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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: Înscrie-te acum, pe 
urmă va fi prea târziu!

6

Românii vor fi notificați prin SMS 
când urmează să le expire pașaportul

Deținătorii de pașapoarte, care au comunicat la depunerea ultimei cereri un număr 
de telefon valabil, vor primi un SMS prin care vor fi informați că le expiră pașaportul, 
cu una până la trei luni înainte. Prin același mesaj, cetățenii vor fi încurajați să se 
programeze din timp pentru a evita timpii mari de așteptare din perioada de vară. 2
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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

În cadrul demersurilor 
derulate în comun de Minis-
terul Afacerilor Externe, prin 
Departamentul Consular, și 
Ministerul Afacerilor Interne, 
prin Direcția Generală de Pașa-
poarte, pentru eficientizarea 
procesului de eliberare a pașa-
poartelor, începând de miercuri, 
7 martie a.c., cu sprijinul Com-
paniei Naționale Imprimeria 
Română, va deveni funcțional 
sistemul de notificare a cetă-
țenilor români cu privire la 
faptul că urmează să le expire 
pașaportul, informează Minis-
terul Afacerilor Externe.

Astfel, deținătorii de pașa-
poarte, care au comunicat la 
depunerea ultimei cereri un 
număr de telefon valabil, vor 
primi un SMS prin care vor 
fi informați că le expiră pașa-
portul, cu una până la trei luni 

înainte. Prin același mesaj, 
cetățenii vor fi încurajați să se 
programeze din timp pentru a 
evita timpii mari de așteptare 
din perioada de vară.

Textul mesajului va fi: 
„Pașaportul dvs. va expira 
în curând. Pentru reînno-
ire, programați-vă online pe 
epasapoarte.ro (România) sau 
econsulat.ro (străinătate)”. 
Pentru SMS-urile transmise 

la nivel național, va figura ca 
semnatar D.G. Pașapoarte, iar 
în străinătate, Departamentul 
Consular. Mesajele vor fi tri-
mise de la numărul scurt 1813, 
la eticheta de expeditor figu-
rând termenul PAȘAPOARTE.

De asemenea, în luna mar-
tie a.c., vor primi un SMS de 
notificare cetățenii cărora le-a 
expirat pașaportul în ultimele 
6 luni. Sistemul informatic a 

fost pus la dispoziție de inte-
gratorul proiectului Sistemul 
Informatic Integrat de Mana-
gement al Documentelor de 
Călătorie–E-Pass, Compania 
Națională Imprimeria Națio-
nală, în urma unei proceduri 
de achiziție derulată prin SEAP, 
conform sursei citate.

Printre demersurile ini-
țiate de MAI și MAE pentru 
simplificarea procedurilor de 

obținere a pașaportului și de 
reducere a aglomerației de 
la structurile de pașapoarte, 
care se înregistrează mai ales 
vara, se numără interconecta-
rea sistemelor informatice ale 
celor două ministere, măsuri 
pe linie legislativă (ex. proiec-
tul de lege pentru creșterea 
valabilității pașapoartelor), 
de resurse umane (ex. înca-
drarea de personal din sursă 
externă pentru serviciile de 
pașapoarte), precum și orga-
nizarea unei campanii de 
conștientizare a cetățenilor 
cu privire la necesitatea de 
a-și face pașaport din timp 
pentru a evita aglomerația din 
perioada concediilor. Sloganul 
campaniei este „Anul are 12 
luni, nu aștepta vara! Docu-
mentele de călătorie pot fi 
făcute din timp.”

MAE și MAI vor notifica cetățenii prin SMS cu 
privire la faptul că urmează să le expire pașaportul

FOTO: CAPTURA VIDEO YOUTUBE
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Trimite bani celor dragi și poți
câștiga premii zilnic.(1)

MoneyGram Plus
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900 900 383 | moneygram.es
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Notificaciones. 1. Promoción válida para todos los envíos realizados por los clientes dados de alta en el programa MoneyGram Plus del 1 de Febrero al 30 de Junio de 2018, ambos inclusive, desde los establecimientos 
de MoneyGram International Limited. MoneyGram se reserva el derecho de cancelar o modificar la promoción de acuerdo a las disposiciones de las bases notariales y/o cambiar los regalos promocionales por otro/s 
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conținutul regulamentului. Se aplică termeni și condiții speciale.MoneyGram International Limited este o instituţie de plată autorizată pentru European Economic Area (EEA) şi reglementată în Marea Britanie de către 
Financial Conduct Authority. MoneyGram şi globul sunt mărci înregistrate ale MoneyGram. Toate celelalte mărci sunt proprietatea deţinătorilor lor. ©2018 MoneyGram.  18-03893

Înregistrează-te în programul MoneyGram
Plus și vei avea:
•  Promoții exclusive
•  Anunțuri
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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

Consiliul Pacienților al Spita-
lului Universitar din Torrejón 
reunește, la fiecare trei luni, aso-
ciațiile și fundațiile pacienților, 
în baza unui acord între Consiliul 
Pacienților și acestea. Obiecti-
vul este de a satisface nevoile 
pe care le au pacienții, mem-
brii familiilor și îngrijitorii și 
de a face cunoscute noutățile 
lansate atât de spital, cât și de 
asociații sau de instituții publice.

Obiectivul ultimei reuniuni a 
fost pacienții oncologici. Preșe-
dinția a fost efectuată de GEPAC, 
un grup național care reunește 
87 de asociații de pacienți cu 
cancer și membrii familiilor. 

„Lucrăm în domeniul formă-
rii, cercetării și, mai presus de 
toate, în interesul pacienților, 
acoperind nevoile lor sociale, 
psihologice, juridice și este-
tice. De asemenea, sunt organizate ateliere de 
lucru pentru pacienți, iar noi oferim cursuri 
de formare pentru asociațiile care au nevoie 
de consiliere”, afirmă Begoña Barragán, pre-
ședinta GEPAC.

Dr. Parham Khosravi, șeful Serviciului de 
Oncologie Medicală ne explică: „Spitalul reali-
zează o medicină holistică, integratoare, care 
acoperă toate necesitățile pacientului. Acest 
lucru nu ar fi posibil fără o colaborare activă 
cu asociațiile, colaborare care ne permite să 

ajungem acolo unde medicina nu poate, adică, 
la partea cea mai sensibilă a pacientului și a 
familiei acestuia”.

La ultima reuniune a Consiliului Pacienților, 
o prezență importantă a fost cea a D-nei Paloma 
Casado Durández, director general adjunct pe 
teme de calitate și inovare din cadrul Ministe-
rului Sănătății, care a explicat rolul pe care îl 
are Ministerul Sănătății în rândul asociațiilor și 
sprijinul acordat pacienților. Ministerul Sănă-
tății din Spania beneficiază de o platformă de 

formare profesională care constă într-o rețea 
de școli de sănătate. Este vorba de o pagină 
web prin intermediul căreia cetățenii își pot 
rezolva îndoielile cu privire la diferite pato-
logii într-un mod sigur.

„Cunoașterea opiniei pacientului este funda-
mentală, este sursa noastră de informații. Aceste 
date ne permit să gestionăm părerile pacientului 
și să răspundem așteptărilor și nevoilor aces-
tuia prin acțiuni”, spune Patricia Moreno, șef 
de Calitate la Spitalul Universitar din Torrejón.

Consiliul Pacienților al Spitalului din Torrejón se concentrează 
pe asistența medicală oferită pacienților oncologici

FOTO: SPITATUL UNIVERSITAR DIN TORREJÓN

Lipsa somnului în copilărie 
ar putea favoriza dependența 
de alcool sau droguri la vârsta 
adultă, conform unui studiu 
susținut de Institutul Național 
de Sănătate din Statele Unite 
(NIH), informează AGERPRES. 
O echipă de cercetători de la 
universitățile Caldwell și Pitts-
burgh pretinde că lipsa de somn 

la copiii de 11 ani îi predispune 
să dezvolte mai târziu o tendință 
spre conduite de risc, precum 
alcoolismul și dependența de 
droguri, relatează revista Slate 
în ediția online.

Un somn de calitate pentru 
copii implică mai mulți fac-
tori, de la mediul ambiant, 
mobilierul, până la starea de 

sănătate a copilului 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 copilului și îmbu-
nătățește sistemul circulator.

Asocierea dintre somnul 

pre-adolescenților și tendințele 
lor spre alcool și dependența de 
droguri era deja bine cunoscută, 
dar acest studiu, ce urmează 
a fi publicat în revista Drug 
and Alcohol Dependence, este 
unul dintre puținele care exa-
minează corelarea în timp între 
aceste fenomene.

Igiena este la fel de impor-
tantă pentru sănătatea 
copiilor în timp ce dorm. Salte-
lele de la Dormiré Bien (www.
dormirebien.es) sunt fabricate 
prin tehnologia Sanitized cu 
rol antifungic, antibacterian 
și antiacarieni, acumularea 
lor în timp poate genera boli 
sau alte probleme de sănătate.

Potrivit concluziilor cerce-
tătorilor, dificultățile legate de 
condițiile precare de viață, gra-
dul de insecuritate, tendința de 
a-și interioriza sau exterioriza 
problemele influențează în mod 
evident aceste derapaje. Dar 
ei au constatat, de asemenea, 
o corelare proporțională între 
durata și calitatea somnului 
pre-adolescenților și depen-
dențele lor instalate zece ani 
mai târziu, conform sursei citate.

Lipsa de somn la copii și consecințele 
sale neașteptate la vârsta adultă

Doar educaţia pentru sănătate, importanţa conștientizării pre-
venţiei și adoptării unui stil de viaţă sănătos pot avea pe termen 
lung efecte asupra speranţei de viaţă a românilor și asupra cali-
tăţii vieţii acestora, a declarat Diana Păun, consilier de stat în 
cadrul Administraţiei Prezidenţiale, conform AGERPRES. Potrivit 
acesteia, tema prevenţiei „nu este una preferată” de politicieni 
pentru că rezultatele programelor de prevenţie „nu au vizibi-
litate imediată, ci pe termen lung”. „În anul 2016, împreună cu 
Ministerul Sănătăţii, condus pe atunci de dl. profesor Patriciu 
Achimaș Cadariu, am lansat la Palatul Cotroceni, în prezenţa 
președintelui României și a directorului regional pentru Europa 
al OMS, Planul multianual de promovare a sănătăţii și educaţiei 
pentru sănătate. Rezultatul unei munci extraordinare, depusă 
de o comisie interministerială. Din nefericire, românii au o mare 
meteahnă–cea a proiectelor începute și nefinalizate, a iniţiati-
velor neconcretizate. Ori acest plan multianual care conţinea, 
pe lângă o evaluare corectă a stării de sănătate a românilor și a 
expunerii la factori de risc, conţinea, de asemenea, un plan de 
implementare foarte bine articulat cu termene, cu responsa-
bili, cu activităţi. Pentru ca acest document să nu rămână uitat 
într-un sertar la Ministerul Sănătăţii, i-am făcut o rugăminte 
doamnei ministru și acum îmi permit să o fac și publică–de 
a operaţionaliza acest plan și am convingerea că dânsa va fi 
instrumentul cel mai important care va pune în practică această 
iniţiativă care susţine cel mai bine politicile Administraţiei Prezi-
denţiale în domeniul prevenţiei și educaţiei pentru sănătate”, a 
mai spus consilierul de stat, conform sursei citate.

FOTO: PIXABAY.COM

Educaţia pentru sănătate 
și prevenţia pot avea 
efecte asupra speranţei 
de viaţă a românilor

http://www.periodicoelrumano.es/
https://www.facebook.com/PeriodicoRumano
https://twitter.com/PeriodicoRumano
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S âmbătă, 17 Martie 2018, 
de la ora 13:00, în sala de 
conferințe a Ambasadei 

României din Madrid–Avenida 
de Alfonso XIII, nr. 157, a avut 
loc ultima prezentare a proiec-
tului „Acasă Plus–Antreprenori 
pentru Sustenabilitate” și s-a 
analizat stadiul de finalizare 
al dosarelor prezentate deja în 
proiect, conform unui comu-
nicat de presă.

La întâlnirea de informare 
pentru Grupul Țintă, au parti-
cipat persoane interesate sau 
înscrise deja în proiect, pentru 
a beneficia de maxim 40.000 
de Euro pentru înființarea unei 
afaceri pe teritoriul României.

„Am intrat pe ultima sută 
de metri pentru depunerea 
unui dosar în Proiectul Star-
tUp Diaspora și este pentru 
prima dată când orice român 
din străinătate poate accesa 

fonduri europene în România! 
Urmează perioada de formare 
antreprenorială și de realizare 
a planurilor de afaceri. Cursu-
rile de formare se fac online și 
la sfârșitul lor toți participanții 
înscriși vor primi o diplomă și 
vor avea proiectul propriei afa-
ceri finalizat. Dosarele depuse 
deja, alături de planurile de 
afaceri vor intra în selecția 

finală și de abia după ce se 
aprobă finanțarea va trebui să 
fie deschisă firma în România. 
Foarte important este să înțe-
leagă toată lumea că doar cei 
care au depus un dosar eligibil 
în acest proiect pot beneficia 
de aceste cursuri gratuite de 
formare antreprenorială și își 
pot realiza planurile de afaceri! 
Înscrie-te acum, pe urmă va 

fi prea târziu!”, se mai anunță 
în comunicatul citat.

Informații suplimentare: 
antreprenoracasa.globalcom-
mercium.ro

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

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

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

Ciudad Real: UMR tel: 
0034-697573637 e-mail: 
corinamatei@hotmail.com
Fotos: Antreprenor Acasă / 
Facebook

TransferGo, compania 
de transferuri online 
internaționale rapide, 
facilitează transferurile 
online între Spania și 
România. Începând din 
2018, clienții TransferGo 
pot efectua transferuri 
către și dinspre Spania, cu 
comisioane fixe, indiferent 
de suma transferată.

Transferurile online au deve-
nit o componentă importantă 
în viața emigranților români. 
TransferGo vine în întâm-
pinarea nevoilor acestora, 
oferindu-le servicii de transfe-
ruri online rapide, la costuri 
mai mici decât servicii asemă-
nătoare sau bănci. Compania își 
extinde portofoliul de servicii 
existent, facilitând transferu-
rile între România și Spania.

Trimiterea banilor acasă 
către o rudă este o situație 
normală pentru românii ple-
cați la muncă în străinătate, 
iar comunitatea de români din 
Spania nu este o excepție. Aflați 
departe de casă, românii își 
pot sprijini familiile folosind 
TransferGo, compania cu cele 
mai rapide transferuri online 
internaționale la costuri reduse. 
TransferGo oferă servicii de 
transfer rapid de bani online la 
costuri mai mici decât băncile 
și sumă garantată la destinație, 
fără vreun cost ascuns.

Conform celor mai recente 
studii, realizate în 2017 de către 

Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni, din cei 4 mili-
oane de români care au migrat 
în străinătate, 900.000 cetă-
țeni români sunt înregistrați 
oficial în Spania, fiind a doua 
cea mai mare comunitate de 
români din străinătate. Spa-
nia este depășită în clasament 
numai de Italia, acolo unde sunt 
înregistrați ca rezidenți peste 
1 milion de cetățeni români.

„După ce în 2017 ne-am 
extins rețeaua la 46 de țări la 
nivel global, ne bucurăm să 
continuăm această etapă impor-
tantă în evoluția TransferGo 
cu deschiderea coridorului 
Spania-România. Suntem 
încrezători că facilitarea celor 
mai rapide și avantajoase tran-
sferuri între România și Spania 
le va fi utilă tuturor celor care 

își doresc să vină în ajutorul 
celor dragi aflați peste hotare. 
Vom continua să investim în 
dezvoltarea serviciilor și simp-
lificarea procesului de transfer 
online pentru toți clienții noș-
tri, precum și la extinderea 
acestora”, a declarat Marius 
Nedelcu, Country Manager 
TransferGo România.

În 2017, volumul tranzac-
ționat de către români prin 
intermediul TransferGo a 
fost de peste 57 milioane de 
euro, majoritatea tranzacțiilor 
fiind efectuate prin interme-
diul aplicației TransferGo. În 
cei 5 ani de existență, serviciul 
online a câștigat încrederea a 
peste 400.000 de consumatori, 
ajungând la 2 milioane de tran-
sferuri internaționale între 46 
de țări. Clienții TransferGo au 

reușit astfel să economisească 
un total de peste 20 milioane 
de euro, comparativ cu alte 
instrumente disponibile pe 
piață.

Despre TransferGo
TransferGo este o companie 
de transfer internațional de 
bani online, în timp real și la 
costuri mici, pentru persoa-
nele care doresc să trimită bani 
peste hotare, fără a plăti taxele 
mari percepute de bănci. Com-
pania a fost înființată în anul 
2012, în UK, iar sediul central 
se află în prezent în Londra, 
Marea Britanie.

TransferGo oferă transfer 
de bani la nivel internațional, 
rapid și la costuri mici, între 
46 de țări din întreaga lume. 
Folosind sistemul inovator 
TransferGo, consumatorii pot 
trimite bani peste hotare folo-
sind un model digital din cont 
în cont, care înseamnă că banii 
nu trebuie să părăsească țara: 
banii sunt transferați local-in 
local-out. Pe scurt, expedito-
rul face o tranzacție locală în 
contul bancar TransferGo din 
aceeași țară, iar compania plă-
tește local în contul bancar al 
țarii de destinație.

TransferGo este activ 
pe piața din România 
din iunie 2015.
Pentru mai multe detalii, acce-
sați: www.transfergo.ro

FOTO: WWW.TRANSFERGO.RO

Proiect ACASĂ PLUS: Înscrie-te 
acum, pe urmă va fi prea târziu!

TransferGo facilitează transferurile 
online rapide între Spania și România

Marius Nedelcu, Country Manager TransferGo România /  
WWW.TRANSFERGO.RO

TransferGo a pregătit cadouri, 
surprize și multe premii

Ziarul Românilor din Spania, 
Periodico El Rumano.es a 
împlinit 9 ANI: LA MULȚI ANI!

În săptămâna (12-16 martie 2018), ziarul adresat români-
lor din Spania, din România, dar și românilor din întreaga 
lume a împlinit o frumoasă vârstă de 9 ani. Ziarul El 
Rumano din Spania se găsește pagina de internet www.
periodicoelrumano.es și pe pagina de Facebook Periodico 
El Rumano.

De-a lungul acestor 9 ani, PeriodicoElRumano.es a trecut 
prin transformări, experiențe cu folos, experiențe prin care a 
învățat cum să ajungă mai bine la cititorii săi, selectând zi de zi 
informații doar care vă sunt de interes. Orientat pe știri de cali-
tate și de valoare, promovează zi de zi românii din Spania, din 
România, dar și din întreaga lume care dau un exemplu bun 
de urmat societății din care fac parte.

PeriodicoElRumano.es are în spate o echipă de redacție 
ambițioasă și determinată în munca de zi cu zi, nefăcând nicio 
excepție în a selecta doar acele informații importante pe ordi-
nea zi, local, național și internațional, informații utile pentru 
voi și apropiaților voștri, promovând evenimente culturale 
românești de interes românilor din Spania, din România și din 
întreaga lume. PeriodicoElRumano.es, alături de Radio Româ-
nul 107,7 FM SPANIA sunt două medii de comunicare puternice 
și de încredere dedicate românilor din Spania și de pretutin-
deni, unind în jurul lor una dintre cele mai mari comunități de 
români din străinătate, peste 1 milion de români din Spania.

PeriodicoElRumano.es dedică acești 9 ani tuturor citito-
rilor care zi de zi urmăresc subiecte de interes prezentate pe 
agenda zilei. PeriodicoElRumano.es vă invită pe toți să sărbă-
torim împreună acest moment de aniversare a celor 9 ani de 
activitate pe pagina de Facebook Periodico El Rumano. Puteți 
lăsa mesajele voastre pe pagina de internet PeriodicoElRu-
mano.es și pe Facebook Periodico El Rumano.

La mulți ani Periodico El Rumano, la mulți ani redacției 
și cititorilor Periodico El Rumano!

Pentru apreciarea cititorilor, redacția se înclină cu res-
pect, adresând un mare MULȚUMESC!

Ești norocos? Luna aceasta vei afla cu siguranță! Doar dacă vei 
întâlni zânele bănuților de aur de la TransferGo, și vei primi un 
card cu 3 transferuri de bani gratuite, plus alte cadouri și sur-
prize! Fii pe fază! Te poți întâlni cu zânele chiar pe strada ta!

Andra recomandă TransferGo–cel mai ieftin și rapid ser-
viciu de transfer internațional online de bani! Cu TransferGo 
trimiți bani online în doar 30 de minute, iar comisionul este fix 
și mult mai mic decât orice alt transfer de bani. Intră pe www.
transfergo.ro ca să vezi care sunt opțiunile și cum poți câștiga 
bani frumoși doar din recomandări.

Urmărește concursurile TransferGo la Radio Româ-
nul–107,7 FM Spania și www.radioromanul.es–și vei putea 
câștiga multe alte premii!

http://www.periodicoelrumano.es/
https://www.facebook.com/PeriodicoRumano
https://twitter.com/PeriodicoRumano
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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 19Calle Ingeniero Fernández Casado 19 Duminicã 10-18

http://www.periodicoelrumano.es/
https://www.facebook.com/PeriodicoRumano
https://twitter.com/PeriodicoRumano
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Comerțul ilegal cu produse din 
tutun este considerat adesea a 
nu reprezenta un pericol social, 
iar cumpărătorii nu conștien-
tizează că sunt părtași la trafic 
ilegal, a declarat Andreea Paul, 
președintele organizației negu-
vernamentale INACO, conform 
AGERPRES.

„Ca urmare, acest tip de acti-
vitate s-a transformat, în multe 
cazuri, în principala sursă de 
venit. Cumpărătorii în căutare 
de chilipiruri și comercianții 
ambulanți nu conștientizează, 
din păcate, că devin părtași 
la trafic ilegal, contrabanda 
fiind o infracțiune care ține 

de criminalitatea organizată și 
care se pedepsește cu închisoa-
rea. Contrabanda și comerțul 
ilegal cu tutun nu sunt soluții 
viabile de supraviețuire. Este 
nevoie de o strategie de dezvol-
tare economică a județelor de 
frontieră”, a spus Paul. Potrivit 
acesteia, un punct procentual 
din comerțul ilegal cu produse 
din tutun duce la pierderi de 35 
milioane euro la bugetul țării.

Piața neagră a țigaretelor la 
nivel național a ajuns, în ianuarie, 
la 15,6% din totalul consumu-
lui, conform ultimului studiu 
realizat de compania de cerce-
tare Novel Research. Potrivit 

cercetării, procentul se află ușor 
sub media anuală a comerțu-
lui ilegal din 2017, de 16%. În 
nord-vestul țării, contrabanda 
cu țigarete are o pondere de 
aproape 20%, ceea ce înseamnă 
că una din cinci țigarete comer-
cializate în această regiune este 
de contrabandă. Județele din 
nord-est rămân și la începutul 
acestui an cele mai afectate de 
comerțul ilegal, cu o pondere 
de 37,6% în creștere față de 
noiembrie 2017, ca urmare a 
unui reviriment brusc al contra-
bandei cu produse din Republica 
Moldova. „Contrabanda cu țigări 
reprezintă principalul fenomen 

infracțional care se manifestă 
la frontiera de nord a Româ-
niei cu Ucraina. Acest lucru 
a determinat ca situația ope-
rativă a Inspectoratului să fie 
deosebit de activă. Pe lângă exer-
citarea atribuțiilor ce îi revin 
cu privire la supravegherea și 
controlul trecerii frontierei de 
stat, prevenirea și combaterea 
migrației ilegale și a faptelor 
specifice criminalității trans-
frontaliere săvârșite în zona de 
competență, un obiectiv prioritar 
este combaterea contrabandei 
cu țigarete”, a declarat chesto-
rul de poliție Liviu Bute, de la 
Poliția de Frontieră.

O nouă campanie publică 
de conștientizare a efectelor 
negative ale contrabandei a 
fost lansată recent la Institu-
ția Prefectului Județului Satu 
Mare, în parteneriat cu Poliția 
de Frontieră, Poliția Română 
și Direcția Generală a Vămilor 
din cadrul Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală, cu spri-
jinul INACO (Inițiativa pentru 
Competitivitate), mai spune 
sursa citată. Intitulată „Con-
trabanda e hoție! Te bagă la 
pușcărie”, campania se deru-
lează în perioada martie-aprilie, 
în județele de graniță din nord, 
nord-vest, nord-est, vest, sud-
vest, precum și în București.

Fără o modificare a politicilor 
actuale, creșterea economiei 
românești va deveni din ce în 
ce mai fragilă și în acest sens 
Fondul Monetar Internațional 
susține că opțiunea cea mai 
bună este o combinație între 
moderarea politicii fiscale și 
înăsprirea politicii monetare, 
se arată în documentul publicat 
de FMI la sfârșitul consultărilor 
cu România în baza Articolu-
lui IV, informează AGERPRES.

Potrivit FMI, ritmul de 
creștere al economiei româ-
nești ar urma să încetinească 
în acest an ca urmare a mai 
multor factori: diminuarea 
impulsului fiscal, investițiile 
publice reduse, lipsa progre-
selor cu reformele structurale 
și înăsprirea condițiilor finan-
ciare. „Preconizăm că ritmul 
de creștere a PIB va fi de apro-
ximativ 5% în 2018, urmând 
a încetini la 3% pe termen 
mediu”, se arată în comuni-
catul FMI. Potrivit Fondului, o 
combinație prudentă între con-
solidarea fiscală și înăsprirea 

politicii monetare ar evita 
supraîncălzirea, ar reduce 
deficitul fiscal și extern și ar 
crește stabilitatea macro-fi-
nanciară. „Recenta înăsprire 
a politicii monetare a fost un 
start binevenit și încurajăm 
BNR să continue să majoreze 
dobânda de politică monetară”, 
precizează FMI.

FMI recomandă creșterea 
eficienței cheltuielilor prin pri-
oritizarea marilor proiecte de 
investiții, creșterea absorbției 

fondurilor europene, în spe-
cial pentru marile proiecte de 
investiții, și punerea în apli-
care a legii responsabilității 
fiscale, ceea ce ar crește disci-
plina fiscală și predictibilitatea. 
În ceea ce privește compani-
ile de stat, FMI subliniază că 
Legea 111 privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor 
publice ar trebui păstrată și 
orice slăbire a actualei legislații 
privind guvernanța corpora-
tivă ar trebui evitată, în timp 

ce restructurarea și privati-
zarea companiilor de stat ar 
trebui reluate.

O misiune a Fondului Mone-
tar Internațional (FMI) s-a 
aflat în aceste zile la Bucu-
rești, pentru evaluarea anuală 
a economiei românești în baza 
Articolului IV din Statutul insti-
tuției financiare internaționale. 
În prezent, România nu are în 
derulare un acord de finanțare 
cu Fondul Monetar Internați-
onal, mai spune sursa citată.

Consultările periodice prevă-
zute de Articolul IV din Statutul 
Fondului constituie un exerci-
țiu de supraveghere care este 
obligatoriu pentru toate statele 
membre. Scopul consultărilor 
în baza Articolului IV este exa-
minarea situației financiare și 
economice la nivel național și 
formularea unor recomandări 
generale referitoare la politicile 
monetare, politicile financiare 
și economice de urmat pen-
tru asigurarea stabilității și a 
unei evoluții pozitive la nive-
lul economiei.

FOTO: YOUTUBE.COM

INACO: Comerţul ilegal cu produse din tutun este 
considerat adesea a nu reprezenta un pericol social

FMI recomandă României o combinaţie între 
consolidarea fiscală și înăsprirea politicii monetare

FOTO: PRESSALERT.RO

FOTO: AFRICANLEADERSHIP.CO.UK

MADR: 1.110 tone de lână 
colectate, trimise la export

Ministrul Oprea: 2018 nu va fi 
un an al schimbărilor majore 
din punct de vedere fiscal

Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ și Antreprenoriat, 
Radu Oprea, a susţinut într-o conferinţă de presă, la Alba Iulia, 
că 2018 „nu va mai fi un an al schimbărilor” majore din punct de 
vedere fiscal pentru mediul de afaceri, informează AGERPRES.

„Anul acesta și anii viitori vor fi ani ai stabilităţii și predictibi-
lităţii. Este un mesaj puternic pe care îl transmit de fiecare dată 
mediului de afaceri. Este una dintre principalele preocupări pe 
care ni le adresează mediul de afaceri–dacă vor mai fi schimbări 
majore, iar răspunsul este nu, nu vor mai fi schimbări majore. Va 
fi un an al investiţiilor, aceasta este dorinţa și mesajul pe care 
Guvernul României îl transmite. Nu va mai fi un an al schimbări-
lor din punct de vedere fiscal”, a declarat ministrul Radu Oprea.

Acesta a mai spus că, împreună cu ministrul Finanţelor 
Publice, Eugen Teodorovici, a început un program de a așeza 
în aceeași sală, la masa discuţiilor, ANAF-ul cu mediul de afa-
ceri. Oprea a adăugat că astfel de întâlniri au avut loc deja în 
ţară, mai spune sursa citată. „Cred că mesajul care este foarte 
important este acela că, dacă, într-adevăr, vrem să schimbăm 
percepţia între mediul de afaceri și stat, atunci trebuie să stăm 
în aceeași sală, la aceeași masă la discuţii și pot să vă spun că, 
până acum, discuţiile, au fost extrem de constructive de fie-
care dată când am fost în aceeași sală și cred că acesta este 
modalitatea corectă, transparentă de a reuși să transmitem 
mesajul că, într-adevăr, ANAF-ul, Legea prevenirii care deja 
este funcţională în România, își fac efectul”, a conchis minis-
trul. Radu Oprea a participat la Universitatea „1 Decembrie 1918” 
Alba Iulia la dezbaterea „Antreprenoriat, proiecte și oportuni-
tăţi de dezvoltare a propriei afaceri”.

O cantitate de lână de peste 1.500 de tone a fost colectată 
odată cu începerea sezonului de tuns al oilor, în judeţele Sibiu 
și Constanţa, în urma programului de sprijin pentru comercia-
lizarea lânii, 1.100 tone fiind trimise la export, către Turcia, India, 
China și Italia, informează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale, conform AGERPRES.

Măsura de realizare a centrelor de colectare a fost luată în 
baza Hotărârii de Guvern nr. 500/ 2017 privind acordarea aju-
torului de minimis pentru aplicarea programului de susţinere 
a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii, pentru a 
veni în sprijinul fermierilor crescători de ovine. „În Programul de 
susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii 
și-au manifestat intenţia de a participa peste 32.000 de bene-
ficiari, cu o cantitate totală estimată de aproximativ 23.000 de 
tone, așadar prin centrele existente se poate prelua în totali-
tate această cantitate”, se menţionează în comunicat. Pentru 
a beneficia de sprijinul de 1 leu/ kg pentru lâna comercializată, 
cei înscriși în Program trebuie să depună la Direcţiile pentru 
Agricultură documentele justificative de plată, până la data 1 
iulie 2018. Documentele justificative de plată sunt factura /fila/
filele din carnetul de comercializare, din care să rezulte cantita-
tea de lână comercializată, mai spune sursa citată.

http://www.periodicoelrumano.es/
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Uniunea Muncitorilor Români din Spania a 
adus România aproape de români în cadrul 
unui concert dedicat Zilei Femeii și Zilei 
Mamei, adus în dar de Mărțișor pe 11 martie, 
care a avut loc în Torrejón de Ardoz, Madrid. 
Uniunea Muncitorilor Români din Spania 
a desfășurat, pe data de 11 martie 2018, un 
concert dedicat Zilei Femeii și Zilei Mamei, 
care a avut loc în Recinto Ferial din Torrejón 
de Ardoz (provincia Madrid), programat 
între orele 12:00 și 22:00.

Deși vremea a fost capricioasă, românii din 
Spania s-au adunat în număr mare pentru a 
sărbători împreună în cadrul unui concert extra-
ordinar dedicat Zilei Femeii și Zilei Mamei, 
adus în dar de Mărțișor. Artiștii invitați din 
mai multe regiuni ale României au încântat 
publicul cu piesele care le alină dorul de țară, 
de casă și de cei dragi. Artiștii invitați au fost: 
Niculina Stoican, Gelu Voicu, Mihaela Gurău, Paul 
Ananie și Denisa Bărbat.

Și când soarele a ieșit dintre nori, românii 
au întins mai multe rânduri de hore, bucurân-
du-se de momentele artistice oferite cu inima 
deschisă de către interpreții invitați la acest 
eveniment. Recitalul deosebit a adus încântare 
publicului pentru momentul folcloric româ-
nesc după care românii din străinătate duc 
dorul, încântarea fiind și în rândul artiștilor 
impresionați de cu câtă dragoste sunt primiți 
și apreciați de românii din Spania.

La festivalul din Torrejón de Ardoz, românii 
din Spania au fost așteptați la standul TransferGo 
(transfer de bani online în România și în străinătate) 
cu multe cadouri și multă ciocolată. TransferGo a 
avut un stand cu foarte multe cadouri și surprize 
dulci pentru toți românii care au participat la Târ-
gul de produse tradiționale românești, în Recinto 

Ferial din Torrejón de Ardoz. Între cadourile ofe-
rite, românii au primit carduri cu transferuri 
de bani gratuite plus multe alte cadouri. Cu 
TransferGo românii pot trimite bani online în 
doar 30 de minute, iar comisionul este fix și 
mult mai avantajos decât orice alt transfer de 
bani. Detalii despre transferul de bani online, 
pe www.transfergo.ro.

Intrarea la acest eveniment a fost gratuită.
La târgul de produse tradiționale românești, 

românii au putut consuma preparate din carne 
rumenite la grătar, mititei tradiționali românești, 
alte mâncăruri din gastronomia românească, 
dar și preparate dulci, deserturi tradiționale 
românești și multe altele. Mâncarea gustoasă 
a fost completată de diverse băuturi menite 
să întrețină atmosfera de petrecere.

În cadrul acestui eveniment, grupul de dan-
satori „Plaiuri Românești” a susținut un recital 
cu piese din folclorul românesc și au surprins 
publicul prin jocul popular românesc la scenă 
deschisă. Românii prezenți la eveniment au 
mulțumit la final pentru organizarea acestui 
concert extraordinar, cu interes de a participa 
și la alte evenimente de genul acesta pentru 
alinarea dorului de casă și de cei dragi.

Uniunea Muncitorilor Români, ca și organi-
zatoare a acestui concert extraordinar dedicat 
folclorului românesc, dorește să mulțumească 
tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui 
eveniment. Dorește să mulțumească colaborato-
rilor: Transfer Go, Bârsan Pan, Domnitorul, Autos 
Motoreta, Primăria din Torrejón de Ardoz.

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

EVENIMENT

Românii au sărbătorit Ziua Femeii și Ziua Mamei într-
un concert extraordinar în Torrejón de Ardoz-Madrid

 Bănuți de ciocolată oferiți la standul TransferGo / 
WWW.NUNTISIBOTEZURI.COMPaul Ananie / WWW.NUNTISIBOTEZURI.COM

Niculina Stoican / WWW.NUNTISIBOTEZURI.COMMihaela Gurău / WWW.NUNTISIBOTEZURI.COM

Gelu Voicu / WWW.NUNTISIBOTEZURI.COMDenisa Bărbat / WWW.NUNTISIBOTEZURI.COM

FOTO: WWW.NUNTISIBOTEZURI.COM

Grupul de dansatori „Plaiuri Românești” / WWW.NUNTISIBOTEZURI.COM
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O tradiţie cultivată cu responsabilitate
Producerea salamurilor crude-uscate în Bacău–
România, este rezultatul cultivării responsabile a 
tradiţiei locuitorilor acestor meleaguri în special 
pentru abatorizarea și procesarea cărnii, atestată 
în urmă cu peste 120 ani.

Parte a Grupului de firme AGRICOLA, SAL-
BAC deține două fabrici ultramoderne, amenajate 
după cele mai riguroase norme de securitate 
alimentară, sanitar-veterinare și de protec-
ție a mediului din Uniunea Europeană, una 
de salamuri crud-uscate, alta de preparate și 
specialități fiert-afumate.

Tehnologia specifică produselor crude-us-
cate cu mucegai și timp lung de maturare este 
aplicată în fabrica de la Bacău încă din 1976, 
Salamul de Sibiu produs în Bacău fiind singurul 
de acest fel care a fost produs fără întrerupere 
în România, în aceleași condiții de calitate și 
gust, fapt care îl menține și consolidează în 
poziția de lider în acest segment, cu o cotă de 
piață medie de 50% din 2009 și până în prezent.

Pasiunea naște cele mai rafinate gusturi
Salamurile crud-uscate AGRICOLA au depă-

șit toate barierele convenționalului și clișeele 
tradiționaliste. Măiestria cu care sunt obținute 
și cel mai bun gust–același de fiecare dată–le 
fac unice, ceea ce adevărații cunoscători au 
apreciat dintotdeauna.

Salamurile crude-uscate reprezintă piesa 
de rezistență în toată piramida de produse 

comercializate sub brandul AGRICOLA: Salamul 
de Sibiu, Salamul Ambasador, Salamul Bănă-
țean, Salamul Domnesc, Salamul Peleș sunt 
tot atâtea bijuterii gastronomice care satisfac 
cele mai rafinate gusturi. În 2017, vânzările 
acestor produse au crescut față de anul pre-
cedent cu procente cuprinse între 2 și 10%, în 
creștere inclusiv în comunitățile de români 
din statele membre UE, conform unui comu-
nicat de presă.

Salam de Sibiu–gust veritabil, inconfundabil
Salamul de Sibiu produs de AGRICOLA are 

o reputație inconfundabilă. Pentru obținerea 
acestui sortiment se utilizează un proces de 
maturare a cărnii de minim 70 de zile, fără 
culturi starter, iar savoarea, aroma și distinc-
ția gustului fac din acest produs cel mai serios 
examen de competență profesională. Rețeta 
tradițională, în care ingredientele sunt păs-
trate într-o formă veritabilă din 1974, fără 

adaosuri, numai din carne macră de porc și 
slănina tare, îmbinate cu condimente naturale, 
afumarea cu lemn de esență tare, stagionarea 
(n. red.–maturarea) îndelungată și mucegaiul 
nobil însămânțat concretizează gustul unic al 
acestui produs prețios.

Diversitate și echilibru pentru gust românesc
Paleta sortimentală AGRICOLA este diversifi-

cată și răspunde tuturor cerințelor și gusturilor 
dorite în special de comunitățile de români din 
străinătate, tradiționale sau moderne, adap-
tate conceptului de produs sănătos, echilibrat 
proteic și din punct de vedere al conținutu-
lui de grăsimi.

Micii Gustoși–un «must have» românesc
Sunt inconfundabili Micii Gustoși de la 

AGRICOLA! Cresc an de an cu pană la 20% 
în vânzări, ca o recunoaștere a gustului lor 
perfect românesc, așa cum ni-l amintim cu 
toții din copilărie.

Cârnații de grătar–un deliciu
Preparați după o rețetă tradițională, în mem-

brană naturală, cârnăciorii de porc AGRICOLA 
sunt ideali pentru grătarul devenit tradițional 
în week-end–sunt deosebit de căutați și nelip-
siți de pe mesele de sărbători.

Găsiți mai multe informații la:
Web: www.agricola.ro
Produse Agricola: salamuri.agricola.ro
Facebook: www.facebook.com/creatorpofta
YouTube: www.youtube.com/user/AgricolaInt

Salamurile AGRICOLA au căutare în comunitățile de 
români din UE, preferate și de românii din Spania

PUBLIREPORTAJ
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Iranul și marile puteri s-au reu-
nit la Viena pentru a evalua 
modul de aplicare a acordu-
lui nuclear încheiat în 2015, un 
text supus unor critici virulente 
din partea președintelui ame-
rican Donald Trump și care nu 
a părut niciodată atât de ame-
nințat, informează AGERPRES. 
Această reuniune trimestri-
ală trece în revistă aplicarea 
acordului intrat în vigoare în 
ianuarie 2016 și destinat să 
garanteze caracterul strict 
civil al programului nuclear 
iranian în schimbul ridicării 
sancțiunilor internaționale.

Reuniunea intervine în 
contextul extrem de sensibil 
în care președintele ameri-
can Donald Trump urmează 
să anunțe la 12 mai dacă, așa 
cum a lăsat să se înțeleagă, 
SUA se vor retrage sau nu din 
acest acord și în consecință vor 
reinstitui regimul de sancțiuni 
împotriva Republicii Islamice 

Iran. Demiterea secretarului 
de stat american Rex Tillerson, 
care pledează pentru adeziunea 
SUA la acest text istoric, ampli-
fică incertitudinea. Succesorul 
său în funcție Mike Pompeo, 
până acum director CIA, este 
adept al unei linii dure față de 
Iran. La reuniunea de la Viena 
au participat directori politici 
ai Iranului și marilor puteri 

(SUA, Rusia, China, Franța, 
Marea Britanie și Germania) 
care au negociat acordul sem-
nat în capitala austriacă.

Președintele american a 
dat un ultimatum aliaților săi 
europeni să convină cu Iranul 

„remedierea lacunelor teribile” 
din text. Trump a cerut mai 
multe inspecții și, mai întâi 
de toate, eliminarea limitărilor 

de timp impuse Teheranului 
în privința activității nucleare, 
care urmează să expire între 
2025 și 2030. Ceilalți semna-
tari consideră textul o victorie 
istorică pentru neproliferarea 
nucleară după mai mult de un 
deceniu de tensiuni, mai spune 
sursa citată.

Prezent la Viena, directorul 
de strategie al lui Rex Tiller-
son, Brian Hook, s-a întâlnit 
la Berlin cu responsabilii fran-
cez, britanic și german pentru 
a discuta despre completările 
la textul original, au indicat 
surse din Departamentul de 
Stat. Teheranul respinge orice 
schimbare a textului documen-
tului semnat în 2015. Iranul 
afirmă că nu a încercat nici-
odată să se doteze cu armă 
nucleară, dar a avertizat că țara 
ar putea relua rapid activită-
țile de îmbogățire a uraniului 
în cazul în care acordul este 
abandonat.

La câteva zile după ce a fost 
învestită cu un nou mandat, 
cancelarul german, Angela 
Merkel, a efectuat o vizită la 
Paris pentru a pregăti împre-
ună cu Emmanuel Macron 
reformele „clare și ambiți-
oase” asupra cărora doresc 
să ajungă la un acord până 
în iunie pentru a relansa o 
Europă „aflată în dezordine”, 
informează AGERPRES. Cei 
doi lideri s-au exprimat pe rând 
în fața presei, amândoi insis-
tând asupra necesității de a găsi 
soluții la provocările multiple 
cu care se confruntă Europa: 
criza migratorie, ascensiunea 

formațiunilor eurosceptice în 
cadrul Uniunii, tensiunile diplo-
matice internaționale și reforma 
instituțiilor europene.

„Se deschide o etapă impor-
tantă, în care vom avea multe 
de făcut cu privire la deciziile 
pe termen scurt și de schițat 
perspectivele pe termen mediu 
și lung pentru Europa noastră, 
mai esențial decât în urmă cu 
câteva luni”, a declarat preșe-
dintele francez. „Am voința de 
a ajunge la acest lucru și cred 
că putem face asta”, a adăugat 
cancelarul german. „Este mai 
necesar ca niciodată ca Europa 
să acționeze unit într-o situație 

geopolitică în care multilatera-
lismul se află sub presiune”, a 
adăugat Angela Merkel, aflată la 
prima vizită în străinătate după 
instalarea noului guvern, la 
capătul unor intense negocieri.

Președintele francez aștepta 
de mai multe luni ca situa-
ția politică din Germania să 
se stabilizeze pentru a face 
să demareze din nou cele-
brul „motor franco-german”, 
implicat în evoluția a nume-
roase dosare europene. „Știți 
cât de mult așteptăm această 
muncă în comun”, a declarat 
Emmanuel Macron, înaintea 
unei reuniuni de lucru a celor 

doi lideri, urmată de un dineu. 
„Nu suntem întotdeauna de ace-
eași părere de prima dată, dar 
Franța și Germania au realizat 
deja multe împreună”, a sub-
liniat Angela Merkel.

Președintele francez a făcut 
mai multe propuneri de reforme 
instituționale pentru Europa, 
ca un buget european sau un 
ministru de finanțe pentru zona 
euro, însă negocierile se anunță 
delicate, Angela Merkel fiind 
supusă unui acord de coaliție 
pentru a guverna la Berlin. „În 
privința zonei euro, a politicii 
migratorii, de apărare, comer-
ciale, de cercetare, educaționale 
și în marile domenii pe care 
le-am putut defini, vom pro-
pune, până în iunie, o foaie 
de parcurs ambițioasă pen-
tru această refondare și vom 
depune toată energia necesară 
în acest scop”, a declarat Emma-
nuel Macron.

Un summit european, care 
se anunță crucial, este prevă-
zut la 28 și 29 iunie, mai spune 
sursa citată. Cu atât mai mult, 
cu cât alți parteneri nu văd 
obligatoriu cu ochi buni coor-
donarea franco-germană asupra 
destinelor europene. „Asta nu 
înseamnă că noi, celelalte țări 
din UE, vom lua de bun tot ce 
decid germanii și francezii. Nu 
vom sta doar să încuviințăm”, 
a atras deja atenția premierul 
Olandei, liberalul Mark Rutte.

Reuniune la Viena în problema acordului nuclear 
iranian, pe fondul ameninţărilor lui Donald Trump

Cancelarul german, Angela Merkel și Emmanuel 
Macron pregătesc reforma Uniunii Europene

FOTO: AFTENPOSTEN.NO

FOTO: TIME.COM

Suedia, dispusă să contribuie 
la organizarea unui summit 
Donald Trump–Kim Jong-Un

Slovenia aduce disputa 
teritorială cu Croaţia în faţa 
instituţiilor Uniunii Europene
Slovenia a transmis Comisiei Europene o scrisoare despre 
disputa ei privind delimitarea frontierei cu Croaţia vecină, a 
confirmat recent executivul comunitar, fiind iniţiat astfel 
procesul aducerii acestui diferend în faţa Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene (CJUE), informează AGERPRES.

Guvernul sloven a luat această decizie după ce Croaţia a 
refuzat să implementeze o hotărâre a Curţii Permanente de 
Arbitraj de la Haga privind soluţionarea acelui litigiu teritorial 
apărut după ce ambele state s-au separat de fosta Iugosla-
vie în anul 1991. Întrucât a trecut termenul de 29 decembrie 
dat Croaţiei de Curtea de la Haga pentru a aplica respectiva 
decizie, Slovenia a promis că va sesiza CJUE, în baza normelor 
Uniunii Europene ce permit statelor să acţioneze în judecată 
un alt stat membru dacă estimează că acesta din urmă încalcă 
Tratatul UE. Însă înainte de a sesiza CJUE, Slovenia trebuie să 
aducă problema în atenţia Comisiei Europene, demers îndepli-
nit prin scrisoarea adresată executivului comunitar.

Conform sursei citate, Comisia Europeană are acum la dis-
poziţie trei luni pentru a emite o opinie în această chestiune. 
Disputa dintre Croaţia și Slovenia privește o zonă a graniţei 
maritime și terestre, în special linia de separare în Golful Piran 
de la Marea Adriatică. Cele două ţări au convenit în anul 2013 
să-și soluţioneze litigiul apelând la arbitrajul Curţii de la Haga. 
Ulterior, Croaţia și-a retras acest acord, invocând faptul că Slo-
venia ar fi avut contacte ilegale cu panelul de arbitraj. Instanţa 
internaţională a continuat procesul, încheiat în iulie 2017 
printr-un verdict în care a decis ca Slovenia să aibă „acces neîn-
trerupt” în apele internaţionale ale Adriaticii, la care are acces 
și Croaţia, verdict pe care guvernul de la Zagreb a refuzat să-l 
implementeze.

Ministrul de externe nord-coreean, Ri Yong Ho, sosit într-o 
vizită la Stockholm, a avut o întrevedere cu premierul suedez 
Stefan Lofven, în contextul ofertelor repetate ale Suediei de a 
facilita potenţiale discuţii între Washington și Phenian, infor-
mează AGERPRES. Suedia, membru nepermanent al Consiliul 
de Securitate al ONU în perioada 2017-2018, reprezintă intere-
sele SUA la Phenian.

Vizita lui Ri intervine la o săptămână după anunţul-șoc 
potrivit căruia președintele american Donald Trump a acceptat 
să participe la un summit istoric cu liderul nord-coreean Kim 
Jong-un. Summitul, fără precedent în istoria celor două ţări, 
ar urma să aibă loc până la sfârșitul lunii mai, într-un loc încă 
neprecizat, în scopul „ajungerii la denuclearizarea permanentă” 
a Coreei de Nord, a declarat Chung Eui-yong, consilierul pentru 
securitate naţională al președintelui sud-coreean, Moon Jae-in. 
Înainte, dar și după acest anunţ, Stefan Lofven și ministrul său 
de externe, Margot Wallstrom, au făcut în mod repetat oferte 
de a facilita posibile discuţii între Washington și Phenian.

Ri și Lofven „au avut o întrevedere, dar nu putem spune 
nimic despre conţinutul ei”, a declarat purtătorul de cuvânt 
al lui Lofven, Jonatan Holst. Premierul suedez a plecat ulte-
rior spre Berlin, pentru discuţii cu cancelarul german Angela 
Merkel. Conform sursei citate, Ri Yong Ho a sosit la Stockholm, 
însoţit de directorul general adjunct al Departamentului Ame-
ricii de Nord din ministerul său, Choe Kang Il, după o escală la 
Beijing. El a avut o cină de lucru cu șefa diplomaţiei suedeze, 
Margot Wallstrom, la sediul Ministerului de Externe suedez, 
după care s-a îndreptat spre ambasada nord-coreeană, fără a 
face declaraţii. „În acest moment avem nevoie de dialog și ne 
bucurăm că avem această întâlnire. În același timp însă, nu 
suntem naivi și nici nu vrem să dăm impresia că putem rezolva 
toate problemele lumii”, a declarat dna. Wallstrom. „Dacă ne 
putem folosi rolul și contactele în cel mai bun mod, o vom 
face”, a adăugat ea.
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ESPAÑOL

El director general de Bilbao Exhibition Centre (BEC), Xabier 
Basañez, y Marian Popescu, en representación del Ministerio 
de Turismo de Rumanía como cónsul general en Bilbao, han 
firmado este viernes un convenio de colaboración para la par-
ticipación de Rumanía como “país invitado” en Expovacaciones 
2018, según www.20minutos.es. El certamen internacio-
nal, dedicado al turismo y al ocio, celebrará su nueva edición 
desde el 4 hasta el 6 de mayo en el pabellón 3 de Bilbao 
Exhibition Centre. Según ha explicado el BEC, Rumanía se con-
vierte, de este modo, en “uno de los atractivos estelares” de 
esta nueva edición de Expovacaciones, que dispondrá de un 
área especial donde promocionará el país y la cultura de las 
tres regiones principales de Rumanía, la meseta de Transilva-
nia, los Cárpatos y las tierras bajas del Oeste y Este. “Bajo la 
protección de los imponentes Cárpatos, este país cuenta con 
paisajes salvajes, impresionantes parques naturales, grandes 
llanuras, coloridos parajes y la belleza del Delta del Danubio, 
lo que lo convierten en un destino idílico para los amantes 
de la naturaleza, el deporte y la aventura. Además, su riqu-
eza cultural, sus tradiciones únicas, regiones llenas de historia, 
castillos, fortalezas e iglesias, ofrecen a los visitantes una opor-
tunidad excepcional para vivir una auténtica experiencia 
cultural”, han destacado desde el recinto ferial. Bilbao Exhibi-
tion Centre instituyó el emblema de “país invitado” con el fin 
de proporcionar a las oficinas de Turismo de países con “gran 
atractivo” entre los visitantes a Expovacaciones y ofrecer la 
oportunidad de “presentar una extensa y detallada oferta de 
sus propuestas turísticas acompañadas con el desarrollo de un 
programa de actividades culturales y lúdicas como la gastro-
nomía, la música, o la artesanía”.

Rumanía será país invitado 
en la nueva edición de 
Expovaciones en el BEC

La Comunidad de Madrid pone 
en marcha la vigésima Semana 
del Cortometraje y para cele-
brar este hito crea 20 AÑOS 
EN CORTO, una sección del 
certamen llena de actividades 
que celebrarán el recorrido 
del mundo del cortometraje 
en estos veinte años, según 
www.audiovisual451.com.

El eje principal de la Semana, 
que se celebrará del 9 al 15 de 
abril, será la sección compe-
titiva. Los cortometrajes 
participantes optarán a los 

Premios Madrid en Corto, a 
los Premios Telemadrid/La 
Otra y a las distinciones que 
conceden las entidades profe-
sionales. Este año el certamen 
ha querido contar en su foro 
profesional con representan-
tes del festival de Sundance 
y de la Berlinale. Por su parte, 
Rumanía será el país invitado de 
esta 20ª edición. Dar a conocer 
los valores de la cinematografía, 
difundir entre el público madri-
leño la importancia artística 
de la industria del corto y ser 

punto de reunión de los pro-
fesionales del sector son los 
objetivos fundamentales de 
la Semana del Cortometraje.

El festival cuenta con 
tres ejes principales:
En la sección oficial y las 
secciones informativas se 
proyectarán 32 cortometra-
jes producidos en 2017, que 
han contado con ayuda de la 
Comunidad de Madrid. Estos 
cortos, algunos de ellos estre-
nos absolutos, participarán 

en la sección competitiva. En 
paralelo, el festival se trasla-
dará a 68 municipios de la 
Comunidad de Madrid, en 
los que se realizarán sesio-
nes informativas.

El Foro Profesional del Cor-
tometraje, que nació en 2017 
para reunir a los profesionales 
del sector, crece ahora en 2018, 
incluyendo actividades para 
promover la colaboración y la 
generación de nuevos proyec-
tos, entre ellas, pitching de 
proyectos para su coproduc-
ción y distribución; encuentro 
de actores y directores; encu-
entros internacionales con los 
festivales invitados (Sundance 
y Berlinale) y con el país invi-
tado, Rumanía.

Las actividades formati-
vas incluirán talleres y charlas 
sobre nuevas tecnologías, pro-
ducción, guión, otros formatos 

“en corto”, imagen, sonido y 
dirección. El Cine Bellas Artes 
y la Sala Alcalá 31 serán sedes 
centrales de las proyecciones y 
actividades, que se realizarán, 
también, en espacios de más de 
68 municipios madrileños.

Rumanía será el país invitado en la 
20ª edición Semana del Cortometraje

FOTO: PIXABAY.COM
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F ederația Română de Tri-
atlon a primit distincția 

„Cea mai bună federație 
în curs de dezvoltare”, la gala 
anuală organizată la Moscova 
de către Uniunea Europeană 
de Triatlon (ETU), potrivit 
AGERPRES.

„Suntem încântați că efortu-
rile noastre sunt apreciate pe 
plan internațional și că primim 
recunoaștere, într-o competiție 
alături de alte 25 de federații. 
În România, din 2010 până în 
prezent, am ajuns la un număr 
de peste șapte ori mai mare de 
concurenți care au terminat o 
competiție de triatlon. Suntem 
o federație tânără, am ajuns 
la 39 de cluburi, mai mult de 
600 de sportivi legitimați, iar 

aprecierea internațională ne 
motivează să creștem și mai 
mult”, a declarat președintele 
Federației Române de Triatlon, 
Peter Klosz. La gala anuala ETU, 
premianta se alege dintre cele 
25 de federații de categorie 2 și 
3, pe un sistem de criterii bazat 
pe punctajul de țară la nivelul 

juniorilor, numărul de antrenori 
și arbitri ITU, prezența la dife-
rite programe de dezvoltare, dar 
și nivelul general de dezvoltare 
a sportului din țara respectivă. 
Conform sursei citate, Federa-
ția Română de Triatlon a fost 
nominalizată, pentru al treilea 
an consecutiv, de către ETU 

pentru acest premiu. Fondată 
în 2013 și finanțată de Minis-
terul Tineretului și Sportului 
din 2014, federația a organi-
zat, în România, cinci cupe 
europene, două campionate 
balcanice, trei campionate 
europene și un campionat 
mondial. Prin programele de 
dezvoltare și școlarizare, Româ-
nia dispune, în prezent, de 18 
antrenori cu licență ITU (Inter-
national Triathlon Union) și 28 
de arbitri internaționali. Fede-
rația Română de Triatlon are 
ca obiectiv creșterea adopției 
disciplinelor sportive gestio-
nate în rândul sportivilor și 
a performanțelor sportivilor 
români ce fac parte din lotu-
rile naționale.

Jucătoarea suedeză Isabe-
lle Gullden, coordonatoarea 
de joc a echipei feminine de 
handbal CSM București, se va 
despărți la vară de campioana 
României și va juca la formația 
franceză Brest, a anunțat clu-
bul din Capitală pe site-ul său 
oficial, conform AGERPRES.

Coordonatorul de joc al CSM 
București a refuzat prelungi-
rea înțelegerii cu clubul pentru 
următoarele sezoane. „Am avut 
trei ani extraordinari la CSM 
București. Iubesc acest club și 
colegele cu care am jucat. Toată 
lumea a fost alături de mine 
și m-a ajutat să fiu o jucătoare 
mai bună. Aici mi s-a îndeplinit 
visul de a câștiga Liga Campi-
onilor și vreau să închei acest 
sezon la fel cum l-am terminat 
pe primul. Cu încă un trofeu! 

Vreau să le mulțumesc tuturor 
din cadrul clubului, antreno-
rilor, jucătoarelor, celor din 
Team Bella, fanilor de pretu-
tindeni. Sunteți extraordinari! 
Mulțumesc București, mulțu-
mesc România pentru bunătate 
și ospitalitate. Pe curând!”, a 
declarat Gullden. Titlul de cam-
pioană a Europei, obținut de 

CSM București în 2016, se leagă 
și de performanța incredibilă 
a sportivei scandinave, care a 
înscris 15 goluri în finala mare, 
împotriva formației Gyor, înche-
iată după aruncările de la 7 
metri. Bella Gullden are un 
palmares bogat în România: 
câștigătoare a Ligii Campionilor 
în 2016, golgheteră a competiției, 

de 2 ori campioană a României, 
de 2 ori câștigătoare a Cupei 
României și de 2 ori câștigă-
toare a Supercupei României.

Din vară, CSMB se va 
despărți și de franțuzoaicele 
Gnonsiane Niombla și Cami-
lle Ayglon Saurina, care s-au 
înțeles deja cu Metz, respec-
tiv Nantes, mai spune sursa 
citată. Totodată, cinci jucă-
toare, Oana Manea, Paula 
Ungureanu, Jelena Grubisic, 
Majda Mehmedovic și Iulia 
Curea, și-au prelungit luna 
trecută contractele cu clubul. 
Campioana României a anun-
țat că din vară trei jucătoare 
de la Vardar Skopje vor evo-
lua pentru CSM, sârboaicele 
Andrea Lekic și Dragana Cvi-
jic și muntenegreanca Jovanka 
Radicevic.

SPORT

Federaţia Română de Triatlon, desemnată de forul 
european cea mai bună federaţie în curs de dezvoltare

Handbal feminin: Isabelle Gullden se 
va despărţi la vară de CSM București

FOTO: YOUTUBE.COM

FOTO: YOUTUBE.COM

Georgia a învins România. 
„Stejarii” s-au calificat la CM 2019

RUGBY:

HANDBAL MASCULIN:

AHC Dobrogea Sud Constanţa 
a câștigat Cupa României
AHC Dobrogea Sud Constanţa a câștigat în premieră Cupa 
României la handbal masculin, în Sala Sporturilor din Con-
stanţa, care a găzduit turneul Final Four al competiţiei, după ce 
a învins-o în finală pe SCM Politehnica Timișoara cu scorul de 
23-21 (11-12), informează AGERPRES. AHC Dobrogea Sud mai are 
în palmares Supercupa României, cucerită în vara trecută, după 
ce a jucat finala ediţiei trecute a Cupei României. Poli a domi-
nat două treimi din meci, dar echipa de la malul Mării a reușit 
să încline balanţa pe final. Poli a avut și patru goluri în plus pe 
tabelă, 12-8 (26) și 15-11 (34), iar în min. 38 conducea cu 16-13, 
după care AHC Dobrogea Sud a marcat patru goluri la rând, 
preluând controlul cu 17-16 (44). Echipa antrenată de Sandu 
Iacob a condus cu 20-17 (53) și 22-19 (59), iar în cele din urmă s-a 
impus cu 23-21. Pentru echipa gazdă au marcat Stevan Vujovic 5 
goluri, Nikola Crnoglavac 4, Zoran Nikolic 4, Dejan Malinovic 3, 
Dalibor Cutura 2, George Buricea 2, Laurenţiu Toma 1, Predrag 
Vujadinovic 1, Mihai Rohozneanu 1. Golurile echipei bănăţene 
au fost înscrise de Cristian Fenici 4, Filip Marjanovic 4, Flavius 
Cîmpan 4, Milos Orbovic 4, Vuk Milosevic 3, Krsto Milosevic 1, 
Marko Lasica 1, mai spune sursa citată. În finala mică, CS Minaur 
Baia Mare a trecut de CSA Steaua București cu 26-24 (15-11). Cei 
mai buni marcatori de la învingători au fost Căbuţ 6 goluri, Dra-
gas 4, Haiduc 4, A. Cristescu 4, în timp ce de la Steaua s-au 
remarcat G. Florea 5, I. Georgescu 4, A. Mihalcea 4.

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

Naţionala Georgiei a învins România cu scorul de 25-16 (10-6), 
la Tbilisi, în ultima etapă a Rugby Europe International Cham-
pionship (REIC) 2018, însă „Stejarii” s-au calificat direct la Cupa 
Mondială 2019 din Japonia datorită victoriei surprinzătoare a 
Belgiei în faţa Spaniei, informează AGERPRES. Rezultatul înre-
gistrat la Bruxelles, 18-10 pentru belgieni, unul la care aproape 
nimeni nu se aștepta în condiţiile în care ibericii erau văzuţi 
mari favoriţi, a făcut ca România să-și menţină locul 2 în clasa-
mentul REIC, poziţie care permite accesul direct la turneul final 
de anul viitor. Conform sursei citate, finalul de meci a aparţinut 
naţionalei României, care în ultimul minut a izbutit primul și 
singurul eseu, prin Andrei Rădoi, transformat de Vlaicu, scorul 
final fiind 25-16. În urma succesului obţinut, Georgia, calificată 
la CM 2019 încă de la Mondialul din Anglia din 2015, a cucerit 
titlul de campioană a turneului REIC 2018 și trofeul „Antim Ivi-
reanu”, care se acordă câștigătoarei din meciul direct dintre 
cele două naţionale, în timp ce „Stejarii”, deși învinși, au obţi-
nut o nesperată calificare directă la CM 2019 trimiţând Spania, 
ocupanta locului 3 în clasamentul competiţiei, la baraj.
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MUNCĂ

OFERTE

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

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

Busco mujer para trabajar como auxiliar 
administrativo en oficina y que la mantenga 
limpia, carné de conducir, inglés, libre de 
cargas, que pueda viajar, de 35 a 45 años, 
persona responsable, formal, que cumpla 
con los requisitos que busco. Ruego leer el 
anuncio antes de llamar. Tel: 651858134.

CERERI

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.

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

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

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

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

Domn, 44 de ani, locuiesc în Arganda del Rey. 

Îmi doresc să cunosc o doamnă de vârstă 
apropiată, să întemeiem o familie. Nu îmi 
doresc o aventură. Sunt un om cu frică de 
Bunul Dumnezeu. Tel: 642917710.

Domn de 57 ani, serios, doresc să cunosc o 
doamnă serioasă, de vârstă apropiată, din 
comunitatea Madrid. Tel: 642718344.

Am 60 ani, divorțată, singură, caut un bărbat 
văduv sau fără copii, cu mașină, cu serviciu, 
de 58-65 ani, din Castilla-La Mancha. Caut 
ceva serios! Cine vrea aventuri, să nu mă 
sune! Eu lucrez în Toledo. Mă cheamă Lili. Tel: 
604214946.

Domn de 44 de ani, divorțat, doresc să cunosc 
o doamnă de vârstă apropiată. Tel: 643661354.

Dacă ești o doamnă singură, sinceră, 
simpatică și vrei să-ți întemeiezi o familie, aș 
dori să ne cunoaștem. Am 57 de ani, divorțat 
și fără obligații. Tel: 642920396.

Caut o doamnă pentru prietenie-căsătorie, 
ca să nu fim singuri la bătrânețe. Nu îmi plac 
cuvintele și gândurile urâte, alcoolul, bârfa și 
nimic rău. Tel: 697726258.

Caut o doamnă pentru prietenie-căsătorie, 
serioasă, să împărțim toate activitățiile și să 
trăim în pace și liniște. Tel: 642660476.

Am 44 de ani, sunt din Madrid și vreau să 
cunosc un domn de vârstă apropiată, până 
în 55 ani, să fie bun, să împărțim restul vieții 
împreună. Tel: 642409543.

Tânăr din Alcorcón de 31 de ani, nefumător, 
caut o domnișoară între 25 și 30 de ani pentru 
o relație serioasă. Tel: 642661420.

Ardelean de 39 de ani, necăsătorit niciodată, 
nefumător, fără obligații și cu serviciu stabil, 
doresc să cunosc o fată de vârstă apropiată 
fără obligații pentru o relație serioasă sau 
căsătorie. Tel: 642231940 (comunitatea 
Madrid).

Domn de 56 de ani caut o doamnă pentru 
prietenie, căsătorie fericită. Eu nu sunt prieten 
cu alcoolul. Îmi place tot ce ține de iubire, 
încredere, seriozitate, armonie, înțelegere, 
respect și recunoștință. Rog să se abțină 
interesatele și aventurierele. Tel: 642660476.

Bărbat serios caut o femeie serioasă și sinceră. 
Nu vreau aventuri. Am 36 de ani și mă puteți 

contacta la tel: 642384754.

Bărbat de 60 de ani, sincer, atrăgător, cu 
serviciu doresc să cunosc o doamnă din 
comunitatea Madrid. Tel: 603216763.

Bărbat necăsătorit, singur, fără obligaţii, 
nefumător, doresc să cunosc o româncă până 
în 40 de ani, com. Madrid. Tel: 642223279.

Tânăr, 1.74 m înălţime și 73 kg, brunet, simpatic, 
cu ochii verzi și loc de muncă stabil, doresc să 
cunosc o domnișoară până în 30 de ani. Tel: 
642287931.

Bărbat de 45 de ani, 1.80 m înălţime, 85 
kg, prezentabil, fără obligaţii, cu situaţie 
materială bună, doresc să cunosc o doamnă, 
până în 48 de ani, prezentabilă, cu mici 
obligaţii sau fără obligaţii, cu situaţie 
materială bună pentru o relaţie serioasă 
(comunitatea Madrid). Doresc seriozitate, tel: 
642052212.

Domn de 38 de ani, 1.66 m înălţime, din 
Madrid, doresc să cunosc o doamnă până în 
40 de ani. Tel: 642694342.

Bărbat divorţat, 42 de ani, caut o doamnă sau 
domnișoară cu vârsta până în 40 de ani. Tel: 
642728159.

Bărbat de 48 de ani, 1.78 înălțime, 87 de 
kg, doresc să cunosc o doamnă de vârstă 
apropiată, slăbuță din zona Madridului. Tel: 
642320278.

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

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

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

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

Chico español, soltero, de mediana edad, 
viviendo en Madrid capital, sin cargas 
familiares, desea conocer chicas hasta 42 

años para una amistad o relación seria. Yo 
tengo un buen trabajo, en mi empresa. Buena 
presencia y ruego solo llamadas (no perdidas). 
Tel: 629628861.

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

Hola, soy un chico soltero, vivo en Madrid 
capital, con buen trabajo, estable y me 
gustara conocer una chica culta, honrada 
como yo lo soy para una relacion seria, 
amistad o matrimonio. No importa la 
nacionalidad. Ruego mucha seriedad. Tel: 
657131211 / 677026947.

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

DIVERSE

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

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

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

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.

ÎNCHIRIERI

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

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

Închiriez cameră pentru o fată în apartament 
mare cu 2 băi, aproape de stația de autobuze 
Continental și de gară, situat pe Calle 
Talamanca, Alcalá de Henares, cu următoarele 
caracteristici: camera mobilată, canal DIGI în 
salon, cameră cu terasă, internet. Preț: 175€. 
Tel: 642820155.

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

Să ai alături de tine, în 
momentele grele, avocatul 

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

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

imobiliare, divorţuri sau 
orice altă problemă juridică.

Avenida de Moratalaz No40 Et. 1
Madrid�Tel. 642 695 843
  Avocat Ramona Dodu
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¡Posibilidad de pago a plazos! Sin bancos, sin intereses, solo con dni
Garantía de 2 Años. Transporte gratuito a casa del cliente
Información y pedidos: 918 336 364 / 615 186 006•www.dormirebien.es

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

Disponible en 
todas las medidas

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

Disponible en
todas las medidas

COLCHÓN COTTON COLCHÓN CON FIBRA

DESDE

136€
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