarie din San Fernando de Henares, Madrid.

Recital–Bogdan Toma / DAN TOLGYI

Recital–Anca Mărginean / DAN TOLGYI

Recital–Petrică Mîţu Stoian / DAN TOLGYI

Recital–Petrică Mîţu Stoian / DAN TOLGYI

Recital–Mioara Velicu / DAN TOLGYI
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Ministrul Finanţelor: Statul 
trebuie să încurajeze munca

R omânia se află în grupul 
țărilor care, în perioada 
1995–2017, au ajustat 

pachetul de beneficii pentru 
actualii pensionari, pentru a 
reduce costurile fiscale, alături 
de Belgia, Italia sau Japonia, 
pe fondul perspectivelor nega-
tive privind natalitatea, reiese 
dintr-un studiu publicat recent 
de Federația Internațională a 
Administratorilor de Fonduri de 
Pensii (FIAP), citat de Asociația 
pentru Pensiile Administrate 
Privat din România (APAPR), 
informează AGERPRES.

Potrivit datelor, în peri-
oada analizată, în 76 de țări 
a crescut contribuția la sistemul 
public de pensii (Franța, Nor-
vegia, Portugalia, Rusia etc.), 
în 55 de țări s-a majorat pragul 
vârstei de pensionare (Ger-
mania, Italia, Olanda, Marea 
Britanie etc.) iar în 60 de state 
s-a ajustat pachetul de benefi-
cii pentru actualii pensionari, 
pentru a reduce costurile fis-
cale (Belgia, Brazilia, Italia, 
Japonia, Olanda, Marea Bri-
tanie, România etc.). La nivel 
general, principalele măsuri 
luate de state au vizat crește-
rea contribuțiilor și majorarea 

vârstei de pensionare la siste-
mul public de pensii, precum 
și înghețarea pensiilor în plată 
sau chiar ajustarea formulei de 
calcul a acestora, pentru a le 
încetini creșterea pe viitor și a 
face astfel economii bugetare, 
iar cauzele sunt strâns legate 
de criza economică și trendu-
rile demografice ale ultimelor 
decenii: reducerea natalității 
și creșterea speranței de viață.

Raportul FIAP relevă că, în 
România, măsurile de ajustare 

a sistemului public de pensii 
se referă la: creșterea gradu-
ală a vârstei de pensionare 
la 65 de ani (bărbați) și la 63 
de ani până în 2030 (femei), 
creșterea stagiului de cotizare 
până la 35 de ani, în cazul băr-
baților, și 30 de ani, la femei, 
precum și înghețarea pensiilor 
de stat în mai multe etape în 
perioada 2010-2016. În același 
timp, pe lângă tendința globală 
de îmbătrânire a populației, 51 
de state se vor confrunta și cu 

reducerea acesteia, România 
plasându-se între statele cu 
cea mai accentuată reducere 
a populației în următoarele 
decenii. Ca urmare, în Româ-
nia, ca în multe state ale lumii, 
sistemul public de pensii nu 
mai poate să asigure de unul 
singur pensii adecvate genera-
țiilor viitoare de români.

„Ca răspuns la toate aceste 
probleme demografice, 
România a introdus în anii 
2007-2008, sub îndrumarea 
instituțiilor internaționale, 
fondurile private de pensii: 
Pilonul II obligatoriu și Pilonul 
III facultativ. Cele mai recente 
cercetări independente, precum 
cele citate anterior, confirmă că 
motivele pentru care a fost apli-
cată reforma pensiilor private 
nu doar că nu s-au rezolvat de 
la sine, ci chiar s-au acutizat în 
ultimii ani”, mai spune sursa 
citată. Reprezentanții Asociației 
pentru Pensiile Administrate 
Privat din România (APAPR) 
sunt de părere că „doar conti-
nuarea dezvoltării sistemului de 
pensii private este de natură să 
aducă îmbunătățiri sistemului 
de pensii de a întruni așteptă-
rile populației active de azi”.

România, în grupul celor 60 de ţări care au ajustat beneficiile 
pentru actualii pensionari, în perioada 1995-2017 (FIAP)

FOTO: BANATULAZI.RO

FOTO: ECONOMICA.NET

ECONOMIE

Toate cheltuielile publice trebuie verificate, iar în a doua parte 
a anului vom veni cu un raport pentru că statul trebuie să încu-
rajeze munca, nu nemunca, a declarat ministrul Finanţelor 
Publice, Eugen Teodorovici, informează AGERPRES. „În sistemul 
bugetar vorbim despre 1,2 milioane de salariaţi. Trebuie să ana-
lizăm toate cheltuielile publice. Vom veni cu un raport în a doua 
parte a anului. Din păcate, este o situaţie în care e mai bine să 
muncești la stat decât la privat. Fiecare om însă trebuie să jus-
tifice ceea ce face. Făcând achiziţiile centralizat, se pot reduce 
cheltuielile bugetare. Statul trebuie să încurajeze munca, nu 
nemunca, ceea ce implică o serie de măsuri, prin care să punem 
omul să facă ceva pentru banii pe care statul îi acordă, ca ajutor 
social, de exemplu”, a afirmat Teodorovici. Potrivit ministru-
lui Finanţelor, în acest an nu se va lua în discuţie introducerea 
impozitului pe gospodărie sau a impozitului global, mai spune 
sursa citată. „Trebuie să învăţăm să vorbim mai puţin și doar 
când lucrurile sunt foarte clare atunci trebuie să le comunicăm. 
Anul acesta nu discutăm despre impozitul global sau impozitul 
pe gospodărie. Cei care ţipă acum sunt cei care tăiau în trecut. 
Hai să lăsăm cartea neagră și să discutăm despre soluţii. Indife-
rent că suntem de dreapta sau de stânga, scopul nostru comun 
este bunăstarea românilor”, a subliniat Eugen Teodorovici.
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D upă ce și-a deschis 
larg frontierele pen-
tru imigranți, Suedia 

a înăsprit drastic condițiile 
de primire și de acordare de 
azil, afirmă comisarul pentru 
drepturile omului al Consiliu-
lui Europei, Nils Muižnieks, 
care face apel la „inversarea 
acestei tendințe”, informează 
AGERPRES.

Într-un raport, oficialul 
Consiliului Europei salută 

„eforturile Suediei de a veni 
în ajutorul solicitanților de 
azil și refugiaților, în special 
în momentul de vârf al sosirilor, 
în 2015”, dar se declară „preo-
cupat de restricțiile introduse” 
de atunci. Suedia a înregistrat 
aproximativ 400.000 de solici-
tări de azil din 2012, adică una 
la 25 de locuitori, un record în 
Europa, cu un vârf de 162.000 
de solicitări de azil în 2015, din-
tre care o treime proveneau 
de la cetățeni sirieni. Pentru a 
opri acest aflux în contextul în 
care structurile sale de primire 
au ajuns la pragul de saturație, 
Suedia a restabilit controalele 
la frontiere în ianuarie 2016 și 

a introdus șase luni mai târ-
ziu, pentru trei ani, o serie de 
măsuri menite a-i descuraja pe 
potențialii refugiați să intre pe 
teritoriul său.

Nils Muižnieks identifică 
trei dispoziții problematice: 
oprirea accesului la cazare și 
la ajutor socio-medical pentru 
solicitanții de azil fără copii 
și care au fost definitiv res-
pinși; limitarea regrupărilor 

familiale; tratamentul mino-
rilor neînsoțiți. În privința 
acestui ultim punct, întârzi-
erile în analizarea dosarelor, 
însoțirea minorilor, școlarizarea 
lor, precum și recursul la dia-
gnosticul medico-legal pentru 
a le fi stabilită vârsta consti-
tuie, în opinia sa, nereguli. În 
2015, în Suedia, un solicitant 
de azil din cinci s-a declarat 
a fi minor neînsoțit.

În privința vârstei soli-
citanților de azil, comisarul 

„cere autorităților suedeze să 
nu se bazeze doar pe exame-
nul medical, ci să introducă 
proceduri multidisciplinare și 
să se asigure că îndoiala este 
întotdeauna în favoarea mino-
rilor”. Din mai 2017, Biroul 
pentru migrație le-a propus 
tinerilor solicitanți de azil care 
nu reușesc să demonstreze că 
sunt minori să se supună unui 
examen radiologic al măsele-
lor de minte și unui RMN la 
articulațiile genunchiului, mai 
spune sursa citată. Însă aceste 
examene au marje de eroare 

„semnificative”, potrivit lui Nils 
Muižnieks, care se sprijină pe 
un raport al Comisiei pentru 
drepturile copilului al ONU 
(UNICEF).

Comisarul Consiliului Euro-
pei notează în același timp că 
Suedia „este pe punctul să își 
îndeplinească angajamentul” de 
a primi 3.766 de imigranți alo-
cați pentru 2017 pe baza cotelor 
de relocare fixate între statele 
membre ale UE și a promis să 
primească 5.000 în acest an.

Noul guvern austriac a anunțat 
că va reexamina înlocuirea–
anunțată de fosta majoritate 
de centru-stânga–a avioanelor 
de luptă Eurofighter achizițio-
nate la începutul anilor 2000 
de la grupul Airbus, cu care 
Austria se află într-un litigiu, 
informează AGERPRES.

Ministrul apărării austriac 
Mario Kunasek a declarat într-o 
conferință de presă că o „comi-
sie de evaluare” va reconsidera 
concluziile grupului de experți 
mandatat de majoritatea pre-
cedentă. Concluziile acestor 
experți l-au determinat pe pre-
decesorul său să anunțe în iulie 
anul trecut „ieșirea din progra-
mul Eurofighter” începând din 
2020. Ministrul de atunci a cri-
ticat costurile de întreținere 

„exorbitante” ale aparatelor.
Coaliția formată din dreapta 

(OeVP) și extrema-dreaptă 
(FPOe) la putere la Viena din 
decembrie 2017 va cere comi-
siei „noi informații și opțiuni” 
pentru viitorul sistemului de 
supraveghere a spațiului aerian 
național în prezent asigurat de 
15 aparate Eurofighter Typhoon 
și 12 avioane Saab. Grupul aero-
nautic european Airbus face 
obiectul unei anchete în Aus-
tria vizându-l, printre altele, 

pe directorul său general Tom 
Enders pentru fapte de corupție 
și fraudă în momentul vânză-
rii a 18 dintre aceste avioane 
de luptă pentru două miliarde 
de euro în 2003.

Conform sursei citate, la 
acea vreme, Enders conducea 
departamentul de apărare al 
grupului EADS, care a deve-
nit Airbus Group în ianuarie 

2014. Austria a depus o plân-
gere în februarie împotriva 
Airbus și a cerut daune de 
până la 1,1 miliarde de euro 
în acest dosar, suspectând plata 
unor comisioane ilegale. Air-
bus contestă faptele și Enders 
a acuzat guvernul austriac că 
duce o luptă politică.

Eurofighter Typhoon a 
fost lansat în 2003 de un 

consorțiu european format 
din grupul de apărare fran-
co-germano-spaniol EADS 
(acum Airbus Group), compa-
nia aerospațială britanică BAe 
Systems și Alenia (fostul grup 
italian Finmeccanica). Apara-
tul se află în dotarea forțelor 
aeriene din Germania, Marea 
Britanie, Italia, Spania, Ara-
bia Saudită și Oman.
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Consiliul Europei critică Suedia pentru înăsprirea 
condiţiilor de primire a refugiaţilor și de acordare de azil

Noul guvern austriac va reexamina ieșirea 
din programul Eurofighter, începând din 2020
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Viktor Orban: Guvernul 
Ungariei nu poate fi șantajat

SUA și Turcia au convenit 
să își normalizeze relaţiile

Turcia și Statele Unite au decis „să stabilească mecanismul” pen-
tru a-și normaliza relaţiile, a anunţat ministrul turc de externe 
Mevlüt Çavușoğlu, după săptămâni în care retorica antiame-
ricană a Ankarei s-a intensificat, informează AGERPRES. Într-o 
conferinţă de presă comună cu secretarul de stat american Rex 
Tillerson la Ankara, Çavușoğlu a spus că Turcia și Statele Unite 
vor avea o nouă reuniune la mijlocul lunii martie. Rex Tillerson 
s-a întâlnit recent cu președintele turc Recep Tayyip Erdoğan, iar 
cei doi au avut o „discuţie productivă și deschisă”, potrivit unui 
purtător de cuvânt al Departamentului de Stat care l-a însoţit pe 
șeful diplomaţiei americane în vizita sa în Turcia. Pe de altă parte, 
un oficial turc a spus că Ankara a propus Washingtonului ca mili-
ţiile kurde YPG să se retragă la est de fluviul Eufrat în Siria și ca 
trupele turce și americane să fie staţionate împreună în regiu-
nea Manbij din această ţară. Sursa citată a declarat că SUA iau în 
considerare această propunere, care a fost făcută secretarului de 
stat Rex Tillerson în timpul vizitei sale la Ankara. Într-o conferinţă 
de presă Rex Tillerson a declarat la rândul său că SUA și Turcia 

„împărtășesc aceleași obiective în Siria”, mai exact înfrângerea 
grupărilor jihadiste și găsirea unei soluţii politice la conflict. El a 
reiterat totuși apelul la „reţinere” în ofensiva turcă împotriva mili-
ţiilor kurde aliate cu Washingtonul în enclava siriană Afrin.

Grupurile de interese politice și economice externe conduse de 
miliardarul american George Soros ar dori să vadă un guvern 
ungar slab care poate fi șantajat, a declarat premierul ungar 
Viktor Orban, conform AGERPRES. „Nicio ţară nu poate fi inde-
pendentă în absenţa unei prese naţionale. Nicio ţară nu poate fi 
independentă dacă ea poate fi șantajată prin mijloace financi-
are”, a spus Orban într-o întâlnire cu parlamentarii formaţiunilor 
Fidesz și KDNP, desfășurată la Vișegrad, în nordul Ungariei. Din 
acest motiv–a continuat șeful executivului ungar–miza viitoarelor 
alegeri din aprilie este dacă Ungaria va avea un guvern indepen-
dent sau unul șantajabil. În opinia lui Viktor Orban, un executiv 
șantajabil ar renunţa la independenţa naţională și ar permite ca 
Ungaria să fie transformată într-o ţară de migranţi. Potrivit șefului 
guvernului de la Budapesta, stânga politică internaţională face 
eforturi în prezent pentru a forţa venirea migranţilor în Ungaria 
cu ajutorul „lui Soros și al Bruxelles-ului”. „Dar nu suntem singuri”, 
a accentuat Orban, care a dat exemplul Grupului de la Vișegrad, 
descris de el drept o alianţă solidă a ţărilor central-europene. 

„Suntem pe o poziţie comună cu vecinii noștri, Serbia și România, 
așa cum avem aliaţi și la Viena”, a spus Viktor Orban, adăugând că 
în landul german Bavaria a fost format un executiv care s-a anga-
jat ferm faţă de valorile creștine, mai spune sursa citată. În plus, 
guvernele de la Washington, Beijing și Moscova consideră Unga-
ria un prieten, a încheiat premierul ungar.
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ESPAÑOL

Dieciocho mil bienes culturales españoles (18.000) serán próxi-
mamente georreferenciados gracias al convenio firmado 
entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Insti-
tuto Geológico y Minero (Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad) para desarrollar un Sistema de Información 
Geocientífica que servirá para explotar y compartir un sistema 
de gestión del Patrimonio Cultural. El convenio, firmado por el 
director general de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, Luis Lafu-
ente Batanero, y el director del Instituto Geológico y Minero 
de España (IGME), Francisco González Lodeiro, permitirá apli-
car el nuevo sistema al inventario, estudio y gestión de los 
bienes culturales vinculados a los Planes Nacionales de Arqu-
itectura Defensiva, Catedrales, así como Abadías, Monasterios 
y Conventos, informó el Gobierno de España (www.lamon-
cloa.gob.es). Posteriormente, se extenderá a bienes inmuebles 
incluidos en otros Planes Nacionales de Patrimonio Cultural. En 
total se calcula que los trabajos afectarán a 18.000 bienes cultu-
rales repartidos por toda España. El sistema se crea como una 
herramienta potente y flexible, que no sólo proporcionará un 
inventario e información sobre la ubicación exacta de los bie-
nes culturales, sino que también aportará datos esenciales para 
el estudio histórico de cada monumento, en relación con su 
entorno, así como para el diagnóstico de conservación y la eva-
luación de riesgos. Con todo ello, se promoverá la coordinación 
de actuaciones entre los diversos organismos e instituciones 
garantes de la protección, conservación, investigación y difu-
sión del patrimonio cultural, incentivando la participación de la 
sociedad civil en su conservación y disfrute.

18.000 bienes culturales serán 
georreferenciados gracias a 
un nuevo sistema aplicado 
al patrimonio cultural

Tendrá en cuenta, entre 
otras situaciones subjetivas, 
la condición de familia 
numerosa, el grado de 
discapacidad, la condición 
de trabajador autónomo 
o jóvenes inscritos en 
la garantía juvenil. El 
desarrollo de la tarjeta social 
universal es un acuerdo de la 
Conferencia de Presidentes 
e incluirá a las entidades 
locales con el apoyo de la 
FEMP que colaborará en 
todos los grupos de trabajo 
para impulsar la tarjeta social.

En la reunión, en el 13 de 
febrero de 2018, ha participado 
la vicepresidenta del Gobierno 
y ministra de Administracio-
nes Públicas, Soraya Sáenz de 
Santamaría; el ministro de 
Hacienda y Función Pública, 
Cristóbal Montoro; la ministra 
de Empleo y Seguridad Social, 
Fátima Báñez; el ministro de 
Energía, Turismo y Agenda 
Digital, Álvaro Nadal; y la 
ministra de Sanidad, Asun-
tos Sociales e Igualdad, Dolors 
Montserrat.

La vicepresidenta del 
Gobierno y ministra de Admi-
nistraciones Públicas, Soraya 

Sáenz de Santamaría; el minis-
tro de Hacienda y Función 
Pública, Cristóbal Montoro; la 
ministra de Empleo y Seguri-
dad Social, Fátima Báñez; el 
ministro de Energía, Turismo y 
Agenda Digital, Álvaro Nadal y 
la ministra de Sanidad, Asun-
tos Sociales e Igualdad, Dolors 
Montserrat, se han reunido este 
martes para analizar los avances 
en el diseño de la Tarjeta Social 
Universal, informó el Minis-
terio de Empleo y Seguridad 
Social (prensa.empleo.gob.es).

El impulso de la Tarjeta 
Social Universal es un man-
dato de la Conferencia de 
Presidentes de enero de 2017. 
Para su desarrollo el pasado 
mes de abril se constituyó 
un grupo de trabajo compu-
esto por representantes de la 

Administración General del 
Estado, de las Comunidades 
Autónomas, las Ciudades con 
Estatuto. En este sentido, el 
apoyo de la FEMP cuya junta 
de Gobierno del pasado 30 
de enero aprobó por unani-
midad el apoyo al apoyo al 
proyecto. Por otro lado, la Tar-
jeta Social Universal también 
está siendo analizada en una 
de las mesas de diálogo social 
entre el Gobierno y los agen-
tes sociales.

El sistema de Tarjeta Social 
Universal incluirá todas las 
prestaciones de contenido 
económico gestionadas por 
órganos y organismos de la 
Administración General del 
Estado, Comunidades Autó-
nomas y Entidades Locales. 
Asimismo, se incorporarán 

las situaciones subjetivas de 
los beneficiarios, entre otras 
las familias numerosas, per-
sonas con discapacidad, la 
condición de trabajador autó-
nomo o jóvenes inscritos en la 
garantía juvenil. De esta forma 
la Tarjeta Social Universal per-
mitirá acreditar su situación 
antes las Administraciones 
Públicas o ante terceros para 
ser beneficiarios de políticas 
sociales.

Esta tarjeta ofrecerá a las 
Administraciones Públicas 
encargadas de diseñar las 
políticas sociales un mapa de 
prestaciones y una herrami-
enta de análisis estadístico que 
les va a permitir detectar con 
precisión las situaciones que 
requieren actuaciones públi-
cas mejorando la coordinación 
entre las políticas de empleo y 
las políticas sociales. La Tar-
jeta Social Universal permitirá 
asimismo ampliar los mecanis-
mos de participación, a través 
de un sistema abierto que per-
mita sumar programas también 
del tercer sector y entidades 
públicas y privadas a través 
de la responsabilidad social 
corporativa.

La Tarjeta Social Universal incorporará situaciones 
subjetivas para mejorar el diseño de las políticas sociales

FOTO: JAPANTIMES.CO.JP
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P reședintele FRR, Alin 
Petrache, spune că în 
ciuda înfrângerii sufe-

rită în fața Spaniei, naționala 
de rugby a României va conti-
nua să lupte pentru a ajunge la 
CM 2019 din Japonia, infor-
mează AGERPRES. „Şansele 
de calificare directă la Cupa 
Mondială din Japonia au scă-
zut foarte mult, dar vom lupta 
în continuare prin metodele de 
calificare rămase ca să ajungem 
la această competiție de la care 
nu am lipsit niciodată. Acest 
meci ratat modifică mult pro-
gramul naționalei pentru acest 
an. Vom trage linie după ulti-
mul meci și vom vedea atunci”, 
a declarat Alin Petrache, potri-
vit site-ului FRR.

Naționala de rugby a Spa-
niei a învins reprezentativa 
României cu scorul de 22-10 
(13-3), în etapa a 2-a din Rugby 

Europe International Cham-
pionship (REIC) 2018, într-o 
partidă disputată la Madrid, 
tricolorii păstrând doar șanse 
teoretice de a se mai califica la 
Cupa Mondială din 2019 din 
Japonia. După primele două 
etape din REIC din acest an, 
pe primul loc se află Georgia 
(10 pct), urmată de Spania (8), 

Rusia (6) și România (5). Româ-
nia va continua campania de 
calificare la Cupa Mondială din 
Japonia când, pe 3 martie, pe 
Stadionul Cluj Arena, va întâlni 
Rusia. Conform sursei citate, 
pentru a fi siguri de accederea 
la CM 2019, Spania trebuie să 
treacă de mult mai slab cota-
tele Germania și Belgia, astfel 

încât ibericii ar putea ajunge în 
grupele CM ca Europe 1, mai 
precis în grupa A, alături de 
Irlanda, Scoția și Japonia.

Potrivit FRR, „Stejarii” se 
pot califica la Cupa Mondială 
din Japonia în urma rezulta-
telor pe care le vor obține în 
sezonul 2017-2018, cumulat, 
astfel: dacă ocupă primul loc 
în Cupa Europeană a Națiuni-
lor 2017/2018, dacă se clasează 
pe locul 2, după Georgia, cali-
ficată deja direct de la Cupa 
Mondială din Anglia, dacă se 
clasează după echipa calificată 
direct și se impune într-un meci 
cu Portugalia, câștigătoarea 
Rugby Europe Trophy și apoi 
în barajul tur-retur cu Samoa, 
dacă se impune în turneul de 
recalificare din noiembrie la 
care vor mai participa Canada, 
Hong Kong/Coreea de Sud și 
Kenya/Tunisia.

Dinamo și FCSB au terminat la 
egalitate, 2-2 (1-0), în eternul 
derby al fotbalului românesc, 
pe Arena Națională din Bucu-
rești, în etapa a 25-a a Ligii I, 
informează AGERPRES. Vice-
campioana a smuls egalul în 
ultimele secunde ale prelungi-
rilor, printr-un gol marcat de 
Filipe Teixeira (90+3), care a 
preluat mingea nestingherit în 
careul advers și a șutat la col-
țul scurt, în urma unui corner.

Dinamo conducea cu 2-0 
în min 84, prin golurile mar-
cate de croatul Ivan Pesic (20), 
din centrarea lui Dan Nistor, și 
de Gabriel Torje (57). FCSB a 
redus din diferență prin Dennis 

Man (84), care a fructificat cu 
capul centrarea lui Constantin 
Budescu, pentru ca apoi Tei-
xeira să înscrie golul egalării. 
Pesic a reușit primul său gol 
în tricoul lui Dinamo.

Prima ocazie a meciului a fost 
ratată de „roș-albaștri”, în min. 
2, când Penedo a respins lovi-
tura de cap a lui Ov. Popescu, 
iar apoi Enache a reluat pe 
lângă poartă din poziție ide-
ală. Dinamo a deschis scorul 
în min. 20, prin Pesic, după o 
serie de gafe ale apărării oas-
pete, în frunte cu Planic și Vlad. 
Budescu a tras peste poartă din 
poziție favorabilă, din lovitură 
liberă de la circa 20 de metri 

(56), iar un minut mai târziu 
Dinamo își dubla avantajul, 
prin Torje, lansat de Nistor 
pe contraatac. FCSB a domi-
nat teritorial, însă a fost lipsită 
de inspirație, reușind să cre-
eze destul de puțin pericol la 
poarta lui Penedo. Teixeira (59) 
a șutat de la 20 metri, puțin pe 
lângă țintă, iar Budescu (69) a 
tras din voleu pe lângă poartă.

Echipa antrenată de Nico-
lae Dică a redus din diferență 
prin Dennis Man (84), la cen-
trarea lui Budescu. Budescu a 
avut apoi două situații mari de 
gol, însă șutul său de la circa 25 
de metri a fost respins salvator 
de Penedo (90), pentru ca apoi 

Romera să îl blocheze (90+2), 
la faza premergătoare golului 
egalării. În ultimele secunde 
ale meciului, un suporter a 
pătruns pe teren în zona por-
tarului Andrei Vlad (FCSB), dar 
a fost evacuat rapid de pe gazon.

În ultima etapă a sezonu-
lui regulat, Dinamo va juca în 
deplasare cu Astra Giurgiu, 
într-un meci decisiv pentru 
accederea sa în play-off. În 
tur, FCSB s-a impus cu sco-
rul de 1-0. FCSB venea după 
patru victorii și un egal în cam-
pionat, mai spune sursa citată. 
Dinamo e neînvinsă de șapte 
etape, în care a obținut patru 
victorii și trei egaluri.

SPORT

FOTO: ALCHETRON.COM

Rugby: Vom lupta în continuare pentru a ajunge 
la CM 2019, spune președintele FRR, Alin Petrache

Liga I: FCSB a smuls in extremis remiza cu 
Dinamo. Egalitate 2-2, între Dinamo și FCSB

FOTO: LEAD.RO

CS Dinamo a luat Cupa României 
la sabie masculin pe echipe
CS Dinamo București a câștigat Cupa României la sabie mas-
culin pe echipe în Sala de scrimă „Ana Pascu” (Floreasca) din 
Capitală, potrivit site-ului Federaţiei Române de Scrimă. În 
finală, CS Dinamo1 (Mădălin Bucur, Sorin Eftimie, Ciprian 
Gălăţanu, Iulian Teodosiu) a dispus de CSA Steaua1 (Matei Ani-
culoesei, Alin Badea, George Iancu, Mihai Cruţu) cu 45-44, 
conform AGERPRES. Pe locul al treilea s-a clasat CSM Iași (Matei 
Cîdu, Codrin Cozmuleanu, Răzvan Ursachi, Alexandru Zmău), 
care a trecut în finala mică de CSM Unirea Slobozia, cu scorul 
de 45-35. Dinamo a câștigat constant în ultimii ani Cupa Româ-
niei la sabie masculin pe echipe. În întrecerea individuală anul 
acesta s-a impus stelistul Alin Badea, conform sursei citate.

SCRIMĂ:

FOTBAL:

Gigi Becali anunță transferul 
portarului Bălgrădean

Finanţatorul clubului de fotbal FCSB, Gigi Becali, a anunţat că îl 
va transfera pe portarul Cristian Bălgrădean, în prezent legiti-
mat la Concordia Chiajna, pentru a-l înlocui pe Andrei Vlad, cel 
care a greșit la golurile înscrise de Dinamo, informează AGER-
PRES. „Am dat 50.000 de euro pe Bălgrădean celor de la Chiajna. 
L-am luat repede, pentru că ne-am dat seama că nu poate copi-
lul ăsta, Vlad. Nu sunt supărat. Eu am încercat ceva greu cu 
Vlad. Mă așteptam să mai greșească, dar ziceam că se întărește 
în poartă. La primul gol cu Dinamo nu a fost problemă, se mai 
întâmplă, dar la al doilea mi-am dat seama că nu poate. O să 
mai joace și el, o să mai intre din când în când, o să-i mai dăm 
încredere”, a declarat Gigi Becali. Titularul postului de portar al 
echipei FCSB, Florin Niţă, a fost cedat de conducere la 1 februa-
rie la Sparta Praga. De atunci în locul său a intrat Andrei Vlad, 
jucător în vârstă de 18 ani care a avut evoluţii nesigure, iar la 
derby-ul cu Dinamo a greșit la ambele goluri primite de for-
maţia roș-albastră. Conform sursei citate, Bălgrădean a evoluat 
în cariera sa de până acum la echipele Atletico Arad, Minerul 
Lupeni, FC Brașov, Minerul Salonta, UTA Arad, Dinamo București, 
Unirea Urziceni, CS Universitatea Craiova și Concordia Chiajna.

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
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MUNCĂ

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.

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.

Bărbat din București, 40 de ani, 1.75 m, 75 kg, 
șaten, ochii căprui, divorțat, serios, sincer, sensibil, 
cu simțul umorului, nefumător, sportiv, caută 
parteneră (37-42 de ani), fără obligații, să aibă 
caracteristici asemănătoare pentru o relație 
serioasă și de durată. Zona Madridului: 642546015.

Dacă ești o doamnă singură, sinceră, am 58 de ani, 
divorțat, fără obligații, doresc să cunosc o doamnă 
care vrea să-și întemeieze o familie, care poate să 
dureze veșnic, doar dacă există dragoste profundă. 
Tel: 643030271.

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.

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.

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.

Casă de vânzare în satul Izvoru, comuna Gogoșari, 
județul Giurgiu. Anul construcției 2007, suprafață 
utilă 125 m2, în întregime din cărămidă, placă 
turnată, 4 camere mobilate, glet, lavabilă, baie, 
bucătărie, gresie, faianță, pivniță + anexe. Acum un 
an, placată exterior. Curte pavată, puț. Posibilitate 
afacere familială cu o suprafață de teren de 
2.000 m2 + teren extravilan 4.000 m2. Mijloc de 
transport în comun. Zonă liniștită și neinundabilă. 
De vânzare sau schimb de locuință cu o casă sau 
apartament cu 3 camere în orașul Giurgiu. Merită 
văzută. Telefon 632884502.

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.

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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FurduiIancu
3 MARTIE ORA 1900

AUDITORIO SALESIANO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
ZARAGOZA�Calle María Auxiliadora No57

4 MARTIE ORA 1900

AUDITORIO ANTONIO MACHADO
ALCALÁ DE HENARES Calle Alalpardo S/N 28806

FurduiFurduiFurduinicolae

IancuIancuIancuGrupul Instrumental

Crai Nou
din Alba Iulia

PREŢ

15€

TEL. INFO: 691 324 599
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