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La festivalul din Torrejón 
veți primi cadouri și 
multă ciocolată de 
la TransferGo!
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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!

7

FESTIVAL 6

8

Sărbătorim împreună Ziua Femeii 
în Torrejón de Ardoz, Madrid

Uniunea Muncitorilor Români vă invită duminică, 11 martie 2018, să sărbătorim 
împreună Ziua Femeii și Ziua Mamei, în cadrul Târgului de produse tradiționale 
românești, în Recinto Ferial din Torrejón de Ardoz, Av. Luna s/n, începând cu ora 
12 (provincia Madrid). Ne vor încânta cu muzica lor artiștii Niculina Stoican, Gelu 
Voicu, Mihaela Gurău, Paul Ananie și Denisa Bărbat. Intrarea este gratuită. 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

La mulţi ani de Ziua 
Femeii și Ziua Mamei! 
O primăvară fericită!
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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/
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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

S ecția de Piele și Minte 
a Spitalului Universi-
tar din Torrejón este 

formată dintr-o echipă mul-
tidisciplinară cu profesioniști 
în domeniul sănătății mintale 
și dermatologiei. Această sec-
ție se concentrează asupra a 
trei grupe de pacienți. Prima 
este formată din pacienți care 
prezintă disconfort în zone 
determinate ale corpului care 
provoacă mâncărimi, arsuri sau 
inflamații, care pot fi legate de 
anxietate sau depresie, prin-
tre alte patologii. Următorul 
grup ar fi acela care prezintă 
dermatoză, cum ar fi psoriazi-
sul sau dermatita atopică, care 
poate fi, de asemenea, influ-
ențată de patologiile legate de 
sănătatea mintală. În cele din 
urmă, un grup care prezintă 
o patologie mentală clară, cum ar fi iluzii de 
parazitare, care își focalizează problemele asu-
pra pielii și dezvoltă probleme dermatologice 
ca urmare a bolii inițiale.

Secția de Piele și Minte este pionieră în comu-
nitatea din Madrid, reunind pacienții o dată 
pe lună pentru a trata împreună boala. „Este 
important ca serviciul nostru de dermatologie 
să lucreze împreună cu serviciul de sănătate 
mintală pentru ca pacienții să beneficieze de 

îngrijiri complete în funcție de patologia pe 
care o prezintă”, spune Dr. Leticia Calzado, șef 
Serviciu de Dermatologie al Spitalului Univer-
sitar din Torrejón.

Spitalul din Torrejón lucrează, de formă 
multidisciplinară, în domenii foarte diverse. 
O asistență medicală comună a diferitelor 
servicii se traduce printr-o asistență medi-
cală specializată și mai angajată cu pacientul 
care primește o calitate mai bună de îngrijiri 

medicale. „Anumiți pacienți care prezintă stres, 
anxietate sau depresie focalizează boala lor pe 
piele, dezvoltând boli dermatologice pe care 
nu le-au suferit anterior. De aceea, atunci când 
detectăm aceast tip de comportament, inclu-
dem pacienții în această secție pentru a putea 
fi tratați pe ambele servicii, oferind îngrijiri 
medicale mai bune pacientului”, a explicat Dr. 
Samuel Romero de la secția de Sănătate Min-
tală a Spitalului Universitar din Torrejón.

Spitalul Universitar din Torrejón creează o secție 
pentru pacienții cu patologie psiho-cutanată

FOTO: SPITATUL UNIVERSITAR DIN TORREJÓN

Chiar și o oră de somn în 
minus afectează negativ sis-
temul imunitar, ceea ce poate 
conduce la slăbirea rezisten-
ței organismului și la o mai 
ușoară îmbolnăvire, potrivit 
unui studiu efectuat în Statele 
Unite, informează Huffington 
Post, preluat de AGERPRES.

O echipă de oameni de ști-
ință de la Școala de Medicină 

din cadrul Universității 
Washington susține că som-
nul este una dintre cele mai 
eficiente măsuri de medicină 
preventivă. Nathaniel Wat-
son, neurolog și specialist în 
somnologie în cadrul institu-
ției amintite este de părere 
că această cercetare demon-
strează că somnul insuficient 
poate bloca anumite procese 

genetice ce au loc la nivel celu-
lar și care formează sistemul 
imunitar, responsabil de lupta 
cu infecțiile și bolile.

Un somn de calitate implică 
mai mulți factori, de la mediul 
ambiant, mobilierul, până la 
starea de sănătate sau pozi-
ția de dormit. 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 dormit a corpului și îmbu-
nătățește sistemul circulator.

Oamenii de știință subli-
niază că atât „calitatea cât și 
cantitatea” somnului sunt ele-
mente foarte importante pentru 
sănătatea umană. „Riscul de 
infecție se adaugă unei multi-
tudini de motive pentru care 
privarea de somn este nesă-
nătoasă”, susține Watson, 
potrivit căruia pe această listă 
se află deja efecte negative 
precum reducerea performan-
țelor în timpul zilei, depresia, 
hipertensiunea, bolile cardio-
vasculare, diabetul și starea 
de nervozitate, conform sur-
sei 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.

Somnul insuficient slăbește sistemul imunitar 
la nivel molecular și predispune la îmbolnăviri

Ministerul Sănătăţii (MS) atrage atenţia asupra faptului că a 
identificat în spaţiul online site-uri care, în mod abuziv, utili-
zează identitatea MS în calitate de garant pentru promovarea 
și comercializarea unor medicamente care nu au autorizaţie 
de punere pe piaţă, informează AGERPRES. „În urma identifică-
rii în spaţiul online a unor site-uri care, în mod abuziv, utilizează 
identitatea Ministerului Sănătăţii ca și garant pentru promova-
rea și comercializarea unor medicamente care nu au autorizaţie 
de punere pe piaţă, Ministerul Sănătăţii a sesizat structurile abi-
litate să soluţioneze acest caz și să ia măsurile care se impun”, 
se arată într-un comunicat transmis de MS. Conform aceleiași 
surse, pentru orice afecţiune pacienţii trebuie să se adreseze 
medicului pentru a le fi prescris tratamentul corect. Ministe-
rul atrage atenţia asupra faptului că automedicaţia poate duce 
la efecte negative și consecinţe pe termen lung asupra sănătă-
ţii. „Comercializarea unor medicamente neautorizate pe internet 
reprezintă un fenomen periculos și greu de controlat, care gene-
rează un risc ridicat pentru sănătatea publică. Facem precizarea 
că Ministerul Sănătăţii se delimitează de orice acţiune de pro-
movare și comercializare a unor medicamente sau dispozitive 
medicale și că acţiunile de acest gen derulate în spaţiul online 
sunt realizate fără acordul instituţiei”, a precizat ministerul.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII:

FOTO: PIXABAY.COM

FOTO: ECONOMICA.NET

Există site-uri care utilizează 
abuziv identitatea MS
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PLAN AMIGOS: Recomandă 
Dormiré Bien prietenilor 
tăi și câștigați împreună!

La festivalul din Torrejón 
veți primi cadouri și multă 
ciocolată de la TransferGo!

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 pentru 
prieteni. Ai prieteni mulți? Vei câștiga la fel de mult! Cum? Sim-
plu! Ce ai de făcut? Recomandă prietenilor tăi saltelele Dormiré 
Bien și ei la recomandarea ta vor beneficia de o reducere de 25€ 
folosind CODUL PLAN AMIGOS pentru comenzi de pe dormire-
bien.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 cumpărăturile tale și 
vacanțele tale. Prin urmare, nu uita, recomandă chiar de acum 
Dormiré Bien sau magazinul online dormirebien.es și toți prie-
tenii 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.

TransferGo va avea un stand cu foarte multe cadouri și surprize 
dulci pentru toți românii care vor veni la Târgul de produse 
tradiționale românești, duminică 11 Martie 2018, în Recinto 
Ferial din Torrejón de Ardoz, Av. Luna S/N (Madrid), târg orga-
nizat pentru a sărbători împreună Ziua Femeii și Ziua Mamei. 
În timp ce vei asculta îndrăgiții artiști: Niculina Stoican, Gelu 
Voicu, Mihaela Gurău, Paul Ananie sau Denisa Bărbat, poți 
vizita și tu standul TransferGo de la târgul din Torrejón de 
Ardoz și vei primi un card cu 3 transferuri de bani gratuite plus 
multe alte cadouri. Cu TransferGo trimiți bani online în doar 30 
de minute, iar comisionul este fix și mult mai avantajos decât 
orice alt transfer de bani. Pentru mai multe informații des-
pre transferul de bani online, intrați pe www.transfergo.ro sau 
veniți la târg și vorbiți direct cu noi! Vă așteptăm!

România a făcut progrese limi-
tate în soluționarea celor trei 
recomandări specifice de țară 
pentru perioada 2017–2018, 
arată un raport de țară publi-
cat miercuri (7 mart. a.c.) de 
Comisia Europeană, care evi-
dențiază, însă, și faptul că în 
probleme precum stabilirea 
salariului minim în funcție 
de un mecanism transparent, 
egalizarea vârstei de pensio-
nare sau cadrul fiscal, țara 
nu a înregistrat niciun pro-
gres, informează AGERPRES.

Potrivit Executivului comu-
nitar, au fost înregistrate 
progrese limitate cu privire la 
respectarea obligațiilor fiscale 
și colectarea impozitelor, edu-
cație, tratamentul ambulatoriu, 
administrația publică și priori-
tizarea investițiilor publice. Nu 
au fost înregistrate progrese 
în ceea ce privește salariul 
minim, vârsta de pensionare 
și cadrul fiscal. În schimb, au 
fost înregistrate unele pro-
grese cu privire la achizițiile 
publice, combaterea muncii 
nedeclarate și combaterea plă-
ților informale în sistemul de 
sănătate. „Măsurile legislative 
adoptate în 2017 au inversat 
progresele substanțiale în anul 
anterior cu privire la consoli-
darea guvernanței corporative 
a companiilor de stat, ceea ce 
indică o revenire semnificativă 
asupra reformelor anterioare”, 
se arată în raportul Comisiei 
Europene.

Potrivit primei recoman-
dări specifice de țară, în 2017, 
România trebuia să asigure con-
formitatea cu Recomandarea 
Consiliului din 16 iunie 2017 de 
a corecta abaterea vizibilă de 
la traiectoria de ajustare, astfel 
încât să poată atinge obiectivul 
bugetar pe termen mediu. În 
2018, țara trebuie să depună un 
efort fiscal-bugetar notabil, în 

conformitate cu cerințele com-
ponentei preventive a Pactului 
de stabilitate și de creștere și 
să asigure aplicarea integrală 
a cadrului fiscal-bugetar. De 
asemenea, trebuie consoli-
dată respectarea obligațiilor 
fiscale și colectarea impozitelor 
și combătută munca nedecla-
rată, inclusiv prin utilizarea 
sistematică a controalelor 
integrate.

Cea de-a doua recomandare 
specifică de țară viza conso-
lidarea politicilor de activare 
cu ținte specifice și serviciile 
publice integrate, adresându-se 
cu predilecție grupurilor celor 
mai îndepărtate de piața muncii. 
Ţara trebuie să adopte legisla-
ția privind egalizarea vârstei 
de pensionare pentru bărbați 
și femei și să instituie un meca-
nism transparent de stabilire 
a salariului minim, în con-
sultare cu partenerii sociali. 

De asemenea, este necesară 
îmbunătățirea accesului la un 
învățâmânt general de calitate, 
în special pentru copiii romi și 
pentru aceia din zonele rurale. 
În domeniul sănătății, România 
trebuie să favorizeze tratamen-
tul ambulatoriu și să combată 
plățile informale. Potrivit evalu-
ării Comisiei, România a făcut 
progrese limitate în consoli-
darea politicilor de activare 
cu ținte specifice și serviciile 
publice integrate, dar nu a făcut 
progrese în egalizarea vârstei 
de pensionare pentru bărbați 
și femei și nici în instituirea 
unui mecanism transparent de 
stabilire a salariului minim. Pe 
de altă parte, au fost realizate 
progrese limitate în ceea ce pri-
vește îmbunătățirea accesului 
la un învățâmânt general de 
calitate precum și cu privire la 
tratamentul ambulatoriu. De 
asemenea, au fost înregistrate 

unele progrese cu privire la 
combaterea plăților informale.

Cea de-a treia recomandare 
specifică de țară făcută Româ-
niei era să adopte legislația care 
să asigure existența unui corp 
al funcționarilor publici profe-
sionist și independent, recrutat 
pe baza unor criterii obiective. 
De asemenea, țara trebuie să 
consolideze ierarhizarea în 
funcție de priorități a proiec-
telor de investiții publice și 
pregătirea acestora și să asi-
gure în timp util punerea în 
aplicare integrală și sustena-
bilă a Strategiei naționale în 
domeniul achizițiilor publice.

Potrivit evaluării Comisiei, 
România a făcut progrese limi-
tate cu adoptarea legislației care 
să asigure existența unui corp 
al funcționarilor publici profe-
sionist și independent, precum 
și cu privire la consolidarea 
ierarhizării în funcție de prio-
rități a proiectelor de investiții 
publice și pregătirea acestora. 
Unele progrese au fost făcute 
cu privire la punerea în apli-
care a Strategiei naționale în 
domeniul achizițiilor publice. 
Conform sursei citate, în urmă-
toarea perioadă, Consiliul 
European ar urma să discute 
concluziile care reies din fie-
care raport de țară. Ulterior, 
Comisia va organiza reuniuni 
bilaterale cu statele membre 
cu privire la rapoartele de țară. 
Până la mijlocul lunii aprilie sta-
tele membre sunt așteptate să 
răspundă la provocările identifi-
cate în programele lor naționale 
de reformă și programele de 
convergență. Pe baza tuturor 
acestor surse, Comisia își va 
prezenta propunerile pentru 
noi recomandări specifice de 
țară la finele primăverii, în care 
vor fi menționate provocările 
principale care trebuie soluți-
onate de fiecare țară.

UE: România a făcut progrese limitate în 
soluţionarea recomandărilor specifice de ţară

FOTO: PIXABAY.COM
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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 Programu-
lui StartUp Diaspora. Astfel, românii 
din Spania pot să se înscrie în pro-
iect și să obțină finanțare de până 
la 40.000 de Euro pentru o afacere 
deschisă în România.

Important: Cine se înscrie în proiect 
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, poves-
tea foarte interesantă a lui Răzvan 
Sorin Zaharia, un român din Spania, 
care ne-a povestit într-un interviu la 
Radio Românul din Spania (pe 107,7 FM 
și www.radioromanul.es) 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.

Răzvan Sorin Zaharia reprezintă 
cazul oricărui român din Spania, care 
deși integrat în Spania, locuind de 
mulți ani în această țară, nu a renun-
țat la România și a sperat mereu la o 
șansă a lui într-un plan de întoarcere 
în țară. Răzvan Sorin Zaharia este un 
român din Spania care poate avea 
povestea de viață foarte asemănătoare 
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, Răzvan 
Sorin Zaharia. Povestește-ne de cât timp 
ești în Spania? Tu trăiești între România 
și Spania, cum faci?

Răzvan Sorin Zaharia: Da, momentan, 
sunt în Ploiești, la casa părintească, 
dar trăiesc și în Spania, într-o zonă 
foarte frumoasă pe Costa Brava, în 
Malgrat de Mar, este un oraș micuț, 
extraordinar de frumos, chiar lângă 
mare, în provincia Barcelona.
R.: Și cum ai aflat despre acest proiect?

R. S. Z.: În primul rând, eu mă 
gândeam de mai mult timp, având 
o fire mai întreprinzătoare și am mai 
avut o afacere în Ploiești. Mi-au plă-
cut mereu micile afaceri și am avut 
prilejul să discut cu o prietenă bună 
de-a mea din Madrid, care și ea face 
acum același lucru și accesează fon-
durile StartUp. Și atunci mi-a venit 
ideea să deschid un magazin frumos 
în centrul Ploieștiului, care să pro-
moveze în mod special gastronomia 
mediteraneană. Pe mine partea asta 
mă atrage, am 15 ani de experiență 
ca bucătar, anul trecut am luat Mas-
terChef și vreau să demonstrez și în 

România că produsele spaniole sunt 
foarte bune și calitative. Vorbim de 
un tezaur mediteranean pe care des-
tul de puțină lume îl știe.
R.: Așa este! Și ce te-a determinat pe tine 
să te întorci acum în România?

R. S. Z.: În primul rând, situația 
din prezent pentru că toată lumea 
fuge de România, dar ar trebui să 
facem invers. În primul rând, să iubim 
țara noastră și pe români, să demon-
străm că putem să facem și la noi în 
țară ceea ce facem în alte părți, pe 
unde suntem. Vă dați seama că dacă 
fiecare ar contribui cât de puțin în 
domeniul lui, puterea economică a 
României ar crește.
R.: Tu ai zis că stai de 17 ani în Spania, de 
câte ori te-ai gândit pe parcursul acestor 
ani să îți deschizi o afacere în România?

R. S. Z.: M-am gândit de foarte multe 
ori și am fost îngrădit de anumite 
chestii care se întâmplă în birocra-
ția românească, dar noi, care credem 
în ceea ce vrem să facem și avem 
un țel în viață, nu ne dăm bătuți și 
sufletul te duce acolo unde vrei și în 
momentul în care îți dorești cu ade-
vărat să faci ceva, faci! Nu există nu 
vreau sau nu pot!

R.: Ce vrei să le transmiți celor care ar 
dori să se înscrie în proiect și au totuși 
o urmă de îndoială?

R. S. Z.: Eu vreau să le spun tuturor 
candidaților care beneficiază de con-
sultanță pentru finanțare europeană 
de până în 40.000 de Euro pentru 
orice tip de afacere, să vină cu sufle-
tul, să creadă în proiectul respectiv, 
să nu se dea bătuți și să promoveze 
ideea lor, cât de mică este, pentru 
că gram cu gram se face grămada, 
exact ca și în bucătărie!
R.: Cei din jurul tău te-au încurajat când 
ai accesat proiectul?

R. S. Z.: Da, inclusiv soția mea și 
băiețelul meu, care sunt în Spania, dar 
și prietenii mei, dintre care sunt unii 
care au mai accesat fonduri europene, 
mai ales că aici primești și consul-
tanță. Va urma etapa a doua și vom 
vedea tot ce este de făcut, pas cu pas.
R.: Îți mulțumim tare mult pentru timpul 
acordat și așteptăm vești bune și imagini 
de la magazinul tău frumos. Baftă multă!

R. S. Z.: O să vă trimit de toate, 
deoarece sunt implicat într-un pro-
iect de televiziune tot pe parte de 
gastronomie, astfel că și magazinul 
nostru va avea o publicitate extrem 

de bună și va intra pe făgașul dorit, 
pentru că vrem ca și produsele spa-
niole să fie la nivelul care trebuie să 
fie, pe lângă cele românești. Vă mul-
țumesc și eu!

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 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 consultanță și finan-
țare europeană pentru orice afacere 
non-agricolă pe care dorești să o începi 
în România. Detalii și înscrieri pe: antre-
prenoracasa.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, interesați 
de înființarea unor afaceri pe teritoriul 
României. SC Global Commercium 
Development SRL (România) în 
parteneriat cu Asociația „Centrul 
de Consultanță și Management al 
Proiectelor Europroject” (Româ-
nia), Metodo Estudios Consultores 
(Spania) și Uniunea Muncitorilor 
Români (Spania) sunt parteneri în 
acest proiect. Proiectul este co-fi-
nanțat din Programul Operațional 
Capital Uman 2014–2020.

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

FOTO: FACEBOOK ANTREPRENOR ACASĂ
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Pe 25 februarie 2018, între orele 12-20, a avut 
loc a 3-a ediție a Târgului de Nunți, Botezuri 
și Comuniuni realizat în Spania dedicat spe-
cial viitorilor miri, proaspeților părinți, dar și 
pentru cei care vor avea de organizat un eveni-
ment important în viața lor. Târgul de Nunți, 
Botezuri și Comuniuni s-a desfășurat în Saloa-
nele Hotelului Aida din Torrejón de Ardoz, Av. 
de la Constitución, 167, 28850 Torrejón de 
Ardoz, Madrid.

Într-o atmosferă elegantă și romantică, în 
Saloanele Hotelului Aida, standurile expo-
ziționale erau pregătite până la cel mai mic 
detaliu, prezentând ultimele tendințe în rochii 
de mireasă, rochii și ținute de gală, meniuri 
culinare personalizate, aranjamente florale, 
machiaj, diverse tratamente faciale și corpo-
rale de înfrumusețare, ținute speciale de botez 
pentru copii, lumânări de nuntă sau botez, ser-
vicii foto-video și sonorizare.

Expozanții au pregătit oferte și reduceri 
speciale pentru acest eveniment, putându-se 
achiziționa produsele expuse la vânzare, dar 
și subcontracta servicii de organizare nunți, 
botezuri sau alte evenimente. Intrarea la acest 
eveniment a fost gratuită. Prezentăm în con-
tinuare expozanții care au participat la a 3-a 
ediție a Târgului de Nunți, Botezuri și Comu-
niuni realizat în Spania:

Agenția de Traduceri ATIRE este o agenție de 
traducere și interpretare care realizează tradu-
ceri autorizate din română, spaniolă, engleză 
și franceză. Agenția de Traduceri ATIRE îți 
oferă servicii de calitate la cele mai bune pre-
țuri în toată Spania. În plus, îți oferă orice tip 
de informații (gratuite) și sprijin pentru obți-
nerea tuturor tipurilor de documente necesare 
pe teritoriul Spaniei și al României. Adresa: 
Calle de San Antonio, nr. 2, Móstoles (Madrid). 
Informații suplimentare la tel. 911102690 sau 
WhatsApp 670555865, e-mail info@atire.es.

Elen Boutique vine în sprijinul tău și al 
românilor din Spania care doresc să se căsă-
torească, să își boteze copii sau urmează să 
participe la un eveniment important în viața lor. 
Elen Boutique te așteaptă cu haine și acceso-
rii pentru momentele tale importante! Adresa 
noastră este Calle Tajo, nr. 1, Coslada (Madrid). 

Informații suplimentare la tel. 910296076 sau 
642789772, web: elenboutique.com, Facebook: 
Elen Boutique.

Finca El Manjar de Talamanca este un com-
plex turistic la douăzeci de minute de Madrid, 
aflat în mijlocul naturii potrivit pentru eveni-
mentele tale importante, nunți, botezuri și alte 
petreceri de neuitat. Te invităm să ne vizitezi 
pe pagina www.elmanjardetalamanca.com și 
să afli detalii despre ofertele noastre speciale. 
Adresa noastră este Ctra. Alcalá de Henares a 
Torrelaguna (M-103), km 22,600, Talamanca 
del Jarama (Madrid). Informații suplimen-
tare la tel. 918417282 sau 629176532, e-mail 
info@elmanjardetalamanca.com, Facebook: 
El Manjar de Talamanca–Eventos.

Restaurantul Nunți Figaro îți oferă servicii 
ireproșabile, preparate gustoase, o locație 
aparte cu multă eleganță. Îți punem la dispozi-
ție 2 Saloane Figaro ideale pentru organizarea 
evenimentelor tale cu o capacitate de 630 de per-
soane. Experiența de peste 20 de ani, personalul 
nostru, încrederea clienților noștri, ingredien-
tele proaspete folosite, atmosfera plăcută din 
cadrul evenimentelor îți oferă garanția că eve-
nimentul tău va fi unul deosebit și mult visat. 
Adresa noastră este Avenida de Madrid, nr. 6 
în Arganda del Rey (Madrid). Informații supli-
mentare la tel: 661400528 sau 642023878, 
web: www.restaurantenuntifigaro.com, Face-
book: Restaurante Nunti Figaro.

Eternity–centru de estetică și coafură oferă 
următoarele tratamente: tratament de întine-
rire, epilare, tratamente anti-acnee, manichiură, 
pedichiură, curățare facială, masaje și machiaj. 
Adresa: Calle Gerardo Diego, 16–Local 1 -, 28806 
Alcalá de Henares, Madrid. Informații supli-
mentare la tel: 910862190 sau 687263272. 
Facebook: Eternity Röss.

Floristería Elena îți oferă pentru toate momen-
tele tale importante buchete și aranjamente 
florale realizate cu multă atenție, ținând cont 
de preferințele tale. Pentru decorul perfect și 
în culori care atrag privirea, vizitează-ne pe 
Calle Sollana, nr. 6, local 3 în Torrejón de Ardoz 
(Madrid). Informații suplimentare la tel. sau 
WhatsApp 642959262. Facebook: Lumanari 
NuntaBotez Spania.

Foto–Video Bodas/Bautizos–servicii de fotogra-
fie și filmări la nunți, botezuri și alte evenimente. 
Experiența și implicarea în munca noastră ne 
recomandă pentru a fi alături de tine în cele 
mai importante evenimente din viața ta. Pen-
tru organizarea evenimentelor tale îți stăm 
la dispoziție să ne contactezi: Iulia Bittner 
622372509 și Alex Studio 622247053.

Lavinia Sandu Wedding Planner–Organizator 
de Evenimente îți oferă servicii de organizare 
nunți, botezuri, evenimente. Oferă consiliere 
în organizarea oricărui tip de eveniment, tema-
tică eveniment, plan, buget, relația cu furnizorii 
pentru diverse servicii necesare în desfășurarea 
unui eveniment. Lavinia Sandu Wedding Plan-
ner are experiență în organizarea evenimentelor 
așa cum îți dorești. Informații suplimentare la 
tel. 670481997, e-mail: lavisandu5@gmail.com.

Grupo Animando: Saxofonist pentru Eveni-
mente, Discotecă Mobilă, Sonorizare și Iluminat 
pentru Evenimente. Muzica și atmosfera perfectă 
pentru evenimentul tău. Facebook SaxoAni-
mando. YouTube: Jose Antonio de la Rosa 
Rivera. Telefon 619292475.

Black & White Weddings îți oferă rochii de 
mireasă, rochii de seară, costume mire, încălță-
minte, trusouri de botez băieți-fetițe, lumânări 
nuntă/botez, invitații, pahare nuntă, cutie dar 
de nuntă, dar și alte accesorii. Adresa maga-
zinului Black & White Weddings este Calle 
Cardoso, nr. 1 în Torrejón de Ardoz, Madrid, 
deschis de luni până duminică, între orele 
10:00–14:00 și 17:00–22:00. Mai multe infor-
mații la telefon 647889429. Facebook: Black 
&White Weddings.

Nunti si Botezuri.com-Foto-Video-DJ vine în 
ajutorul tău cu un pachet complet de servicii 
profesionale potrivite pentru evenimentele 
tale, nunți, botezuri sau alte petreceri. Pen-
tru noi, amintirile tale contează! Convinge-te 
de profesionalismul nostru, îți oferim informa-
ții suplimentare în Madrid la tel. 642870870, 
e-mail mail@nuntisibotezuri.com, web: 
www.nuntisibotezuri.com, Facebook: Foto 
Video Dj Nunti si Botezuri.

Eveniment marca: Teia Media
Foto: Nunti si Botezuri.com

EVENIMENT

Oferte și tendințe, prezentate la a 3-a ediție a 
Târgului de Nunți, Botezuri și Comuniuni din Spania

Foto–Video Bodas/Bautizos–servicii de fotografie 
și filmări

Lavinia Sandu Wedding Planner

Grupo Animando

Nunti si Botezuri.com-Foto-Video-DJ

Black & White Weddings

Agenția de Traduceri ATIRE

Restaurantul Nunți Figaro

Elen Boutique

Eternity–centru de estetică și coafură

Finca El Manjar de Talamanca

Floristería Elena
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București, Timiș și Cluj, în 
topul imobilelor vândute

Fermierii români pot accesa 
fonduri europene prin cererea 
unică de plată, pe baza des-
chiderii unor angajamente în 
cadrul măsurilor de agro-mediu 
și climă aplicabile pe terenurile 
agricole, suma totală disponibilă 
pentru perioada de programare 
2014–2020 fiind de peste 2,6 
miliarde de euro, informează 
AGERPRES.

Potrivit unui comunicat al 
Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale (MADR), 
începând cu data de 1 mar-
tie 2018, prin cererea unică 
de plată, fermierii pot accesa 
fonduri europene pe baza des-
chiderii unor angajamente în 
cadrul măsurilor de agro-mediu 
și climă (Măsura 10), agricultură 
ecologică (Măsura 11) și pen-
tru zonele care se confruntă cu 
constrângeri naturale (Măsura 
13), acestea fiind implemen-
tate în România începând cu 
anul 2015. „Măsurile de mediu 
și climă aplicabile pe terenurile 
agricole și pe UVM beneficiază 
de alocări financiare consis-
tente în perioada de programare 
2014–2020, suma disponibilă 
pentru aceste măsuri fiind de 
circa 2,629 miliarde de euro 

(Măsura 10–1,072 miliarde 
de euro, Măsura 11–236 mili-
arde de euro, Măsura 13–1,321 
miliarde de euro)”, se arată în 
comunicat.

Prin implementarea măsu-
rilor de mediu și climă, MADR 
urmărește menținerea resur-
selor agricole naturale și 
tradiționale pe care România 
le deține, inclusiv conserva-
rea biodiversității asociate 
terenurilor agricole atât prin 
susținerea sistemelor exten-
sive de agricultură, cât și prin 
încurajarea continuării acti-
vităților agricole în zonele cu 
o valoare de mediu ridicată, 
dar în special în zonele care 
se confruntă cu constrângeri 
naturale și în zonele montane, 
pentru evitarea abandonului 

acestor zone. Începând cu 
anul 2018, MADR a adus o 
serie de modificări măsuri-
lor de mediu și climă pentru 
a crește atractivitatea acestora, 
pentru a răspunde mai bine 
nevoilor fermierilor, precum 
și pentru a crește beneficiile 
de mediu ca urmare a aplică-
rii angajamentelor.

Astfel, au fost introduse 3 
noi pachete în cadrul Măsu-
rii 10–Agro-mediu și climă 
aplicabile pe terenuri agricole 
pentru conservarea speciilor 
acvila țipătoare mică (Aquila 
pomarina) și dropia (Otis tarda), 
precum și pe terenuri arabile 
pentru protejarea speciilor de 
păsări comune. De asemenea, 
a fost majorat nivelul plăților 
compensatorii acordate la nivel 

național pe pajiști permanente, 
fără angajament de agro-me-
diu și climă, cu 19 euro/ ha/ an 
pentru perioada de conversie 
și cu 18 euro/ ha/ an pentru 
perioada de menținere a prac-
ticilor de agricultură ecologică, 
față de anul 2017.

Conform sursei citate, toto-
dată, a fost inclusă posibilitatea 
de a cumula pe aceeași supra-
față plățile compensatorii 
acordate în cadrul pachetelor 
aplicabile pe pajiști permanente 
atât prin Măsura 11–agricultura 
ecologică, cât și prin Măsura 10–
agro-mediu și climă. În funcție 
de combinația de pachete acce-
sate, nivelul plăților cumulate 
poate fi cuprins între 119–449 
euro/ ha/ an pentru perioada 
de conversie și între 153–483 
euro/ ha/ an pentru perioada 
de menținere a practicilor de 
agricultură ecologică. Deta-
lierea modului de accesare a 
acestor măsuri se regăsește în 
documentele informative și de 
ghidare elaborate de Agenția 
pentru Finanțarea Investiții-
lor Rurale și Agenția de Plăți 
și Intervenție pentru Agricul-
tură, cu sprijinul Autorității de 
Management pentru PNDR.

MADR: Fonduri europene de peste 2,6 miliarde de 
euro pentru fermieri pe măsuri de agro-mediu și climă

FOTO: YOUTUBE.COM FOTO: HOTNEWS.RO

ECONOMIE

Peste 50.750 de imobile au fost vândute în februarie 2018, la 
nivel naţional, reiese din datele centralizate de Agenţia Naţi-
onală de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), publicate 
recent, conform AGERPRES.

Statistica arată că, în intervalul menţionat, în România, 
numărul caselor, terenurilor și apartamentelor care au făcut 
obiectul contractelor de vânzare-cumpărare este cu 2.189 
mai mare faţă de luna februarie 2017. Potrivit sursei citate, din 
totalul de 50.756 de imobile vândute în cea de-a doua lună a 
anului, cele mai multe au fost înregistrate în București (7.310), 
Cluj (3.459) și Timiș (3.169), în timp ce la polul opus s-au situat 
judeţele Sălaj (384), Gorj (380) și Covasna (332).

În același timp, numărul ipotecilor semnalate, în februa-
rie, a fost de 23.138, cu 4.340 mai mare faţă de aceeași lună 
din anul anterior. Cele mai multe operaţiuni de acest gen au 
fost înregistrate în Capitală, respectiv 5.697, și în judeţele Ilfov 
(3.639) și Cluj (1.682). În aceeași ierarhie, judeţele Sălaj–cu 65 
de ipoteci, Covasna (64) și Gorj (56) s-au clasat pe ultimele 
locuri. Totodată, datele ANCPI relevă faptul că judeţele în care 
au fost vândute cele mai multe terenuri agricole în a doua lună 
din 2018 sunt Dâmboviţa (1.061), Timiș (924) și Arad (733).
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Un jurnalist uzbek, Yusuf 
Ruzimuradov, a fost eliberat 
după 19 ani de închisoare în 
țara sa, un record mondial, a 
anunțat un grup de apărare 
a drepturilor omului, Ezgu-
lik, din Tașkent, informează 
AGERPRES.

„Yusuf Ruzimuradov a fost 
eliberat din închisoarea 64/6 
din orașul Chirchik, din apropi-
ere de Tașkent, pe 22 februarie. 
El se simte bine”, a scris pe 
Facebook unul din respon-
sabilii Ezgulik, Abdurahmon 
Tașanov. Potrivit Comitetului 
pentru Protecția Jurnaliștilor 
(CPJ), Ruzimuradov era, în plan 
mondial, jurnalistul închis de 
cel mai mult timp. Acest jur-
nalist, care lucra pentru un 
cotidian de opoziție interzis, 
Erk, a fost trimis în detenție 
în 1999, după ce a fost acuzat, 

între altele, că ar fi încercat să 
răstoarne guvernul, acuzații 
inventate în întregime, conform 
susținătorilor săi. Pedeapsa sa 
a fost prelungită dincolo de 

data așteptată pentru eliberare, 
anul 2014. În februarie 2017, 
fostul director al cotidianului 
Erk, Muhammad Berkjanov, 
arestat, de asemenea, în 1999, 

a fost eliberat după mai bine 
de 18 ani petrecuți în spatele 
gratiilor. Cei doi jurnaliști exi-
lați în Ucraina au fost aduși în 
Uzbekistan, pentru a fi judecați, 
în condiții comparate de sus-
ținătorii lor cu o răpire.

Fostul președinte uzbek 
Islam Karimov, decedat în 
septembrie 2016, a condus cu 
mână de fier, timp de 27 de ani, 
această fostă republică sovie-
tică. Ales în decembrie 2016, 
succesorul său, Șavkat Mirzo-
iev, prim-ministru între 2003 
și 2016, a dat timide semne de 
relaxare, grațiind zeci de pri-
zonieri politici și afirmând că 
dorește să reformeze econo-
mia țării, aflată integral sub 
controlul statului. Analiștii nu 
se așteaptă însă să-l vadă lan-
sând veritabile reforme politice, 
mai spune sursa citată.

Marea Britanie nu se va 
răzgândi în legătură cu deci-
zia sa de a părăsi Uniunea 
Europeană și în prezent poli-
ticienilor le revine sarcina să 
pună în aplicare această hotă-
râre, a declarat premierul 
britanic Theresa May, infor-
mează AGERPRES.

„Nu ne vom gândi încă o dată 
asupra Brexit-ului. Poporul 
britanic a votat pentru Brexit 
și cred că politicienii au 

datoria de a pune în aplicare 
decizia”, a spus șefa executi-
vului britanic într-un discurs 
privitor la viziunea Londrei 
asupra viitoarei relații cu UE 
după Brexit.

Theresa May a estimat că 
țara sa poate fi o „națiune mai 
puternică și mai coerentă”, care 
să funcționeze atât în favoa-
rea celor care au votat pentru 
părăsirea UE, cât și a celor care 
s-au pronunțat pentru rămâ-
nerea Marii Britanii în forul 
comunitar. În opinia sa, este 
nevoie de o „gândire creativă” 
pentru a încheia cel mai bun 
acord între Londra și UE, mai 
spune sursa citată.

Președintele rus Vladimir Putin, 
aproape sigur că va fi reales 
la scrutinul din 18 martie, a 
participat recent la un miting 
electoral la Moscova și a pro-
mis în discursul său „victorii 
strălucitoare” pentru Rusia, 
informează AGERPRES.

„Vrem ca țara noastră să stră-
lucească și să privească spre 
viitor, pentru copiii și nepoții 
noștri, vom face tot ce putem 
pentru ca ei să fie fericiți”, a 
spus liderul de la Kremlin în 
fața a zeci de mii de simpati-
zanți. „Nimeni nu va face acest 
lucru în locul nostru. Iar dacă 
îl facem, deceniul următorul și 

întregul secol al XXI-lea vor fi 
marcate de victoriile noastre 

strălucitoare”, a completat 
Putin. Acest miting este primul 

la care el a luat parte de la înce-
putul unei campanii electorale 
în care liderul de la Kremlin 
a refuzat deocamdată să par-
ticipe la dezbateri televizate.

Conform sondajelor, niciu-
nul dintre contracandidații săi 
nu trec de 8%, printre aceș-
tia numărându-se vedeta de 
televiziune apropiată de opo-
ziția liberală Ksenia Sobciak 
și comunistul Pavel Grudi-
nin. Principalul opozant al 
lui Putin, Alexei Navalnîi, nu 
poate candida din cauza unei 
condamnări penale, pe care el 
o consideră motivată politic, și 
a lansat un apel la boicotarea 
scrutinului, mai spune sursa 
citată. Intențiile de vot pentru 
Vladimir Putin sunt estimate 
de sondaje la circa 70%, dar 
o mare necunoscută este rata 
prezenței la vot.

FOTO: TRENDSINSTITUTION.ORG

FOTO: NACION.COM

Uzbekistan: Un jurnalist uzbek a fost 
eliberat după 19 ani de închisoare

Decizia Marii Britanii de a 
părăsi UE este ireversibilă

Putin promite „victorii 
strălucitoare” pentru Rusia

FOTO: PHOTOSHELTER.COM

FOTO: TIME.COM

FOTO: SI.COM

Statele Unite vor o nouă 
anchetă a ONU privind Siria

Germania: Cel puţin 950 de 
atacuri antimusulmane în 2017

Cel puţin 950 de atacuri au fost comise în Germania împotriva 
musulmanilor și a instituţiilor islamice în 2017, potrivit unor 
cifre difuzate de Ministerul de Interne, relatează o publicaţie 
germană, conform AGERPRES. Cel puţin 33 de persoane au fost 
rănite în atacuri care au fost comise aproape în totalitate de 
persoane de extremă dreapta, potrivit datelor care au fost fur-
nizate la o cerere a Partidului Stângii din Germania.

Aproape 60 de incidente au implicat atacuri sau daune 
aduse unor moschei și altor instituţii islamice. Guvernul ger-
man a colectat date privind atacurile antimusulmane de la 
începutul anului trecut și nu există date comparabile pen-
tru anul 2016. Infracţiunile înregistrate includ incitarea la ură 
împotriva musulmanilor, scrisori de ameninţare, atacuri asu-
pra femeilor care purtau văl și graffiti cu tematică nazistă pe 
moschei și alte clădiri, mai spune sursa citată. Aiman Mazyek, 
președintele Consiliului Central al Musulmanilor din Germania, 
a declarat că infracţiunile înregistrate nu le reprezintă pe toate 
cele comise împotriva musulmanilor.

Statele Unite au cerut Consiliului de Securitate al ONU să des-
chidă o nouă anchetă asupra folosirii armelor chimice în Siria, 
după rapoarte prezentând atacuri cu clor gazos în regiunea 
Ghouta Orientală, informează AGERPRES.

Diplomaţi de la Naţiunile Unite s-au întâlnit recent pentru 
a discuta despre acest proiect de rezoluţie american, la câteva 
zile după ce Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului 
(OSDO) a denunţat 14 cazuri de sufocare, printre care cea a 
unui copil decedat, probabil legate de un atac cu clor gazos. 
Potrivit proiectului prezentat Consiliului de Securitate, o comi-
sie de anchetă a ONU, UNIMI, va avea ca misiune timp de un 
an „să îi identifice pe autorii atacurilor cu armă chimică în Siria”.

Conform sursei citate, un diplomat a ţinut să sublinieze 
că este foarte puţin probabil ca Moscova să susţină proiectul 
respectiv. În urmă cu trei luni, Rusia a pus capăt unei anchete a 
Naţiunilor Unite, făcând uz de dreptul său de veto asupra pre-
lungirii mandatului acesteia.
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ESPAÑOL

La tenista rumana, Simona Halep recupera el número uno 
mundial de la clasificación WTA después de arrebatar el lide-
rato a la danesa Caroline Wozniacki que, tras caer derrotada 
en cuartos de final en San Petersburgo y en las semifinales en 
Doha, no logró sumar la cantidad de puntos necesaria para 
mantenerse en la cima del tenis femenino mundial, según 
www.mundodeportivo.com.

Curiosamente, ni una ni otra compitieron la semana 
pasada. Simona Halep se dio de baja de Dubai debido a un 
problema que arrastra de tobillo, mientras que Caroline Woz-
niacki ni se apuntó a esta competición.

El cambio más significativo de la clasificación lo ha pro-
tagonizado la belga Alison Van Uytvanck, que se consagró 
campeona en el Abierto de Hungría al batir en la final a la 
eslovaca Dominika Cibulkova, con lo que logró ascender 30 
posiciones y alcanzó la plaza número 50.

Hay cambios poco significativos entre las diez primeras. 
La española Garbiñe Muguruza mantuvo la tercera posición; 
mientras que la checa Petra Kvitova ascendió a la octava plaza 
de la que desplazó a la alemana Angelique Kerber.

RANKING MUNDIAL WTA
1. Simona Halep (RUM) 7.965 (+1)
2. Caroline Wozniacki (DIN) 7.525 (-1)
3. Garbiñe Muguruza (ESP) 6.175
4. Elina Svitolina (UCR) 5.480
5. Karolina Pliskova (CZE) 5.080
6. Jelena Ostapenko (LET) 5.000
7. Caroline Garcia (FRA) 4.625
8. Venus Williams (USA) 4.277
9. Petra Kvitova (CZE) 3-086 (+1)
10. Angelique Kerber (ALE) 3.055 (-1)

Simona Halep vuelve al número 
uno del ranking mundial WTA

La carretera Transfagarasan 
en Rumania tiene las vistas 
naturales más inolvidables. Una 
gran ejemplos son las Mon-
tañas Fagaras, las más altas de 
los Cárpatos rumanos meridi-
onales. La idea de crear esta 
carretera surge como una estra-
tegia militar en plena Guerra 
Fría con el dictador comunista 
Nicolae Ceaușescu, según www.
ngenespanol.com.

Se construyó para movili-
zar tropas ante la posibilidad 
de un ataque por parte de la 
Unión Soviética.

Para realizar el recorrido en 
carretera, la época del año ideal 
es en verano, ya que el resto 
del año suele estar cerrada y 
cubierta por nieve. Los meses 
que se encuentra sin acceso a 
los turistas son desde finales de 
octubre hasta finales de junio, 
por lo que se debe de apro-
vechar para realizar el viaje 
durante julio, agosto, septi-
embre y principios de octubre.

La carretera cuenta con 
cinco túneles y una consi-
derable cantidad de puentes. 
Cerca del punto de mayor alti-
tud en el lago Balea, la carretera 

atraviesa el túnel de mayor lon-
gitud en Rumania (884 metros) 
y no cuenta con iluminación 
artificial. Pasarás por muchos 
zigzags desde el acceso norte, 
hasta llegar al punto más alto 
de la carretera a 2,034 metros. 

Muchas personas piensan que 
la ruta es un poco peligrosa, 
aunque la calzada construida 
entre los años 1970-1974 es 
ancha y se encuentra bien 
asfaltada.

Esta carretera está habilitada 

en un periodo de tiempo muy 
reducido del año.

La ruta de 90 kilómetros que 
conecta las espectaculares regi-
ones de Transilvania y Valaquia 
tiene paradas obligadas:

1) Por medio de senderismo 
se puede llegar a la hermosa 
Cascada Balea.

2) Visita el extraordinario 
Lago Balea, ya que es un lago 
glaciar situado a una altitud 
de 2,040 metros.

3) El Castillo Poenari situ-
ado en lo alto de una colina fue 
fuente de inspiración de Bram 
Stoker para crear el hogar de 
un vampiro.

4) El Monasterio de Curtea 
de Argeș se encuentra rodeado 
de jardines y su arquitectura 
es magnífica.

Si quieres conocer todos 
estos atractivos, recorre esta 
carretera que te dejará sin ali-
ento. Aquí, sin duda alguna, 
encontrarás es una de las 
mejores postales que recor-
darás toda la vida.

Además del recorrido por los 
Alpes de Transilvania, se puede 
hacer senderismo y realizar visi-
tas culturales.

National Geographic: La carretera Transfagarasan 
en Rumania, una carretera única en el mundo

El Lago Balea / PIXABAY.COM

FOTO: PIXABAY.COM
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Turul Ciclist al României, reluat 
cu ocazia Centenarului după o 
pauză de cinci ani, va avea la 
startul său, programat în 18 
septembrie la Alba Iulia, peste 
120 de sportivi, anunță preșe-
dintele Federației Române de 
Ciclism, Eduard Novak, con-
form AGERPRES.

„Turul României revine în 
Anul Centenarului. Este un tur 
cu mare tradiție și mă bucură 
sprijinul Ministerului Tine-
retului și Sportului pentru 
finanțarea acestei competiții. 
Vom avea un traseu care va uni 
regiunile țării: Alba Iulia–Sibiu, 
Sibiu–Brașov, Brașov–Focșani, 
Buzău–Târgoviște și ultima 
etapă în București. Cred că va 

fi un concurs extrem de bine-
venit, iar echipele sunt alese, 
astfel încât nivelul să fie cât mai 
omogen. O să fie echipe conti-
nentale, foarte multe naționale 
și numai câteva de club. Așadar, 
va fi un pluton de 120-140 de 
sportivi și dorim ca nivelul să 
crească de la an la an și, desigur, 

cât mai mulți cicliști români să 
poată participa la această com-
petiție”, a afirmat președintele.

Acesta a menționat că Team 
Novak, „singura echipă de 
ciclism continentală din Româ-
nia, a legitimat trei rutieri 
ucraineni. Mihai Koronenko, 
cel care anul trecut a făcut 250 

de puncte UCI, pe Aleksandr 
Prevar și pe Andrei Bratasciuk, 
care și el a făcut peste 100 de 
puncte UCI. Cred că avem o 
echipă foarte bună. Ideea este 
ca sportivii autohtoni să prindă 
experiență și să ridicăm nivelul 
de ciclism din România la cel 
din Ucraina. Obiectivul echipei 
îl reprezintă cele patru tururi 
autohtone (n.r.–Turul Sibiului, 
Turul Bihorului, Turul Ţinutu-
lui Secuiesc și Turul României), 
dar să nu uităm nici de tururile 
din jurul țării: Serbia, Unga-
ria, Polonia, Bulgaria. Avem un 
calendar competițional foarte 
consistent, cu 60-70 de zile de 
concurs”, a precizat Eduard 
Novak, conform sursei citate.

Naționala României a învins 
reprezentativa Rusiei cu scorul 
de 25-15 (10-8), în etapa a 3-a 
din Rugby Europe Internatio-
nal Championship (REIC) 2018, 
într-o partidă disputată pe Cluj 
Arena, însă „Stejarii” nu au obți-
nut și punctul bonus ofensiv, 
așa cum își fixaseră ca obiec-
tiv, informează AGERPRES.

Meciul a fost unul în care 
tricolorii au dominat în mare 
parte, dar nu au convins, fiind 
din nou tributari unor gre-
șeli personale sau colective, 
angajându-se într-un joc fizic 
în locul unuia tehnic, preferabil 
în fața unui adversar solid așa 
cum a fost selecționata Rusiei. 
După ce în minutul 4 Ionuț 
Dumitru a fost foarte aproape 
de a deschide scorul printr-un 
eseu, fiind deposedat de minge 

la mai puțin de un metru de 
linia de țintă, „Stejarii” au obți-
nut în minutul 10 un eseu de 
penalizare în urma unor erori 
în serie ale adversarilor. Deși 
au continuat să preseze și au 
avut câteva faze cursive de atac, 
jucătorii lui Lynn Howells au 
pierdut posesia balonului în 
22-ul advers, la o astfel de 
fază rușii recuperând mingea 

și izbutind o încercare, după un 
mol de margine, în minutul 28, 
prin Serghei Sekisov, netrans-
formată. „Urșii au preluat apoi 
avantajul pe tabela de marcaj 
printr-o lovitură de pedeapsă 
concretizată de Yuri Kushna-
rev, însă Valentin Calafeteanu 
a adus alte trei puncte în drep-
tul „Stejarilor” cu două minute 
înainte de finalul primei reprize, 

scorul pauzei fiind 10-8 pen-
tru România.

În mitanul secund, Stephen 
Shennan a izbutit al doilea eseu 
pentru tricolori, în minutul 50, 
netransformat de Calafeteanu, 
dar în pofida cursului jocului, 
Ramil Gaisin a adus egalarea, 
printr-o încercare transformată 
tot de el, în minutul 68, scorul 
eseurilor devenind 2-2. Con-
form sursei citate, tricolorii au 
forțat pe finalul meciului pen-
tru obținerea punctului bonus 
ofensiv, însă eseurile lui Paula 
Kinikinilau, din minutul 75, și 
cel al lui Eugen Căpățână, în 
timpul adițional, netransfor-
mate de Florin Vlaicu, nu au 
reușit să conducă la atinge-
rea obiectivului propus, fiind 
necesară o diferență de minim 
trei eseuri.

SPORT

FOTO: BIHORPENET.RO

Turul Ciclist al României va avea la start 
peste 120 cicliști (18 septembrie 2018)

Rugby: Naţionala României a învins 
Rusia, în etapa a 3-a din REIC 2018

FOTO: YOUTUBE.COM

FOTO: LEAD.RO

Corona Brașov s-a calificat 
în semifinalele Erste Liga
ASC Corona 2010 Brașov s-a calificat în semifinalele Erste Liga 
la hochei pe gheaţă, după ce a învins formaţia maghiară UTE 
Budapesta cu scorul de 4-2 (3-2, 0-0, 1-0), pe Patinoarul Olim-
pic din Brașov, informează AGERPRES. Corona s-a impus cu 
4-2 la general în acest sfert de finală, desfășurat după sistemul 
„cel mai bun din șapte partide”. Brașovenii au câștigat ultimele 
trei meciuri ale confruntării. Pentru Corona au marcat Mar-
tin Saluga (01:09), Braden Kenneth Walls (15:44, 18:48), Kirill 
Knyazev (42:32), în timp ce pentru oaspeţi au punctat Csaba 
Kovacs (03:35) și Anze Ropret (12:42). În semifinale, Corona o 
va înfrunta pe Sport Club Miercurea Ciuc (4-0 la general cu 
Dunaujvarosi Acelbikak), astfel că România va avea sigur o 
finalistă. Cealaltă semifinală le va opune pe MAC Budapesta și 
pe DVTK Jegesmedvek, mai spune sursa citată.

HOCHEI:

BASCHET MASCULIN:

CSU Sibiu, noul lider 
al Ligii Naţionale

BC CSU Sibiu a devenit liderul clasamentului în Liga Naţională 
de baschet masculin după ce a învins-o pe CS Phoenix Galaţi cu 
scorul de 93-85 (18-25, 24-15, 18-22, 33-23), pe teren propriu, în 
etapa a 18-a, informează AGERPRES. Jordan Erik Williams a reușit 
20 de puncte, Tyler Amos Laser a marcat 15 puncte, iar Monyea 
Durrell Pratt a contribuit cu 13 puncte pentru CSU. Phillip Miller 
a fost MVP-ul oaspeţilor, cu 25 de puncte. SCM „U” Craiova a 
făcut scorul zilei cu CS Dinamo București, 117-54 în deplasare. 
Ivan Siriscevic a marcat 26 de puncte pentru echipa din Bănie, 
Nemanja Aleksandrov a reușit 23 de puncte, Ivan Mikulic a 
înscris 15 puncte, iar Jamar Samuels 14 puncte. Cezar Stănescu a 
fost cel mai bun marcator de la Dinamo, cu 19 puncte. În alt meci, 
BCMU FC Argeș Pitești a învins-o în deplasare pe CS Politehnica 
Iași cu 95-88. Porter Troupe, cu 23 de puncte, Andrei Agafonov, 
19 puncte, și Titus Nicoară, 16 p, 10 rec, s-au evidenţiat de la piteș-
teni. Andrija Bojic a fost MVP-ul ieșenilor, cu 23 p, 9 rec. Conform 
sursei citate, BC CSU Sibiu ocupă primul loc, cu 32 de puncte, 
urmată de U-Banca Transilvania Cluj, 32 de puncte, CSM CSU 
Oradea, 31 de puncte, BCMU FC Argeș Pitești, 29 de puncte, BC 
SCM Timișoara, 29 p (17 j), CSM Steaua Eximbank, 29 p (17 j) etc.

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.

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.

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.

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

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

Ziua Femeii
10 Martie Ora 2030

Restaurantul Figaro
Avd. Madrid 6, Arganda del Rey

 Restaurante Nunti Figaro/Figaro Nunti
Tel. info. rezervări: 661 400 528

Meniu
• Aperitiv individual FIGARO
• Ciorbă ţărănească de văcuţă
• Friptură asortată, garnitură
   de cartofi cu murături
• Tort, cafea
• Bere, vin, sucuri, apă la liber
• Alte surprize

Preţ 45€/pers.
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