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Campania, coordonată de 
Ministerul pentru Românii 
de Pretutindeni, are drept 
scop informarea cetăţeni-
lor români asupra riscurilor 
la care se pot expune odată 
cu decizia de a căuta un loc 
de muncă, un program de 
studii sau de a se stabili în 
afara graniţelor României. 
Proiectul se derulează în 
două etape: prima–în lunile 
mai-iunie, destinată tinerilor, 
iar a doua–în septembrie-oc-
tombrie, destinată adulţilor.

Cei doi parteneri au subliniat 
importanţa documentului în 
contextul european actual 
și au arătat că acesta oferă 
flexibilitate și rapiditate în 
lupta împotriva criminalită-
ţii. Ambii oficiali au arătat că 
viitorul Uniunii Europene se 
bazează pe libertatea oameni-
lor, iar pentru ca oamenii să se 
poată bucura deplin de liber-
tăţile lor au nevoie în primul 
rând de siguranţă. Pe parcursul 
lunilor iulie și august 2018, un 
poliţist român va fi într-o misi-
une operativă, în zona Málaga.

Finanțare pentru afacerea 
ta: Înscrie-te acum, pe 
urmă va fi prea târziu!

MRP și alte instituții publice au lansat 
Campania „Informare acasă! Siguranţă în lume!”

Poliția Română și cea Spaniolă au semnat un 
parteneriat în domeniul crimei organizate

Primii candidați înscriși în proiectul StartUp Diaspora au 
început cursurile on-line de formare antreprenorială!

Te mai poţi înscrie doar încă o săptămână în proiect, așa că sună la tel: 642 000 027, scrie-ne 
pe e-mail: umrspania@gmail.com sau dă „Like” paginii de Facebook Antreprenor Acasă.
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U niunea Muncitorilor Români vă 
informează că persoanele decla-
rate eligibile în primele luni de 

la implementarea Proiectului StartUp 
Diaspora au început deja cursurile de 
competenţe antreprenoriale!

Toți candidații care și-au depus dosare 
eligibile vor primi succesiv scrisorile de 
eligibilitate pe e-mail, pe lângă informați-
ile necesare pentru accesarea platformei 
on-line și realizarea cursului gratuit de for-
mare antreprenorială, în urma căruia vor 
primi și o diplomă.

Mai mult decât atât, aceștia își vor rea-
liza și planul propriei afaceri! Cele mai 
bune proiecte depuse vor obţine până în 
40.000 de Euro pentru a putea fi înce-
pute afacerile cu succes.

Fiecare beneficiar al acestor fonduri 
europene are acces gratuit la instruire 
și consultanţă pentru sprijinirea înfiin-
ţării și funcţionării afacerii în perioada 
de start-up în România.

Acest proiect este co-finanţat din 
Programul Operaţional Capital Uman 
2014–2020.

Te mai poţi înscrie doar încă o 
săptămână în proiect, așa că sună la 
tel: 642 000 027, scrie-ne pe e-mail: 
umrspania@gmail.com sau dă „Like” 
paginii de Facebook Antreprenor Acasă.
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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

P e 8 mai 2018, șeful Poli-
ţiei Române și șeful 
Gărzii Civile Spani-

ole au semnat Declaraţia de 
Parteneriat pentru stabilirea 
unei Echipe Comune de Ana-
liză a Criminalităţii Organizate, 
informează Poliţia Română. La 
data de 8 mai a.c., șeful Poli-
ţiei Române, chestor principal 
de poliţie Alexandru Cătălin 
Ioniţă, a primit la sediul Inspec-
toratului General al Poliţiei 
Române vizita unei delegaţii 
oficiale a Gărzii Civile Spani-
ole, conduse de domnul José 
Manuel Holgado.

Vizita partenerilor spanioli 
a marcat semnarea Declaraţiei 
de Parteneriat pentru stabili-
rea unei Echipe Comune de 
Analiză a Criminalităţii Organi-
zate, document care transpune 
dorinţa de dezvoltare a colabo-
rării dintre acele organizaţii de 

apărare a legii și care facilitează 
schimbul de date și informaţii 
de interes operativ. Documen-
tul reprezintă un instrument 
prin intermediul căruia va fi 
extinsă interacţiunea poliţiș-
tilor din cele două instituţii și 
în cadrul căruia sunt stabilite 
modalităţile de conlucrare în 
acţiuni operative.

Cei doi parteneri au subli-
niat importanţa documentului 
în contextul european actual 
și au arătat că acesta oferă 
flexibilitate și rapiditate în 
lupta împotriva criminalită-
ţii. Ambii oficiali au arătat că 
viitorul Uniunii Europene se 
bazează pe libertatea oameni-
lor, iar pentru ca oamenii să se 
poată bucura deplin de liber-
tăţile lor au nevoie în primul 
rând de siguranţă. Pe par-
cursul lunilor iulie și august 
2018, un poliţist român va fi 

într-o misiune operativă, de 
prevenire și combatere a cri-
minalităţii itinerante și pentru 
acordarea de sprijin cetăţenilor 
români, victime ale infracţiu-
nilor, alături de specialiști ai 
Gărzii Civile, în zona Málaga.

Informații de background 
(generale):
Poliţia Română și Garda Civilă 
au colaborat în cadrul a 5 misi-
uni de sprijin și suport operativ, 

în zonele turistice (în Cuenca și 
Albacete, în Valencia, Málaga și 
în Regiunea Huelva). Poliţiști 
români au acţionat, pe teritoriul 
Spaniei, alături de omologii lor, 
pentru combaterea traficului 
de persoane exploatate prin 
muncă și au acordat sprijin 
pentru prevenirea și comba-
terea infracţionalităţii în zona 
Málaga, conform sursei citate.

Punctul de plecare a aces-
tei colaborări a fost Convenţia 

dintre România și Spania 
privind cooperarea în lupta 
împotriva criminalităţii, sem-
nată la Madrid, la 30 martie 
2006. Convenţia Șefilor Poli-
ţiilor Europene–Adunarea 
Generală SEPCA (n. red.–a 
Șefilor de Poliţie în Europa 
de Sud-Est) și cea de-a doua 
Întâlnire a Șefilor de Poliţie din 
regiunea Balcanilor, din luna 
septembrie 2014, de la Haga, 
au fost momentele în care s-a 
stabilit încheierea unui astfel 
de document, între cele două 
poliţii. Anul acesta, în luna apri-
lie, la Madrid, Comisia Mixtă 
româno-spaniolă în domeniul 
afacerilor interne a dezbătut 
aspectele legate de intensifica-
rea colaborării în investigaţiile 
poliţienești. Dezbaterile au avut 
ca rezultat propunerea unui 
calendar de misiuni comune, 
pentru 2018-2019.

Șeful Poliției Române și Șeful Gărzii Civile Spaniole au semnat 
un parteneriat de combatere a criminalității organizate
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LLAMA A: 642 788 100
ATT. CRISTIAN ANGHELESCU

hands@h4e.es

HANDS FOR EVENTS S.L.�Calle Valentin Beato, Nr. 42, Primera Planta, MADRID–28037 (Metro Suanzes)

EMPRESA DE PERSONAL PARA EVENTOS
(conciertos, televisión, ferias) está buscando montadores, 

carretilleros, carpinteros, personal de carga y descarga, 
personal de limpieza, personal de seguridad, camareros y 
azafatas para trabajar en eventos, conciertos ferias y en el 

mundo de la televisión.

Si eres de Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Bilbao, Sevilla 
o cualquiera de las ciudades grandes de España, llámanos y 
concretamos una entrevista contigo. Tendrás la oportunidad 

de trabajar en el maravilloso mundo de los eventos.

M area Britanie pără-
sește Uniunea 
Europeană, dar nu 

Europa și rămâne un prieten 
al României și al Europei, a 
declarat ambasadorul britanic 
la București, Paul Brummell. El 
a subliniat că Marea Britanie 
este o ţară minunată, iar cifrele 
demonstrează că tot mai mulţi 
români o vizitează ca turiști, dar 
pleacă și la studii sau la muncă, 
informează AGERPRES.

„Cred că nu părăsim atmo-
sfera aceasta, părăsim Uniunea 
Europeană, în martie anul 
următor, dar nu părăsim 
Europa. Rămânem o ţară 
europeană, rămânem un prie-
ten al României și al Europei. 
Deci cred că acest eveniment, 
schimburile culturale euro-
pene–oportunităţi de a veni 
cu un gust din Marea Britanie 
și de a afla mai multe despre 
cultura românească și cultura 

altor ţări europene, rămâne 
foarte important”, a subliniat 
Paul Brummell, care a fost 
prezent la ceremonia de des-
chidere a celei de-a V-a ediţii a 
evenimentului „Piaţa Statelor 
Membre ale UE”, care mar-
chează Ziua Europei.

Diplomatul britanic a pre-
cizat că drepturile românilor 
rezidenţi din Marea Britanie 
nu se vor schimba. „Dreptu-
rile cetăţenilor din Uniunea 

Europeană care studiază și 
lucrează în Marea Britanie au 
fost o prioritate pentru guvernul 
Marii Britanii și pentru Comi-
sia Europeană în negocierile 
noastre din Uniune. Și am 
ajuns la Consiliul European 
în decembrie la un acord la 
care protejează drepturile”, a 
amintit Brummell, care a adă-
ugat că aceasta înseamnă că 
românii care au locuit cinci ani 
în Marea Britanie rămân cu 
drepturile câștigate în ceea ce 
privește asigurările de sănă-
tate, dreptul de muncă, alte 
servicii, după ieșirea din UE. 
El a menţionat că și cei care nu 
au împlinit cinci ani în Marea 
Britanie vor căpăta drepturi, 
când vor împlini anii respec-
tivi de rezidenţiat, mai spune 
sursa citată.

„Când Marea Britanie o să 
iasă din Uniunea Europeană, 
înseamnă că România o să fie, 
în ceea ce privește populaţia, 
al șaselea membru al Uniunii 
Europene, deci are o putere în 
contextul Uniunii Europene 
și sunt convins că o să folo-
sească această putere” a mai 
spus Paul Brummell.

Paul Brummell: Marea Britanie nu părăsește 
Europa, rămâne un prieten al României

FOTO: YOUTUBE.COM
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Orban: Proiectul redefinirii 
familiei trebuie deblocat

Președintele PNL, Ludovic Orban, consideră că iniţiativa cetă-
ţenească de revizuire a Constituţiei în sensul redefinirii familiei 
trebuie deblocată și votată de Senat, iar un referendum pen-
tru modificarea legii fundamentale poate fi organizat conform 
legislaţiei în vigoare, informează AGERPRES.

„Domnii de la PSD-ALDE, în loc să facă mitinguri și campa-
nii pe tema asta, ar trebui să facă ceea ce trebuie, și anume să 
nu mai blocheze, așa cum blochează de șapte luni și jumătate, 
proiectul de revizuire a Constituţiei, care este blocat în Senat. 
Ei sunt acei care deţin majoritatea, care hotărăsc ordinea de zi 
a Senatului și de care depinde adoptarea proiectului de lege. 
Orice scuză legată de modificările la legea referendumului 
este penibilă, avem o lege în vigoare a referendumului. Faptul 
că există o tentativă a lor de modificare, prin care încearcă să îl 
scoată pe președinte din procedura de organizare a referendu-
mului, nu le oferă nicio scuză pentru că au blocat acest proiect. 
Ultimii care pot să se prezinte în postura de susţinători ai fami-
liei tradiţionale sunt domnii Dragnea și Tăriceanu”, a afirmat 
Orban, conform sursei citate.
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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 ecţia de Pediatrie a Spi-
talului Universitar din 
Torrejón continuă cu 

Procesul de Umanizare. Prin 
intermediul Fundaţiei Abraca-
dabra, un magician voluntar îi 
vizitează pe cei mici o dată pe 
lună. În plus, spitalul îi invită pe 
toţi copiii, fie că vin la consul-
taţii sau aparţin unei asociaţii 
partenere cu spitalul, să parti-
cipe la aceste ședinţe magice. 
Scopul este de a folosi magia 
ca terapie suplimentară pen-
tru a ridica moralul pacienţilor 
și a familiilor acestora.

Secţia de Pediatrie benefi-
ciează de 22 de camere, o sală 
de jocuri, videoconsole pentru 
copii, o sală de cinematograf 
unde, în fiecare seară, copiii 
pot viziona filme pentru copii. 
De acum înainte, vor putea participa la sesi-
uni de magie o dată pe lună, „obiectivul fiind 
acela de a crea o atmosferă plăcută pentru 
cei mici și familiile lor, deoarece bucuria și 
divertismentul, împreună cu tratamentele far-
maceutice, favorizează o recuperare mai bună 
și mai rapidă”, spune dr. Fernando Sánchez 
Perales, șeful Secţiei de Pediatrie al Spitalul 
Universitar din Torrejón.

Spitalul este recunoscător pentru activitatea 
desfășurată de Fundaţia Abracadabra în cadrul 

centrului. „Copiii spitalizaţi pot suferi de anxi-
etate sau chiar traume datorită separării de 
casă și a durerii cauzată de boală. Prin urmare, 
facem tot posibilul ca spitalizarea copiilor să 
fie cât mai confortabilă și punem la dispozi-
ţia lor metode de divertisment, de care se pot 
bucura aproape toţi copiii”, explică Irene Fer-
nández de la Torre, supervizor al Secţiei de 
Pediatrie la Spitalul Universitar din Torrejón.

Spitalul Universitar din Torrejón participă 
într-un Proces de Umanizare, care acoperă 

diverse secţii ale centrului, printre ele proiectul 
HU-CI, prin intermediul căruia centrul dispune 
de o unitate de terapie intensivă umanizată, 24 
de ore din 24; terapie muzicală; TOBII–un sis-
tem care permite comunicarea acelor pacienţi, 
care din diverse motive, nu se pot exprima ver-
bal; consiliul pacienţilor permite asociaţiilor 
și fundaţiilor să transmită nevoile pacienţilor 
sau să împărtășească cunoștinţe; Unitatea de 
Naștere Respectată unde orice femeie poate 
să aleagă cum dorește să nască, printre altele.

Magia ajunge la Spitalul Universitar din Torrejón 
prin intermediul Fundației Abracadabra

FOTO: SPITATUL UNIVERSITAR DIN TORREJÓN

Federaţia Asociaţiilor Bol-
navilor de Cancer a lansat o 
campanie pentru depistarea 
cancerului de intestin gros, 
prin care vor fi oferite 500 de 
teste hemocult în mod gratuit, 
informează AGERPRES. „Este 
o campanie care se repetă de la 

an la an, campanie susţinută de 
FABC și care își dorește să tragă 
un semnal de alarmă privind 
cancerul intestinului gros. De 
data aceasta venim cu o nou-
tate, adică oferim niște teste 
numite hemocult în mod gra-
tuit. Cei care vor să se testeze 

pot apela site-ul www.invinge-
cancerul.ro pentru a se înscrie 
în această testare. Avem 500 de 
teste hemocult pe care le ofe-
rim în mod gratuit. Este o mare 
problemă, pentru că în Româ-
nia în fiecare an sunt depistate 
peste 10.000 de noi cazuri de 

cancer de intestin gros și, din 
păcate, mai mult de jumătate 
pierd lupta cu boala, deoarece 
sunt depistate aceste forme de 
cancer în stadii avansate acolo 
unde nu mai există nicio șansă 
de supravieţuire”, a spus Cezar 
Irimia, președinte al FABC. El 
a semnalat că nu există un pro-
gram de investigare la nivel 
naţional pentru cancerul de 
intestin gros. „Depistată în sta-
dii incipiente, această formă 
de cancer are șanse de vin-
decare chiar prin intervenţii 
chirurgicale sau tratamente 
cu chimioterapie. Campa-
nia va dura o lună de zile cel 
puţin cu informarea cetăţeni-
lor despre riscul de apariţie a 
bolii, despre posibilitatea de 
a se testa în intimitate acasă, 
de a se adresa medicului de 
familie atunci când acest test 
dă o valoare pozitivă”, a mai 
spus Cezar Irimia, conform 
sursei citate.

Conform statisticilor, peste 
90% dintre cazurile de cancer 
de colon sunt diagnosticate la 
persoanele de peste 50 de ani. 
Cancerul colorectal reprezintă 
11% dintre cazurile noi de cancer.

Campanie privind cancerul de intestin 
gros; Oferim 500 de teste hemocult gratuit

1 2.000 de doze de imunoglobulină, dintre care 9.000 prin 
Mecanismul de protecţie civilă, vor fi aduse în Româ-
nia în luna mai, promite Ministerul Sănătății, informează 

HotNews.ro. Recent, alte 2.500 de fiole de imunoglobulină au 
intrat în depozitul Companiei Naţionale UNIFARM și urmează 
a fi distribuite către unităţile sanitare, în funcţie de solicitările 
acestora.

Potrivit Ministerului Sănătății, de la începutul anului și 
până în prezent au fost aduse în Romania 14.563 de fiole de 
imunoglobulină, 7.300 dintre acestea prin Mecanismul de pro-
tecţie civilă declanșat de către Ministerul Sănătăţii la începutul 
lunii martie.

„Avem în acest moment 5 tipuri de imunoglobulină disponi-
bile pentru tratarea pacienţilor noștri pentru toate tipurile de 
imunodeficienţă–primară, secundară, sepsis sever. Spitalele 
pot comanda produsele necesare de la UNIFARM. Este foarte 
important că producătorii au început să revină pe piaţa româ-
nească în urma măsurilor luate de Guvern”, a afirmat ministrul 
Sănătăţii, Sorina Pintea.

Conform sursei citate, imunoglobulina lipsește din Româ-
nia încă din vara anului trecut. În tot acest timp, cantitățile 
de medicamente care au intrat în țară au fost mai mici decât 
necesarul, iar pacienții au fost nevoiți de luni de zile să își cum-
pere imunoglobulină din Ungaria sau din Bulgaria, cei care își 
permit, chiar dacă, teoretic, tratamentul ar trebui să fie 100% 
compensat în România. Ministrul Sorina Pintea a anunțat pe 
data de 5 martie că România a activat mecanismul de protec-
ție civilă în cazul imunoglobulinei, medicament care lipsește 
de pe piață din vara anului trecut.

FOTO: GUT.BMJ.COM

 12.000 de doze de 
imunoglobulină vor fi aduse 
în România în luna mai
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M inisterul pentru Românii de 
Pretutindeni, în partene-
riat cu mai multe instituţii 

publice, a lansat Campania Naţio-
nală „Informare acasă! Siguranţă 
în lume!”, ediţia 2018. Campania 
naţională „Informare acasă! Sigu-
ranţă în lume!” a fost lansată oficial 
marţi (8 mai 2018), într-o ceremo-
nie desfășurată la Palatul Victoria, 
premierul Viorica Dăncilă sublini-
ind că această iniţiativă reprezintă 
un prim pas făcut pentru prevenirea 
unor fenomene precum criminalita-
tea organizată și „sclavia modernă”, 
informeazã AGERPRES.

Campania, coordonată de Ministe-
rul pentru Românii de Pretutindeni, 
are drept scop informarea cetăţeni-
lor români asupra riscurilor la care 
se pot expune odată cu decizia de a 
căuta un loc de muncă, un program 
de studii sau de a se stabili în afara 
graniţelor României. Proiectul se 
derulează în două etape: prima–în 
lunile mai-iunie, destinată tinerilor, 
iar a doua–în septembrie-octombrie, 
destinată adulţilor.

Campania își propune informarea 
cetăţenilor români asupra riscurilor 
la care se pot expune odată cu deci-
zia de a căuta un loc de muncă, un 
program de studii sau de a se sta-
bili în afara graniţelor României și 
urmărește: informarea eficientă a 
cetăţenilor români cu privire la drep-
turile și responsabilităţile pe care le 
au în ţările în care intenţionează să 
muncească, să studieze și/sau să locu-
iască, inclusiv la drepturile sociale 
(beneficii sociale și servicii sociale) 
specifice fiecărui stat în parte; infor-
mare cu privire la accesul românilor 
din străinătate pe piaţa muncii, o mai 
bună cunoaștere a cadrului legislativ 
specific din statul-gazdă, a condiţii-
lor de siguranţă la locul de muncă, a 
garanţiilor, condiţiilor contractuale, 
precum și a drepturilor și obligaţiilor 
care decurg din acestea cu privire la 
locul de muncă; informarea cetăţe-
nilor români cu privire la serviciile 
de asistenţă consulară și la canalele 
de informare; conștientizarea peri-
colului la care se expun persoanele 
singure, femeile și copiii, și a perico-
lului de a deveni victime ale reţelelor 
transnaţionale de trafic de persoane; 
modul corect de accesare a locuri-
lor de muncă; creșterea gradului de 
conștientizare a cetăţenilor români 
care doresc să plece în străinătate 
cu privire la importanţa menţinerii 
comunicării constante și frecvente 
cu membrii familiei rămași în ţară.

„Consider că această iniţiativă este o 
iniţiativă care se pliază pe realitate și 
că ea vine în completarea multor iniţi-
ative europene, iar pentru a combate 
fenomenul criminalităţii organizate, 
al sclaviei moderne avem nevoie de 
iniţiative atât la nivel european, cât și 
la nivel naţional. În ultima perioadă 
știm că mulţi români au plecat să stu-
dieze, să muncească în afara graniţelor 

ţării și cred că trebuie să prevenim 
aceste două fenomene pe care le-am 
amintit–cel al sclaviei moderne și al 
criminalităţii organizate”, a decla-
rat Viorica Dăncilă, care a felicitat 
Ministerul pentru Românii de Pretu-
tindeni, celelalte ministere implicate, 
precum și autorităţile locale.

Premierul a spus că în perioada în 
care a fost europarlamentar a făcut 
parte dintr-o delegaţie care s-a deplasat 
în provincia italiană Ragusa, context 
în care a putut vedea ce înseamnă 

„sclavia modernă”. „Am văzut că lipsa 
de informare, lipsa unei campanii 
ne poate duce în situaţii nedorite, 
în care mulţi oameni pot suferi. De 
aceea cred că această iniţiativă, apli-
cată în 41 de judeţe ale ţării, poate 
aduce plusvaloare și poate împiedica 
multe persoane să fie supuse unor 
tratamente nedorite. Cred că este 
important ca noi să putem preveni 
aceste lucruri și sper ca această iniţi-
ativă să fie un prim pas făcut în acest 
scop”, a subliniat Viorica Dăncilă.

Ministrul pentru Românii de Pretu-
tindeni, Natalia Intotero, a menţionat 
că această campanie se va desfășura 
în două etape. „Campania „Infor-
mare acasă! Siguranţă în lume!” se 
va derula în două etape, prima etapă, 
respectiv lunile mai-iunie, dedicată 
tinerilor, tineri care doresc să studieze, 
să călătorească sau să muncească în 
străinătate, iar cea de-a doua etapă 
dedicată adulţilor se va desfășura 
în perioada septembrie-octombrie 
pentru cei care doresc să muncească, 
sezonieri, în agricultură, în diferite 
servicii. Pentru prima etapă am pri-
mit sprijinul, pe lângă ministerele de 
resort, un sprijin considerabil din 
partea Ministerului Educaţiei, prin 
intermediul inspectoratelor școlare 
judeţene, (…) în vederea mobilizării 
tinerilor care au împlinit vârsta de 18 

ani, (…) reprezentanţilor studenţilor, 
directorilor de instituţii de învăţă-
mânt, dar și părinţilor și sindicatelor. 
Ne propunem să ajungem în fiecare 
judeţ și să aducem la cunoștinţă tot 
ceea ce statul român are ca proiecte 
în derulare, pentru ca românii noștri, 
care doresc să studieze, să călăto-
rească sau să muncească în afară, 
să știe că nu sunt singuri și să știe, 
dacă se vor afla în dificultate, cum 

și unde, pe cine pot să contacteze și 
în cel mai scurt timp să beneficieze 
de sprijin”, a explicat Intotero, care 
a făcut un apel către mass-media să 
sprijine această campanie.

Valentin Popa, ministrul Edu-
caţiei Naţionale, a susţinut că, în 
condiţiile în care „libera circulaţie 
a transformat Europa și nu numai 
într-un spaţiu, mai degrabă, fără gra-
niţe, preocuparea constantă pentru 

binele cetăţenilor români de oriunde 
reprezintă, în mod firesc, o preocu-
pare a Guvernului”. „Indiferent că 
sunt elevi, studenţi sau deja adulţi 
angajaţi sau în căutarea unui loc de 
muncă, românii au libertatea de a se 
deplasa oriunde în lume, în funcţie de 
preferinţe, nevoi, oportunităţi, abi-
lităţi sau calificare. Migraţia pentru 
studii sau pentru muncă a generat 
o serie de nevoi noi, la care statul 

este obligat să răspundă și trebuie 
să o facă cu eficienţă și cu atenţie 
în beneficiul cetăţenilor săi. (…) Un 
asemenea demers nu poate fi făcut 
decât în parteneriat de către toate 
ministerele care au în aria de atri-
buţii informarea cetăţenilor români. 
Așadar prezenţa Ministerului Educa-
ţiei Naţionale ca partener al acestei 
campanii este una necesară și utilă 
(…) în demersul comun de a pregăti 

cetăţenii pentru plecările în străină-
tate, indiferent de scopul acestora”, 
a arătat Popa.

Prezent la ceremonie, ministrul 
Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, 
a subliniat că proiectul este bineve-
nit. „MAE are printre atribuţiile 
sale prioritare sprijinirea cetăţeni-
lor români și a societăţilor românești 
care lucrează în străinătate. Din punc-
tul de vedere al campaniei pe care o 
lansăm astăzi avem trei elemente care 
reprezintă pentru noi teme prioritare. 
Dacă îmi permiteţi să vă dau un sin-
gur exemplu, la ora actuală, Direcţia 
Consulară a MAE asigură servicii pen-
tru un număr de aproximativ șapte 
milioane până la nouă milioane de 
cetăţeni, din care cinci milioane apro-
ximativ sunt oameni care sunt detașaţi 
în anumite ţări din UE, iar două mili-
oane sunt turiștii, făcând o statistică 
foarte strânsă. Am avut trei domenii 
de acţiune pe care vom încerca să le 
dezvoltăm și să le punem în valoare. 
În primul rând, informarea cetăţeni-
lor în legătură cu condiţiile de muncă 
pe care le pot avea în străinătate, (…) 
o doua latură a acţiunii noastre a fost 
aceea de oferire a serviciilor care să 
permită cetăţenilor să călătorească 
în siguranţă în străinătate (…) și cea 
de a treia activitate, care este o acti-
vitate de bază, se referă la serviciile 
consulare pe care le oferim cetăţeni-
lor români. (…) Din punctul nostru 
de vedere suntem cei mai interesaţi 
ca această campanie pe care o lansăm 
astăzi să fie o campanie de succes pen-
tru că, pentru noi, ea ar reprezenta o 
degrevare de multe din problemele 
cu care ne confruntăm și am pornit 
întotdeauna de la ideea că este mai 
important să prevenim apariţia unor 
situaţii limită decât să ne ocupăm de 
rezolvarea lor”, a explicat Meleșcanu.

La eveniment au mai participat 
ministrul pentru Mediul de Afaceri, 
Ștefan Radu Oprea, ministrul Tine-
retului și Sportului, Ioana Bran, și 
primarul general Capitalei, Gabriela 
Firea, mai spune sursa citată. Proiec-
tul se va derula în două etape, prima 
în lunile mai-iunie, destinată tinerilor, 
iar a doua în perioada septembrie-oc-
tombrie, destinată persoanelor adulte. 
Campania se va desfășura la nivelul 
celor 41 de judeţe ale României, con-
form sursei citate.

Instituţiile partenere ale Ministe-
rului pentru Românii de Pretutindeni 
în desfășurarea campaniei menţionate 
sunt: Ministerul Educaţiei Naţionale, 
Ministerul Muncii și Justiţiei Sociale, 
Ministerul Afacerilor Interne, Minis-
terul Afacerilor Externe, Ministerul 
Fondurilor Europene, Ministerul 
pentru Mediul de Afaceri, Comerţ 
și Antreprenoriat, Ministerul Tinere-
tului și Sportului, Agenţia Naţională 
pentru Egalitatea de Șanse între Femei 
și Bărbaţi, Autoritatea Naţională pen-
tru Protecţia Drepturilor Copilului și 
Adopţii și Agenţia Naţională împo-
triva Traficului de Persoane.

A fost lansată campania „Informare acasă! Siguranţă în 
lume!”; Dăncilă: Un prim pas în prevenirea sclaviei moderne

FOTO: GOV.RO

Ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Natalia Intotero / GOV.RO

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


 | 7www.periodicoelrumano.es
Nr. 213 10 mai 2018

 PeriodicoRumano
 PeriodicoRumano ACTUALITATE

Austria vrea reducerea 
alocaţiilor copiilor 
muncitorilor străini

Tribunalul București, pe rolul 
căruia se află dosarul Colectiv, 
a respins cererea de introdu-
cere a statului român ca parte 
responsabilă civilmente în 
acest proces, informează 
AGERPRES. DNA a formu-
lat, la un termen anterior, o 
cerere de introducere în cauză 
a statului român prin Ministe-
rul Finanţelor Publice, drept 
garant pentru plata despăgubi-
rilor către familiile victimelor 
incendiului. La termenul de 
luni, procurorul a cerut, prin-
tre altele, ca instanţa să aibă în 
vedere jurisprudenţa CEDO, dar 
și faptul că în acest caz a fost 
întocmit un raport de control 
al Guvernului, care a statuat 

vinovăţia statului cu privire 
la derularea evenimentelor.

Tribunalul București a res-
pins cererea de introducere 
a statului român ca parte în 
acest proces. Patronii clu-
bului Colectiv–Alin George 
Anastasescu, Paul Gancea și 
Costin Mincu–sunt acuzaţi de 
ucidere din culpă, vătămare 
corporală și neluarea măsurilor 
legale de securitate și sănă-
tate în muncă. În rechizitoriul 
întocmit de Parchetul General 
se arată că patronii Colectiv 

„au încurajat și permis accesul 
unui număr de persoane mult 
peste limita admisă a clubului, 
în condiţiile în care spaţiul nu 
era prevăzut cu mai multe căi 

de evacuare în caz de urgenţă, 
precum și desfășurarea unui 
spectacol pirotehnic (foc de 
artificii) în incinta acoperită 
a clubului situat pe strada 
Tăbăcarilor nr. 7, sector 4, în 
condiţiile amenajărilor inte-
rioare improprii unor astfel 
de activităţi, caracterizate 
prin existenţa unor materiale 
ușor inflamabile, montate cu 
încălcarea dispoziţiilor legale 
și pentru evitarea costurilor 
suplimentare (obiecte de 
decor și pentru izolare fonică 
pe stâlpii de susţinere, pereţi 
și tavan, spumă poliuretanică 
neignifugată), cu consecinţa 
producerii unui incendiu în 
seara de 30.10.2015”.

Conform sursei citate, anche-
tatorii mai arată că Alin George 
Anastasescu, Paul Gancea și Cos-
tin Mincu „nu au asigurat cadrul 
organizatoric și mijloacele nece-
sare securităţii și sănătăţii în 
muncă, (...) nu au luat măsuri 
pentru evacuarea personalului și 
a clienţilor prin asigurarea unui 
număr de căi de ieșire suficient 
și prevăzut de lege, marcate și 
dotate corespunzător, și nu au 
stabilit clauze privind sănăta-
tea și securitatea în muncă cu 
prezentarea riscurilor specifice 
pentru securitatea și sănăta-
tea în muncă în cadrul clubului 
la încheierea contractului de 
prestări servicii dintre SC Club 
Colectiv SRL și SC Digidream 
Multimedia SRL”.

Fostul primar al Sectorului 4 
Cristian Popescu-Piedone este 
acuzat de săvârșirea a două 
infracţiuni de abuz în servi-
ciu dacă funcţionarul a obţinut 
pentru altul un folos necuvenit, 
cauzând vătămarea intereselor 
legitime ale unor persoane fizice 
și ale Sectorului 4 al munici-
piului București. Potrivit DNA, 
infracţiunea de abuz în serviciu 
reţinută în sarcina inculpaţilor 
constă în eliberarea acordurilor 
și autorizaţiilor de funcţionare 
pentru două societăţi comer-
ciale într-o modalitate care a 
încălcat prevederile legale 
referitoare la securitatea la 
incendiu, inclusiv prin aceea 
că nu au fost respectate dispo-
ziţiile privind controlul după 
emiterea autorizaţiilor.

Dosarul Colectiv: Instanţa respinge introducerea 
statului român ca parte responsabilă în proces

Președintele Klaus Iohannis a declarat că a discutat cu omo-
logul său austriac, Alexander Van der Bellen, despre intenţia 
Austriei de a reduce alocaţiile în cazul copiilor muncitorilor 
străini, informează AGERPRES.

El a arătat că în Austria există în jur de 15.000 de familii de 
români care ar fi afectate de această măsură. „Președintele aus-
triac nu este implicat în proceduri guvernamentale în Austria, 
dar i-am expus problema și o să expun și în continuare respon-
sabililor guvernamentali această chestiune. Cu toată prietenia 
și buna colaborare economică, comercială între România și 
Austria, aceasta este o temă unde trebuie să admitem că avem 
opinii foarte, foarte diferite. Eu cred că se va ajunge într-un 
final la o clarificare. Există voci relevante în UE care spun că 
o astfel de iniţiativă nu este conformă cu tratatele europene. 
Aceste lucruri vor trebui verificate de juriști și, în final, vom 
găsi căi de aplanare”, a arătat Iohannis.

Conform sursei citate, guvernul austriac intenţionează să 
plătească alocaţii mai mici pentru copiii străinilor care lucrează 
în Austria. Dacă proiectul de lege anunţat recent de Guvernul 
austriac de dreapta va fi aprobat de către Parlament, ajutoa-
rele sociale vor fi diminuate în cazul lucrătorilor proveniţi 
din ţări cu costuri de trai mai mici, în timp ce aceia din ţări cu 
costuri de trai mai mari vor beneficia de ajutoare mai mari. 
Ministrul austriac pentru familie, Juliane Bogner-Strauss, a afir-
mat că proiectul de lege va duce la reduceri de cheltuieli ale 
Guvernului de peste 100 de milioane de euro pe an.

FOTO: NASUL.TV
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Cel mai mare exercițiu NATO 
în Romania, la Marea Neagră

Nu mai puțin de 21 de nave militare, 10 aeronave de luptă și un 
submarin participă, în această săptămână, în perioada 4-11 mai 
a.c., la SEA SHIELD 18, cel mai mare exercițiu NATO organizat 
pe flancul sudic și estic al Alianței Nord Atlantice în 2018. Peste 
2.300 de militari americani, britanici, bulgari, greci, români, 
spanioli și turci vor pune în aplicare proceduri standard NATO 
de luptă împotriva amenințărilor asimetrice, aeriene, subma-
rine și maritime, conform unui scenariu bazat pe o situație 
geopolitică fictivă, anunță Forțele Navale Române, organizato-
rul exercițiului, conform HotNews.ro.

Forțele Navale Române participă cu două fregate, două 
corvete, două nave purtătoare de rachete, două dragoare 
maritime, două detașamente mobile de lansare rachete, nave 
auxiliare și scafandri de luptă, Forțele Aeriene Române asigură 
secvențele de luptă împotriva amenințărilor aeriene cu trei 
aparate de zbor MiG 21 Lancer și, în premieră, Forțele Terestre 
Române participă cu un detașament de infanteriști de la Bri-
gada 9 Mecanizată „Mărășești”.

Exercițiul multinațional Sea Shield 18 este cel mai mare 
exercițiu NATO organizat pe flancul sudic și estic al Alianței 
Nord Atlantice, în anul 2018, și demonstrează capacitatea deo-
sebită a marinarilor militari români de a planifica, organiza și 
conduce activități de instruire întrunite în cele trei medii de 
acțiune, terestru, aerian și maritim, mai spune sursa citată.

Ministrul pentru Româ-
nii de Pretutindeni (MRP), 
Natalia-Elena Intotero, le-a pre-
zentat membrilor comunităţii 
românești din Roma, în peri-
oada 5-6 mai a.c., iniţiativele 
pe care MRP le are în desfășu-
rare pe parcursul acestui an, 
îndeosebi proiectele prilejuite 
de aniversarea Centenarului 
Marii Uniri, și a oferit detalii 
despre posibilităţile pe care 
românii de pretutindeni le au 
pentru a deschide afaceri cu 
sprijin financiar din partea 
Guvernului României, infor-
mează AGERPRES.

„Demnitarul a oferit deta-
lii despre posibilităţile pe care 
românii de pretutindeni le au 
pentru a deschide afaceri cu 
sprijin financiar din partea 
Guvernului României, acest 
tip de iniţiative fiind de mare 
interes pentru cei prezenţi la 

discuţii. Au mai fost abordate 
teme referitoare la educaţie, 
sănătate, fiscalitate și dezvol-
tare socială”, se arată într-un 
comunicat al MRP. „Le mul-
ţumesc asociaţiilor românești, 
reprezentanţilor mass-media în 
limba română și reprezentan-
ţilor cultelor pentru eforturile 

pe care le fac pentru a păstra 
unitatea de tradiţie, limbă și 
spiritualitate a românilor din 
Roma, dar și din restul Ita-
liei. I-am asigurat, în discuţiile 
pe care le-am avut, că au în 
Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni un partener pe 
care pot conta pentru sprijin în 

evenimentele și proiectele pe 
care le derulează. De asemenea, 
consider că este important ca 
tot mai mulţi români din Italia, 
unde avem cea mai numeroasă 
comunitate din diaspora de 
mobilitate, să afle că întoarce-
rea în ţară poate fi o alternativă 
demnă de luat în calcul și că 
România nu doar are nevoie 
de ei, ci face și pași hotărâţi 
în demersul de a-i convinge să 
vină acasă”, a declarat Nata-
lia-Elena Intotero.

Conform sursei citate, 
ministrul s-a întâlnit sâmbătă, 
5 mai, cu membri ai comu-
nităţii românești din Roma. 
La dialogul găzduit la Amba-
sada României în Italia de către 
ambasadorul George Bologan 
au participat reprezentanţi ai 
mediului asociativ, ai cultelor 
și ai presei în limba română 
din Italia.

FOTO: OBSERVATORULNATIONAL.RO

Intotero a prezentat românilor din Italia oportunităţi 
pentru a deschide afaceri cu sprijin de la Guvern

Guvernatorul Băncii Naţionale, 
Mugur Isărescu, a declarat că 
nu ia în calcul un nou mandat 
de guvernator al Băncii Naţi-
onale, întrucât are 70 de ani, 
informează AGERPRES.

„Nu mai pot. Am 70 de ani, 
nu? ... Nu este de actualitate 
întrebarea. De actualitate este 
soliditatea acestei instituţii. 
Credibilitatea ei este esenţi-
ală. În afară de dobânzi, curs, 
rezervă minimă obligatorie și 
lucrul cu pieţele, credibilita-
tea este instrumentul principal 
cu care lucrăm. Și aţi preluat, 
îmi permit să vă spun, cu mare 
ușurinţă niște povești din aces-
tea cum e cea cu aurul, dacă 
tot m-aţi stimulat. Mă întreb 
așa: „Cam câţi economiști au 
putut să înghită gălușca asta 
cu dobânzile la aur?” Păi, când 
ai dobânzi negative la valută, 
la monedă, nu? Aurul tot tim-
pul a oferit o dobândă cu mult, 
mult mai mică decât cea ofe-
rită la depozitele în monedele 
de rezervă: euro, dolar. Când 
erau, de exemplu, înainte de 
criză, cele la dolar, la euro 4-5%, 
aurul dacă dădea și el 1-2%. 
Dacă! Și numai pe anumite 
perioade. Deci, ajung cele-
lalte la zero și la minus și hai 
să spun câteva televiziuni să 
înghită gălușca asta, să facă 
dezbateri cu faptul că exact 
când sunt dobânzi negative 
la monede, vezi Doamne! pe 
aur se poate câștiga pe dobândă. 
Ei, asta e cam mult!”, a spus 

Isărescu, într-o conferinţă de 
presă, întrebat de jurnaliști dacă 

„mai are răbdare” să rămână la 
BNR. Guvernatorul BNR sus-
ţine că această discuţie, prin 
modul în care a fost purtată, a 
afectat credibilitatea băncii și 
a cerut CNA să își facă datoria.

„Bineînţeles că ne-a afectat 
credibilitatea și ce ne-a afectat 
cel mai mult este că interven-
ţiile noastre în încercarea de a 
spune adevărul, care nici nu 
e complicat, au eșuat. Aș lua 
și CNA-ul și profit de faptul 
că nu mi-a răspuns de doi ani 
de zile că îi solicit public să-și 

facă datoria. Adică, atunci când 
apare o emisiune din aceasta și 
la ora 12:00 apare comunica-
tul Băncii Naţionale: „rezerva 
de aur a Băncii Naţionale este 
de 103 tone” și seara se face 
o întreagă tevatură, se face o 
emisiune de două ore că au 
dispărut 40 de tone de aur, 
intervin oamenii noștri în 
dezbatere și pe partea cealaltă 
se lucrează inclusiv la bruieri, 
se dă mai încet. „Nu vă aud, 
domnule Vasilescu, mai spu-
neţi odată!”. Aceasta trebuie să 
ne dea de gândit! Această insti-
tuţie lucrează cu date esenţiale 

pentru stabilitatea ţării și aș 
spune pentru siguranţa ţării, 
cu rezerva internaţională. Dacă 
noi nu mai știm prin cine să 
comunicăm cât este rezerva 
pentru că ea poate să fie dis-
torsionată și așa mai departe, 
ridicăm o problemă mare de 
stabilitate pentru această ţară”, 
a avertizat Isărescu, conform 
sursei citate. În context, acesta a 
subliniat că BNR nu este o insti-
tuţie cu un șef, fiind condusă 
de un Consiliu de Administra-
ţie, iar oamenii care lucrează 
acolo nu merită să fie „tăvăliţi 
într-un noroi mediatic”.

Isărescu, despre prelungirea mandatului 
său la BNR: „Nu mai pot, am 70 de ani”

FOTO: ACTIVENEWS.RO

Peste 3.000 de persoane au participat pe 6 mai a.c. la crosul 
VeteRun, organizat de Ministerul Apărării Naţionale în Parcul 
Herăstrău din capitală, informează AGERPRES. „O nouă ediţie a 
Crosului Veteranilor–VeteRun, o ediţie, zic eu, cu atât mai spe-
cială cu cât se desfășoară în anul Centenar și noi ne-am dorit 
să plasăm această activitate pe de-o parte în spiritul ideii de 
a-i celebra pe veteranii României, iar pe de altă parte de a cele-
bra Anul Centenar într-un mod cu totul special prin punctarea 
acestui moment”, a declarat ministrul Apărării Naţionale, Mihai 
Fifor, prezent la eveniment.

El a precizat că a fost depășit recordul de participare din 
urmă cu un an, ceea ce arată că „bucureștenii sunt alături de 
această idee” și și-a exprimat convingerea că de la an la an, 
această manifestare va crește. „Am arătat încă o dată că știm 
să ne respectăm veteranii și vom face lucrul acesta în fiecare 
an”, a mai spus Fifor. El i-a premiat pe câștigătorii concursului 
cu diplome și medalii, în timp ce seniorii participanţi la cros au 
primit aprecieri și premii simbolice, mai spune sursa citată.

FOTO: VETERAN.ARMATAROMANIEI.RO

Peste 3.000 de participanţi 
la crosul VeteRun
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Am realizat la Radio Româ-
nul din Spania (pe 107,7 FM 
și www.radioromanul.es) 

un interviu excepţional cu Alexan-
dra Maria Borșan, care s-au înscris 
printre primii candidaţi în Proiec-
tul „Acasă Plus–Antreprenori pentru 
Sustenabilitate” și urmează să pri-
mească Scrisoarea de eligibilitate, în 
urma analizării și evaluării dosaru-
lui. Drept urmare, în cel mai scurt 
timp va începe și cursurile de for-
mare antreprenorială, unde își va 
elabora și planul de afaceri pentru 
proiectul pe care dorește să-l dez-
volte în România.

Ea este din Brașov și acum locu-
iește în Germania, iar afacerea pe care 
dorește să o deschidă este genială 
și chiar inspiraţională pentru mulţi 
tineri de vârsta ei, care ar vrea să-și 
pună în aplicare ideile în România!

Vă invităm să vă bucuraţi de un 
interviu superb!

Reporter: O avem pe linia telefonică pe 
Alexandra Maria Borșan, care a acceptat 
invitația să vorbească cu noi. Ne-au spus 
colegii din redacție că tu ești o tânără 
foarte ambițioasă care dorește să înceapă 
afaceri în România și vreau să te întreb: 
De unde dorința asta, la o vârstă atât de 
fragedă, de a face afaceri?

Alexandra Maria Borșan: Vă mul-
ţumesc pentru invitaţie! În primul 
rând, am studiat Facultatea de Ști-
inţe Economice și acolo am avut un 
prim gând și pe urmă am fost în Ger-
mania pentru a căpăta experienţă. 
Motivaţia pentru a mă întoarce în 
România este venită probabil și de 
la o vorbă frumoasă din bătrâni care 
spune: Nicăieri nu este ca acasă! În 
România găsești acea căldură, care–
cel puţin în Germania este mai greu 
de aflat. În plus, în România am și 
rădăcinile, familia, cei dragi și priete-
nii. Nu a fost o etapă ușoară venirea 
mea aici, dar nu regret nimic pentru 
că am avut parte de multe experienţe 
care m-au ajutat să privesc altfel viaţa.

R.: Alexandra, când te-ai înscris în proiect 
și cum a decurs întocmirea dosarului?

A.M.B.: M-am înscris în proiect la 
începutul lunii februarie și întocmi-
rea dosarului nu a fost una dificilă. 
Deoarece locuiesc în Germania, nu 
am reușit să ajung la conferinţele 
organizate în Spania, dar persoanele 
responsabile mi-au trimis pe e-mail 
toate datele necesare pentru întoc-
mirea dosarului, iar ulterior, după ce 
am avut documentaţia completă, am 
trimis-o mai departe. Sunt conștientă 
că în spatele acestui proiect există o 
echipă deosebit de organizată, care 
lucrează și se implică intens. Și ori-
cine își acordă puţin timp și interes 
poate avea un dosar eligibil.

R.: Tot colegii care mi-au povestit atât de 
frumos despre tine, mi-au spus că ești 
din Brașov, că locuiești în Germania și 

curiozitatea cea mai mare este ce afacere 
vrei să îți deschizi în România?

A.M.B.: Așa este! M-am născut în 
Brașov și de câţiva ani locuiesc în 
Germania. Îmi doresc să deschid în 
orașul natal o afacere care va avea 
ca domeniu de activitate servicii de 
alimentaţie. Va fi un local cu un spe-
cific mai deosebit, în care și designul 
va juca un rol important. Acesta va fi 
unul cald și primitor destinat pentru 
toate grupele de vârstă atât pentru cei 
mici, cât și pentru bunici. Brașovul 
fiind oraș turistic, vor fi așteptate și 
persoane din alte colţuri ale ţării, dar 
și de peste hotare. Ideea mi-a venit 
într-o seara splendidă de decembrie, 
plimbându-mă prin orașul german 
Eisenberg, chiar înainte de a intra la 
o piesă de teatru. Și de atunci până 
în prezent se conturează tot mai bine 
această afacere în mintea mea.

R.: Ideea ta este excelentă! Cunoști și alți 
tineri care ar dori să facă o asemenea 
afacere?

A.M.B.: Cunosc mulţi tineri care au 
venit în Germania fie pentru studii, fie 
pentru a lucra într-un anumit dome-
niu, a căpăta experienţă din exterior, 
pentru a strânge un bănuţ și pentru 
ca mai apoi să se întoarcă în România 
pentru a-și întemeia propria afacere. 
Dar mulţi uită de scopul venirii. Însă 
consider că Proiectul „Acasă Plus–
Antreprenori pentru Sustenabilitate” 
este o șansă pentru fiecare dintre noi, 
iar tinerii fiind încă în floarea vâr-
stei au puterea de a construi un viitor 
mai bun. Pentru a duce la bun sfâr-
șit acest lucru este nevoie de voinţă, 
perseverenţă și încredere că vor reuși.

R.: Uite! Alexandra, desi este foarte tânără, 
gândește deja ca un om mare! Deci dosarul 
ți-a fost acceptat! Astfel că urmează să 
fii contactată pentru a primi informații 
suplimentare privind accesarea platformei 
on-line, precum și informații cu privire la 
data începerii cursului de Competențe 
Antreprenoriale. Cât de importante sunt 
aceste cursuri pentru tine?

A.M.B.: Deși am absolvit Facultatea 
de Știinţe Economice și am urmat un 
master în Managementul Organizaţi-
ilor, consider că este esenţial pentru 
fiecare dintre noi, cei care dorim să 
ne deschidem o afacere, oricare ar fi 
domeniul activităţii, să participăm 
la cursurile de competenţe antrepre-
noriale. Pentru unii va fi o noutate, 
pentru alţii, o actualizare a celor stu-
diate deja. Personal, sunt sigură că 
voi avea foarte multe lucruri noi de 
învăţat și abia aștept această etapă 
de formare.

R.: Tocmai s-a aprobat cererea de 
prelungire cu o lună a termenelor de 
depunere a dosarelor pentru Proiectul 
StartUp Diaspora, deoarece foarte multă 
lume încă nu a reușit să pregătească 
actele. Ce le recomanzi celor care încă 
nu s-au înscris?

A.M.B.: Fie că este vorba de o reţi-
nere, fie că este vorba de neîncredere 
(nu atât în sistem, cât, mai cu seamă 
în forţele proprii), recomand tuturor 
persoanelor care încă nu s-au înscris 
să nu ezite și să nu rateze această 
oportunitate. În fond, cu toţii avem 
de câștigat, toate persoanele înscrise 
și eligibile vor beneficia de un curs 
complet gratuit de formare antre-
prenorială, iar la finalul acestuia, vor 
primi o diplomă. În plus, faptul că 
vom învăţa să ne realizăm singuri pla-
nul propriei afaceri este mare lucru! 
Așadar, profitaţi de ultimele zile, pen-
tru că aveţi o șansă unică și proiectul 
Dumneavoastră se poate număra prin-
tre cele mai bune depuse, iar visul vi 
se va transforma în realitate!

R.: Îți mulțumim foarte mult Alexandra 
pentru că ai intrat în legătură directă cu 
noi. Mult succes îți dorim și promite-ne că 
ne vei ține la curent cu evoluția proiectului 
tău, a afacerii tale și poate chiar ne vedem 
în Brașov într-o zi!

A.M.B.: Eu vă mulţumesc și vă aștept 
cu mare drag la Brașov! Și cât mai 
multe emisiuni frumoase!

R.: Este cu noi și colegul Doru Suciu și 
vreau să profităm ca să ne ajuți cu câteva 
lămuriri. Cum e cu limita de vârstă în 
proiectul acesta? Foarte multe persoane 
ne întreabă despre aceste limite.

Doru Suciu: Da! Practic nu sunt 
limite reale, ci doar extremele. În 
primul rând, e important să nu fii 
pensionar. Nu e neapărat o limită de 
vârstă, ci doar să nu ai o decizie de 
pensie, indiferent că este de vârstă sau 
de boală. Și mai este o nișă de tineret, 
care pe aici, prin diaspora nu se prea 
aplică, deoarece aici nu prea stă lumea 
să nu facă nimic. E vorba de NEETs 
(acronimul pentru formularea „Not 
in Education, Employment or Trai-
ning”–fără educaţie, loc de muncă sau 
pregătire), adică tineri inactivi, care 
nu fac nimic. Adică nu sunt cuprinși 

nici într-o formă de învăţământ, nici 
nu lucrează, nici nu sunt șomeri, până 
în 24 de ani. Asta deoarece există o 
altă linie de finanţare pentru acest 
grup ţintă. Însă de când vorbim cu 
sutele de oameni care ne contactează, 
încă nu am întâlnit tineri care să nu 
facă nimic în diaspora!

R.: Bineînțeles, căci românii au venit să 
muncească aici, să câștige un ban și să aibă 
un trai mai bun, nu să stea degeaba! Ori 
fac școală, ori muncesc! Deci nu este cazul!

Așadar, Uniunea Muncitorilor 
Români vă informează că persoa-
nele declarate eligibile în primele 
luni de la implementarea Proiectu-
lui StartUp Diaspora au început deja 
cursurile de competenţe antrepreno-
riale! Toţi candidaţii care și-au depus 
dosare eligibile vor primi succesiv 
scrisorile de eligibilitate pe e-mail, 
pe lângă informaţiile necesare pentru 
accesarea platformei on-line și rea-
lizarea cursului gratuit de formare 
antreprenorială, în urma căruia vor 
primi și o diplomă. Mai mult decât 
atât, aceștia își vor realiza și planul 
propriei afaceri! Cele mai bune pro-
iecte depuse vor obţine și până în 
40.000 de Euro pentru a putea fi înce-
pute afacerile cu succes.

Fiecare beneficiar al acestor fonduri 
europene are acces gratuit la instru-
ire și consultanţă pentru sprijinirea 
înfiinţării și funcţionării afacerii în 
perioada de start-up în România.

Acest proiect este co-finanţat din 
Programul Operaţional Capital Uman 
2014–2020.

Te mai poți înscrie doar încă o săp-
tămână în proiect, așa că sună la tel: 
642 000 027, scrie-ne pe e-mail: umrspa-
nia@gmail.com sau dă „Like” paginii de 
Facebook Antreprenor Acasă.

R.: Doru, mai este foarte puțin timp, deci 
ce ar trebui să știe cei care încă nu s-au 
înscris și sunt indeciși?

D.S.: Da, de fapt suntem în prelun-
giri pentru că practic ni s-a acceptat 
de la OIR (Organismul Intermediar 
Regional) să suprapunem încă o lună 
perioada de depunere a dosarelor peste 
perioada cursurilor de formare, care a 
început deja, așa cum spuneam. Toc-
mai pentru că multă lume indecisă 
nu a crezut că e pe bune acest pro-
iect. Lumea când aude de România 
nu are încredere și își închipuie că 
sunt povești și basme. Târziu s-au 
prins oamenii că treaba e serioasă 
și cum e cu aceste cursuri de for-
mare antreprenorială și care e marele 
beneficiu al acestor cursuri gratuite. 
Practic primești o diplomă și îţi faci 
planul propriei afaceri, care este deja 
un mare rezultat! Marea majoritate 
a candidaţilor înscriși au o idee sau 
o meserie, dar habar nu au cum și ce 
implică să faci o afacere din asta. Sau 
practic la sfârșitul acestei povești, fie-
care rămâne cu fructul propriei idei 
în mână, fără să cheltuie mai nimic 
(doar două traduceri, care te costă 
foarte puţin) și fără să riște efectiv 
nimic. Vei ști foarte clar ce implică 
asta, chiar dacă nu iei și banii până 
la urmă.

R.: Asta este foarte important! Deoarece–
de ce să ne ascundem după deget!?–noi 
când eram tineri în România, habar nu 
aveam ce înseamnă să faci afaceri. Venim 
dintr-o societate săracă, în care visau la 
afaceri doar oamenii foarte înstăriți. Noi 
visam să fim angajați toată viața și să 
muncim pentru alții. Nu eram pregătiți 
mental pentru asta, nu visam noi cum ar 
fi să faci afaceri. Acum ai posibilitatea să 
participi la un curs gratuit, mai vine și 
cursul la tine, pentru că îl faci de acasă, 
unde înveți cum să faci o afacere, să 
faci un plan de afaceri, pentru că fără 
un plan de afaceri nu vei primi finanțare 
de nicăieri, nici de la o bancă, nici din 
altă parte.

D.S.: Așa este! De asta s-a și cerut 
prelungirea, pentru că încă au mai 
fost dosare în lucru și pentru ca toată 
lumea să poată avea acces la această 
ocazie unică deocamdată. Astfel că, 
mesajul nostru este: Nu vă mai gândiţi, 
pentru că nu mai este timp. Doriţi să 
faceţi ceva cu adevărat? Curaj! Noi 
suntem aici pentru a vă răspunde la 
orice întrebare și a rezolva problema.

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

Móstoles: 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

Facebook: Antreprenor Acasă

Esențele pure se țin în sticluțe mici și în tinerii noștri 
de mare valoare, chiar dacă sunt plecați peste hotare!

FOTO: FACEBOOK / ANTREPRENOR ACASĂ
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Teodorovici: Modificarea 
codurilor fiscale, finalizată 
până la sfârșitul anului

Discuţia a fost utilă pentru toţi 
participanţii, căutându-se prac-
tic o cale de a încheia povestea 
privind „cearta” dintre Guvern 
și BNR, au spus surse guverna-
mentale, informează HotNews.
ro. Discuţiile au durat circa 3 
ore. Cel mai vocal în timpul 
întâlnirii nu a fost nici Dragnea 
și nici Vâlcov, ci economistul 
Cristian Socol (profesor ASE 
și președintele Consiliului 
de Supraveghere la Fondul 
Român de Contragarantare). 
În timpul discuţiilor, reprezen-
tanţilor BNR li s-ar fi solicitat 
ca în intervenţiile publice ale 
unor demnitari (Lucian Croi-
toru, Valentin Lazea sau Eugen 
Rădulescu), aceștia să fie mai 
temperaţi în aprecierea poli-
ticilor fiscale.

Dacă promisiunile făcute vor 
fi respectate, nu vor mai fi ata-
curi la independenţa BNR, iar 
reprezentanţi ai Guvernului vor 
continua să se întâlnească cu 
oficiali ai BNR, pentru a ana-
liza impactul asupra inflaţiei al 
deciziilor de politică monetară. 
Discuţiile au fost mai degrabă 
tehnice, ministrul Teodorovici 

având un rol important în a 
explica anumite detalii teh-
nice, iar președintele Dragnea a 
ascultat atent toate argumentele 
cu care BNR a venit la discuţii. 
Reprezentanţii Băncii Naţionale 
au pus pe masă trei grafice și 
practic au repetat ceea ce spun 
și în conferinţele de presă des-
pre evoluţia inflaţiei.

Legat de creșterile salari-
ale, BNR admite că e dificil 
să nu crești salariile în Româ-
nia, date fiind presiunile de 

pe piaţa muncii, numărul 
mare de emigranţi și nivelul 
nominal mic al salariilor. Pro-
blema este cum anume și cu 
cât anume le crești, pentru a 
nu strica echilibrele economice. 
Odată cu majorările salariilor, 
guvernul Tudose a crescut și 
acciza, într-un moment în care 
creștea și preţul petrolului. În 
plus, a mai dat drumul unor 
majorări ale preţurior la ener-
gie. Care trebuiau majorate în 
viitor (în primăvara asta, fie 

în următoarea), dar Tudose 
le-a majorat în acel moment.

Cât despre întâlnirile vii-
toare ale reprezentanţilor 
Guvernului cu conducerea 
BNR, acestea pot avea loc 
oricând, dar aceștia nu pot fi 
invitaţi la ședinţele de Consi-
liu de Administraţie, existând 
în acest moment o recoman-
dare fermă din partea Băncii 
Centrale Europene. Probabil 
că întâlnirile vor avea loc la 
scurt timp după ce deciziile de 
politică monetară vor fi luate 
în CA, mai spune sursa citată.

„Nu există nici o intenţie 
a PSD de a prelua controlul 
asupra BNR”, a declarat Drag-
nea. A fost o discuţie destul de 
serioasă despre situaţia macro-
economică, a afirmat la finalul 
întâlnirii Liviu Dragnea, anun-
ţând că atât Guvernul, cât și 
Banca Naţională au convenit 
că principalele cauze pentru 
creșterea inflaţiei sunt fac-
tori „exogeni”, din afara celor 
două instituţii, dând ca exem-
plu gazele, energia, petrolul, 
care au o contribuţie masivă 
la creșterea inflaţiei.

Ce s-a discutat în spatele ușilor închise 
la întrevederea Dragnea–Isărescu

Modificarea codului fiscal și al celui de procedură fiscală se 
va finaliza până la la sfârșitul acestui an, printr-un demers 

„corect și logic”, fără iniţiative „populiste”, pentru a crea predic-
tibilitate, a declarant ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, 
conform AGERPRES.

„Pentru a încheia în acest an procesul de modificare con-
tinuă a codului fiscal–inclusiv la Parlament sunt foarte multe 
iniţiative de modificare, din păcate multe dintre ele populiste–
noi, la Finanţe, am început un proces de a face analiza articol 
cu articol a codului fiscal și a codului de procedură fiscală. Am 
trimis deja scrisori și structurilor reprezentative ca să ne ajute 
în acest proces, pentru a simplifica. Nu plecăm de la ideea de 
a modifica iar altceva. Până la final de an, vrem să închidem 
acest proces de consultare publică, iar dacă va fi cazul, să fie o 
ultimă modificare pe cele două coduri, fiscal și de procedură 
fiscală, ca, de la 1 ianuarie 2019, să închidem discuţia de modi-
ficare pe aceste două acte foarte importante pentru economie 
și lumea să aibă acea predictibilitate. Cred că este un proces 
corect și logic”, a spus Teodorovici.

Ministrul Finanţelor Publice anunţa, pe 29 martie, că Guver-
nul urmează să discute o ordonanţă de urgenţă cu mai multe 
modificări ale Codului fiscal, printre care posibilitatea ca fir-
mele să opteze pentru impozitul pe profit sau cifra de afaceri 
dacă se încadrează sub plafonul de un milion de euro. Potrivit 
declaraţiilor de la acea dată ale ministrului, o altă propunere 
vizează rambursarea taxei de mediu doar pe baza unei cereri 
care să conţină codul numeric personal. De asemenea, o altă 
modificare vizează majorarea de la 2% la 3,5% a cotei din 
impozitul pe veniturile persoanelor fizice care poate fi alocată 
ONG-urilor, mai spune sursa citată.

FOTO: YOUTUBE.COM

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


12 | www.periodicoelrumano.es
Nr. 213 10 mai 2018

PeriodicoRumano 
PeriodicoRumano EXTERNE

Zeci de mii de slovaci au mani-
festat recent în mai multe orașe 
din ţară pentru a cere alegeri 
anticipate și pentru libertatea 
presei, comemorându-l pe jur-
nalistul Jan Kuciak, autorul 
investigaţiilor asupra unor 
cazuri de corupţie legate de 
mafie, asasinat în februarie ală-
turi de logodnica sa, informează 
AGERPRES. Conform presei 
slovace, 25.000 de persoane 
au manifestat la Bratislava, iar 
marșuri mai mici au avut loc 
și în alte orașe.

Manifestaţia a fost orga-
nizată în ajunul datei când 
ar fi trebuit să aibă loc nunta 
cuplului asasinat. Manifes-
tanţii au purtat pancarte pe 
care era scris: „Vrem alegeri”, 

„La închisoare cu Fico” (fos-
tul premier–n.r.), „Nu suntem 
indiferenţi”. În faţa sediului 
radioteleviziunii publice slo-
vace RTVS, manifestanţii, între 
care și mai mulţi jurnaliști, au 
cerut „RTVS independent”. 
Peste 200 de jurnaliști din 
mass-media slovace au semnat 
recent o scrisoare pentru a-și 
exprima îngrijorarea privind 
funcţionarea RTVS, în contex-
tul în care mai mulţi reporteri 
și editori au fost demiși sau au 
părăsit postul.

Criza politică a izbucnit 
în Slovacia după uciderea în 
februarie a lui Jan Kuciak și 
a logodnicei sale. Acest jurna-
list de investigaţii ancheta în 
special cazuri de corupţie și 
legăturile unor oameni de afa-
ceri italieni suspectaţi de relaţii 
cu mafia calabreză, ‘Ndran-
gheta, cu oameni politici 
slovaci, inclusiv din antu-
rajul premierului de atunci, 
Robert Fico. Acesta din urmă 

a demisionat între timp și a 
fost înlocuit de Peter Pelle-
grini. Noul guvern al unei 
coaliţii tripartite este com-
pus în majoritate din persoane 
care au aparţinut precedentu-
lui executiv, dintre care unii, 
ca Pellegrini, fost vicepremier, 
și-au schimbat doar atribuţiile, 
mai spune sursa citată.

Schimbarea nu a convins, 
astfel că manifestaţiile anti-
guvernamentale continuă cu 

regularitate în întreaga Slova-
cie. Parchetul slovac a decis 
să extrădeze un om de afaceri 
italian căutat în ţara sa pentru 
presupus trafic de droguri și 
citat în Slovacia de Jan Kuciak 
în articolul său. Proprietar al 
mai multor companii în Slo-
vacia, Antonino Vadala este 
acuzat de autorităţile slovace 
de tentativă de fraudă cu sub-
venţii europene. El respinge 
categoric acuzaţiile.

Peste 10.000 de migranţi care 
au ajuns în Grecia în ultimii 
doi ani, în general cu speranţa 
de a merge mai departe în ves-
tul Europei, au fost repatriaţi 
voluntar în ţările lor de ori-
gine, majoritate în Pakistan, 
Irak și Afganistan, a anunţat 
Organizaţia Internaţională pen-
tru Migraţie (OIM), potrivit 
AGERPRES.

Peste trei sferturi din bene-
ficiarii acestor programe de 
repatriere, finanţate de UE, 
sunt bărbaţi, a precizat OIM. 
Georgia și Algeria completează 
tabloul principalelor ţări unde 
au fost repatriaţi migranţii. Este 
vorba de persoane repatriate 
între iunie 2016 și aprilie 2018. 
OIM oferă aceste programe celor 
dezamăgiţi de migraţie: fie rea-
lizează că nu își pot legaliza 
situaţia, fie, în cazul solicitanţi-
lor de azil, sunt descurajaţi de 
ritmul lent al procedurilor și de 
condiţiile de viaţă din centrele 
supraaglomerate. După marele 
exod dinspre Orientul Mijlociu 

din 2015 și de la începutul lui 
2016, care a făcut ca în Grecia să 
ajungă circa 50.000 de migranţi 
și solicitanţi de azil, guvernul 
grec a impulsionat acest pro-
gram de repatrieri voluntare 
printr-un artificiu legal denun-
ţat atunci de organizaţiile de 
apărare a refugiaţilor.

Atena a interzis accesul soli-
citanţilor de azil care au atacat 
în apel prima respingere a cere-
rii lor, descurajându-i astfel 
pe indeciși să își asume riscul 
unui recurs pentru a rămâne 

în Grecia. Poliţia elenă a indi-
cat la rândul său că 20.555 de 
migranţi s-au întors în ţările 
lor în 2017, fie voluntar, fie 
pentru că au fost expulzaţi. 
Reduse considerabile în insulele 
elene după pactul UE-Turcia 
încheiat în martie 2016 pen-
tru a opri ruta migratorie prin 
Marea Egee, sosirile sunt din 
nou în creștere de la începutul 
lui 2018 la frontiera terestră 
eleno-turcă. Conform Înaltu-
lui Comisariat al ONU pentru 
refugiaţi, 2.900 de nou veniţi 

au fost înregistraţi în aprilie, 
mai spune sursa citată.

Peste 16.000 de migranţi 
și refugiaţi ajunși cu micile 
lor ambarcaţiuni din Turcia 
rămân în continuare blocaţi 
în condiţii dificile pe insulele 
Lesbos, Chios, Samos, Leros și 
Kos, în virtutea pactului dintre 
UE și Ankara menit a permite 
întoarcerea lor în Turcia. Acest 
lucru alimentează tensiunile 
recurente de pe aceste insule, 
în special odată cu apropierea 
sezonului turistic.

Manifestaţii în Slovacia pentru 
alegeri anticipate și libertatea presei

Grecia: Peste 10.000 de migranţi au 
fost repatriaţi voluntar în ţările lor

FOTO: INDEPENDENT.CO.UK

FOTO: THELOCAL.DE

FOTO: SLATE.COM

FOTO: TV8.MD

Atena și Skopje au 
discutat despre 
denumirea Macedoniei

Nici măcar un cent nu ar 
trebui să fie pentru migranţi

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a sugerat că ar putea 
bloca bugetul pe termen lung al Uniunii Europene și a afir-
mat că migranţii nu ar trebui să primească niciun ban de la 
UE, spune HotNews.ro. Orban a declarat că Budapesta nu va 
aproba noul buget dacă nu este mulţumit de modul în care 
sunt distribuite fondurile. Versiunea finală a bugetului trebuie 
aprobată în unanimitate de toate statele membre UE. „Va fi un 
proces lung de dezabateri și negocieri. Ungurii nu trebuie să se 
îngrijoreze. Câtă vreme ungurii nu își dau aprobarea, nu poate 
exista un buget”, a afirmat Orban. „Nici măcar un cent nu ar tre-
bui să se ducă la migranți”, a adăugat el, susţinând că alte state 
ar trebui să acopere costurile migranţilor din propriile bugete 
naţionale. „Fondurile nu ar trebui îndepărtate de programe 
precum dezvoltarea regională și cercetare și nu ar trebui 
oferite ţărilor care primesc migranți”, a susţinut Orban. El a 
adăugat și că Ungaria este de acord cu Franţa privind faptul 
că nu ar trebui reduse cheltuielile pentru agricultură. „Cea mai 
largă facţiune din Parlamentul European nu este cea a EPP, ci a 
lui George Soros”, a mai afirmat Orban conform sursei citate.

Ministrul grec de externe, Nikos Kotzias, și omologul său 
macedonean, Nikola Dimitrov, au reafirmat dorinţa ţărilor lor 
de a soluţiona disputa ce durează de mult timp referitoare 
la viitoarea denumire a fostei republici iugoslave Macedo-
nia, informează AGERPRES. Miniștrii de externe, de interne și 
ai transporturilor din Grecia, Macedonia, Albania și Bulgaria 
au avut o reuniune de două zile în orașul grec Salonic, în sco-
pul unei mai strânse cooperări între aceste ţările în mai multe 
sectoare. Unul din principalele obiective ale celei de-a treia 
reuniuni ministeriale se referă la aderarea Albaniei și a Macedo-
niei la Uniunea Europenă și la pregătirea lor pentru cooperarea 
cu UE, a afirmat Kotzias într-un discurs rostit la reuniune.

Unul dintre obstacolele-cheie din calea aderării Macedo-
niei la UE este disputa cu Atena izbucnită când fosta republică 
iugoslavă și-a declarat independenţa în 1991 și a ales denumi-
rea de „Macedonia”, care este și numele unei provincii nordice 
a Greciei. Atena este îngrijorată de faptul că folosirea aceluiași 
nume de către statul vecin ar putea duce la revendicări teri-
toriale. În ultimele luni, convorbirile sub egida ONU pentru 
rezolvarea disputei s-au intensificat. Pe 12 mai, emisarul spe-
cial al ONU Matthew Nimetz, mediator în disputa referitoare la 
denumirea Macedoniei, va reveni la Atena pentru a participa 
la convorbirile cu Kotzias și Dimitrov, potrivit sursei citate.
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Amparo Marco y Cristian 
Stan analizan nuevas vías de 
cooperación en materia educativa 
y de seguridad pública.

Martes, 17 de Abril de 2018: La 
alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, 
y su homólogo de Târgoviște, Cristian 
Stan, han mantenido una reunión 
en el Ayuntamiento de la localidad 
rumana en la primera jornada de la 
agenda castellonense en la ciudad 
hermana. El encuentro, en el que ha 
participado la práctica totalidad del 
Gobierno municipal, se ha celebrado en 
la Salón Florentino del Ayuntamiento 
y ha servido para intercambiar buenas 
prácticas en la gestión de proyectos de 
desarrollo local y experiencias admi-
nistrativas que han tenido éxito en 
los respectivos municipios, informó 
el Ayuntamiento de Castellón de la 
Plana (www.castello.es).

Uno de los asuntos analizados ha 
sido el de los fondos europeos. Târ-
goviște ha gestionado un importante 
paquete de ayudas comunitarias que 
suman en torno a los 100 millones 
de euros. La integración en la UE ha 
permitido al país centroeuropeo optar 
a financiación extraordinaria de los 
Fondos de Cohesión como consecu-
encia de la entrada en el mercado 

común europeo. Castellón, por su 
parte, gestiona una inyección de 20 
millones de euros en el marco de la 
Estrategia de Desarrollo Urbano Sos-
tenible Integrado (EDUSI).

“El hermanamiento entre Caste-
llón y Târgoviște tendrá beneficios 
mutuos para las dos localidades. He 
transmitido al alcalde Stan la voluntad 
de avanzar en la cooperación insti-
tucional, pero especialmente en los 
ámbitos económico y social. Tene-
mos el objetivo común de impulsar 
la prosperidad en nuestras ciudades 
y tenemos la oportunidad de hacerlo 
compartiendo lo mejor que sabemos 
hacer aquí y allí”, ha afirmado Marco.

Stan, por su parte, ha valorado el 
hermanamiento y se ha comprome-
tido a impulsar acciones que tengan 
un “beneficio recíproco” para los dos 
municipios, en especial aquellas con 
los residentes de Rumanía en Caste-
llón como protagonistas. El alcalde ha 
destacado la fortaleza de la comuni-
dad rumana en la localidad española 
y se ha comprometido a desarrollar 
acciones conjuntas que se puedan 
prologan en el tiempo, más allá de la 
firma del acuerdo del hermanamiento 
y de la primera visita institucional 
de la alcaldesa a Târgoviște. En la 

reunión también ha estado presente 
el presidente de la provincia de Dâm-
boviţa, Daniel Comănescu, quien ha 
destacado sus lazos personales con 
la ciudad.

Los dos mandatarios han coinci-
dido en la necesidad de unir esfuerzos 
políticos para avanzar, aún más, en 
la integración social de la comuni-
dad rumana en Castellón, la segunda 
más numerosa de España tras la de 
Madrid. “Los rumanos castellonenses, 
o los castellonenses rumanos, como 
se quiera decir, son un ejemplo de 
adaptación a un nuevo país, pero sin 
perder el sentimiento de pertenencia, 
los orígenes y la identidad nacional”, 
ha declarado Marco. Más de 20.000 

nacionales de Rumanía, en su mayoría 
de Târgoviște, residen en Castellón, 
de los que unos 16.000 son traba-
jadores, autónomos y empresarios. 
Nueve asociaciones rumanas defien-
den sus intereses en la ciudad.
Vías de colaboración
Las delegaciones de Castellón y Târ-
goviște han analizado los convenios 
de colaboración firmados en materia 
de seguridad, entre las policías loca-
les de ambas poblaciones a través 
de la Cátedra Eurocop de preven-
ción del delito, de la UJI, así como 
los acuerdos para la impartición de 
la asignatura de Lengua, Cultura y 
Civilización Rumanas en los escola-
res de origen rumano residentes en 

Castellón. La ministra delegada para 
las Relaciones con los Rumanos en 
el Exterior, Natalia-Elena Intotero, 
en su visita a la capital de la Plana, 
puso a Castellón como ejemplo en 
la aplicación del programa.

Los proyectos de integración social 
han sido un primer punto de partida 
de esa voluntad de cooperación expre-
sada por ambas partes en la reunión. 
Al término del encuentro, el alcalde 
y la vicealcaldesa, Monica Ilie, han 
acompañado a la delegación de Cas-
tellón al moderno complejo turístico 
de natación construido con fondos 
europeos, a una de las ocho escue-
las infantiles y al Colegiul National 
Ienăchiţă Văcărescu, un instituto de 
Educación Secundaria.

El intercambio escolar, en enseñan-
zas medias, también será estudiado 
a fondo, a través de los institutos de 
ambos municipios. Târgoviște tiene 
16 centros de este nivel educativo, al 
concentrar alumnado procedente de 
su área de influencia en la provincia 
de Dâmboviţa. En el ámbito univer-
sitario, los periodos de estancia en 
la Universitat Jaume I y en la Uni-
versitatea de Valahia se regularán 
a través de un convenio específico 
entre los dos centros.

Castelló y Târgoviște intercambian buenas prácticas en la 
gestión de fondos europeos y proyectos de integración social

La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, y su homólogo de Târgovişte,  
Cristian Stan / WWW.CASTELLO.ES
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Președintele Federaţiei Române 
de Lupte (FRL), Răzvan Pîr-
călabu, a declarat că medaliile 
obţinute la CE din Rusia, una 
de aur, una de argint și trei de 
bronz, reprezintă cea mai mare 
performanţă a României la o 
ediţie a Campionatelor Euro-
pene după Revoluţia din 1989, 
informează AGERPRES.

„Mihai Mihuţ a demonstrat 
încă o dată forma în care se află 
și a luat aurul și la Europene. El 
nu a pierdut în nicio competiţie 
la care a participat anul acesta. 
Mă bucur foarte mult pentru el, 
mai ales că la sfârșitul săptă-
mânii se însoară. Și-a făcut un 
frumos cadou de nuntă cu acest 
titlu European”, a adăugat pre-
ședintele. Surpriza din delegaţia 

României a reprezentat-o Ale-
xandra Anghel, medaliată cu 
bronz la 72 kg. „Ea este sur-
priza plăcută a lotului nostru. 
E o sportivă tânără, se află în 
primul său an la senioare și a 
demonstrat că are valoare prin 
această medalie”, a menţionat 

Pîrcălabu. Președintele Federa-
ţiei Române de Lupte a primit 
la final steagul oficial al compe-
tiţiei care în 2019 va fi găzduită 
de București. „Pentru prima 
oară după 40 de ani România va 
organiza o ediţie a Europenelor. 
Sunt sigur că ne vom ridica la 

nivelul așteptărilor. Faptul că 
anul acesta am câștigat 5 meda-
lii, iar în 2019 vom concura 
acasă nu creează o presiune 
suplimentară pentru sporti-
vii noștri. Cu siguranţă vor da 
totul pentru a obţine maximum 
în faţa propriilor spectatori”, 
a precizat Pîrcălabu.

Conform sursei citate, 
România a încheiat cu un bilanţ 
de cinci medalii Campiona-
tele Europene de la Kaspiisk: 
greco romane–aur–Mihai 
Mihuţ (cat. 63 kg), bronz–
Alin Alexuc-Ciurariu (cat. 130 
kg); lupte libere–bronz–Ivan 
Guidea (cat. 61 kg); lupte femi-
nin–argint–Alina Vuc (cat. 50 
kg), bronz–Alexandra Nico-
leta Anghel (cat. 72 kg).

Președintele Federaţiei Române 
de Fotbal, Răzvan Burleanu, a 
declarant că în cazul în care nu 
vor fi contestaţii după licita-
ţiile organizate de Compania 
Naţională de Investiţii, trei 
stadioane din cele patru vor 
fi gata la timp pentru EURO 
2020, informează AGERPRES.

„Cu trei stadioane (n.r.- 
Steaua, Rapid și Arcul de 
Triumf) suntem în grafic. Dacă 
nu vor fi contestaţii, pentru că 
în România orice se contestă, 
atât cât am cunoscut Compania 
Naţională de Investiţii, atunci 
pot spune că da, cele trei vor fi 
gata la timp”, a spus oficialul 
FRF. El a menţionat că în zilele 
următoare va avea o discuţie 
cu vicepremierul Paul Stă-
nescu referitoare la construcţia 

stadioanelor. „Vom discuta des-
pre temele de implementare. 
Vrem să oferim câteva detalii 
în ceea ce privește construc-
ţia stadioanelor, ce facilităţi 
trebuie să fie gata înainte de 
toate pentru a nu fi luaţi pe 

nepregătite înainte de vizita 
UEFA”, a menţionat Burleanu.

România a primit orga-
nizarea a patru meciuri din 
cadrul Campionatul European 
din 2020 pe Arena Naţională 
din capitală. UEFA obligă ţările 

organizatoare să pună la dis-
poziţie alte patru stadioane la 
standarde internaţionale pen-
tru antrenamentele oficiale ale 
echipelor naţionale. Cele patru 
arene pe care România le-a 
ales pentru a le moderniza sunt 
Arcul de Triumf, Steaua, Rapid 
și Dinamo.

Procedurile în ceea ce pri-
vește stadionul Dinamo sunt 
întârziate din cauza unor pro-
bleme juridice și este posibil 
ca lucrările să nu fie finalizate 
până la începerea EURO 2020, 
așa cum a anunţat vicepremie-
rul Paul Stănescu la 12 martie 
într-o conferinţă de presă. Auto-
rităţile române au ca variante 
de rezervă arenele din Ploiești, 
Giurgiu, Voluntari și Mogoșoaia, 
mai spune sursa citată.

SPORT

LUPTE: 

Pîrcălabu (FRL)–Am obţinut cele mai bune rezultate 
la o ediţie a Campionatelor Europene după Revoluţie

Fotbal: Dacă nu vor fi contestaţii, 3 
stadioane vor fi gata pentru EURO 2020
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Numele și marca Steaua 
aparţin definitiv CSA Steaua

Înalta Curte de Casaţie și Justiţie a respins recursul formulat de 
FCSB în ceea ce privește folosirea numelui „Steaua” și a mărcii 

„Steaua”, gruparea CSA Steaua a MAPN devenind astfel deţină-
toarea bunurilor, informează HotNews.ro. Gruparea FCSB făcuse 
recurs la decizia Curţii de Apel București prin care i se interzicea 
folosirea numelui „Steaua”. În data de 21 decembrie 2016, în liti-
giul cu Clubul Sportiv al Armatei, Curtea de Apel București i-a 
interzis omului de afaceri Gigi Becali să mai folosească numele 

„Steaua” și „Steaua București” în denumirea societăţii comerciale 
care administrează clubul de fotbal, SC Fotbal Steaua Bucu-
rești SA, și în cea a echipei FC Steaua, înscrisă la asociaţiile și 
federaţiile sportive (FRF și LPF). După această decizie, Becali a 
înregistrat marca „FCSB”, dar și aceasta a fost contestată de juris-
tul CSA, Florin Talpan, care a considerat că se poate confunda cu 
FC Steaua București și cu mărcile anulate, conform sursei citate.

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

Sportivul Alin Sbîrcia, legitimat la CSU Craiova, a câștigat titlul 
de campion naţional la spadă după ce l-a învins în finală pe cole-
gul său de club Mario Persu, cu scorul de 12-10, în Sala de scrimă 

„Alexandru Csipler” din Satu Mare, care găzduiește Campiona-
tul Naţional de spadă seniori masculin, informează AGERPRES. 
Pe locul trei s-au clasat, la egalitate, Adrian Dabija (CS Dinamo) 
și Andrei Timoce (CS Dinamo). În semifinale, Sbîrcia l-a învins pe 
Timoce cu 7-6, iar Persu pe Dabija cu 15-14. Anul trecut, Persu a 
fost învins în finală de Adrian Szilagyi (CSM Satu Mare).

Scrimă: Alin Sbîrcia este 
campion naţional la spadă
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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

Florãria Alyflor

Florăria de încredere pentru 
evenimentele importante din viaţa ta!

• Lumânări de nuntă sau botez
• Buchete de mireasă

• Aranjamente fl orale pentru biserică, 
mașină si restaurant

• Preţuri speciale pentru pachete 
complete nunţi și botezuri!

Centrul comercial Parque Corredor (intrarea principală)
Orar: 1000–2200�Telefon: 910 709 124

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

Caballero de 56 años, soltero, busca mujer rumana 
para amistad y posible relación de pareja. Mido 
1.60m, comunidad de Madrid. Me llamo Angel. Tel.: 
687858760.

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.

DIVERSE

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.

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.
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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: 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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