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Prezenţa României la cea 
de-a 77-a ediţie a Târgului 
de Carte de la Madrid, 25 
mai–10 iunie 2018, unde 
are statutul de ţară invi-
tată de onoare, reprezintă 
o excelentă oportunitate de 
a arăta Spaniei, de care ne 
leagă o lungă tradiţie istorică, 
momente importante din 
istoria şi cultura României, 
conform mesajului ambasa-
doarei României în Regatul 
Spaniei, Gabriela Dancău.

Cobrex Trans te 
trimite direct acasă, 
în Bucovina! Lansare 
rută: Madrid–Suceava

Încă nu ați 
definitivat dosarul?!?

România–ţară invitată de onoare 
la Târgul de Carte de la Madrid

DIN 14 IUNIE

Află mai multe despre promoţia de lansare a companiei aeriene Cobrex Trans, în 
amplul interviu oferit şi rezervă-ţi biletul accesând site-ul www.cobrextrans.com. 
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Începând din 14 iunie 2018, compania de 
transport aerian Cobrex Trans va efec-
tua zboruri de linie Madrid–Suceava, 
Suceava–Bucureşti şi retur, în fiecare 
zi de luni şi de joi. Profită acum de oferta 
de lansare şi zboară din Madrid la Suceava 
prin Cobrex Trans cu doar 200 de Euro 
dus-întors! 

Tocmai ne-a întrebat un cititor dacă mai 
poate depune dosarul pentru Proiectul 
StartUp Diaspora, deoarece nu reuşise 
să pregătească actele până pe 12 mai. Pe 
această cale informăm persoanele care 
doresc să îşi definitiveze dosarul că mai 
pot suna la tel: 642 000 027 sau să scrie 
pe e-mail: umrspania@gmail.com.
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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

Cobrex Trans–companie aeriană românească, 
lansează noua rută: Suceava–Madrid și retur!
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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

Comisia specială pentru ela-
borarea Codului administrativ 
a decis că prefecţii şi subpre-
fecţii vor fi demnitari publici 
şi nu înalţi funcţionari publici, 
cum este în prezent, informează 
AGERPRES. Potrivit articolului 
adoptat, funcţiile de prefect şi de 
subprefect sunt funcţii de dem-
nitate publică. Reprezentanţii 
PNL şi USR, Florina Presadă şi 
Victor Paul Dobre, au susţinut 
că prefectul trebuie să rămână 
înalt funcţionar public. „Un pre-
fect numit politic va avea oare 
curajul să se îndrepte, de exem-
plu, împotriva doamnei Firea? 
Ce prefect va avea curajul, dacă 
el este numit politic, împotriva 
propriilor primari? Deprofesi-
onalizăm funcţia prefectului”, 
a spus Presadă. Şi Victor Paul 
Dobre a susţinut că prefectul 
trebuie să rămână apolitic.

În replică, senatorul UDMR 
Cseke Attila a spus că din 
judeţul din care provine, toţi 
prefecţii au fost politici, toţi 
provenind dintr-un partid. 

„Această demagogie, ipocri-
zie, trebuie să ia sfârşit. Din 
judeţul din care provin toţi 
prefecţii au fost politici, toţi 
au venit dintr-un partid. Să 
facem lucrurile mai curate şi 
mai clare. Dacă e reprezentan-
tul Guvernului şi îl numeşte 
Guvernul, atunci el trebuie să 
fie de demnitate publică”, a mai 
spus Cseke Attila. Senatorul 
PSD Pavel Marian a susţinut 
aceeaşi opinie. „Să ieşim din 
ipocrizie”, a adăugat acesta.

Potrivit altor articole 
adoptate, prefectul este repre-
zentantul Guvernului pe plan 
local. Prefectul conduce ser-
viciile publice deconcentrate 

ale ministerelor şi ale celorlalte 
organe ale administraţiei publice 
centrale din unităţile adminis-
trativ-teritoriale. Prefectul 
asigură conducerea comite-
telor judeţene pentru situaţii 
de urgenţă, asigură verificarea 
legalităţii actelor autorităţilor 

administraţiei publice locale şi 
poate ataca în faţa instanţei de 
contencios administrativ actele 
acestora pe care le consideră 
ilegale. Pentru îndeplinirea atri-
buţiilor şi prerogativelor care 
îi revin potrivit legii, prefec-
tul este ajutat de unul sau doi 

subprefecţi. Conform sursei 
citate, prefectul municipiului 
Bucureşti este ajutat de doi 
subprefecţi. Guvernul numeşte 
câte un prefect în fiecare judeţ şi 
în municipiul Bucureşti. Numi-
rea şi eliberarea din funcţie a 
prefecţilor şi a subprefecţilor se 
face prin hotărârea Guvernu-
lui. Instituţia prefectului este 
o instituţie publică centrală cu 
personalitate juridică, cu patri-
moniu şi buget propriu, aflată 
în subordinea Guvernului. Par-
lamentarii au stabilit şi că, la 
numirea în funcţie, prefectul 
şi subprefectul care nu deţin 
o locuinţă proprietate perso-
nală în localitatea în care îşi 
are sediul instituţia prefectu-
lui au dreptul la o locuinţă de 
serviciu corespunzătoare sau 
la decontarea cheltuielilor de 
cazare.

Comisia de Cod administrativ: Funcţiile de prefect 
și de subprefect sunt funcţii de demnitate publică
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Despre compania 
aeriană Cobrex Trans

Începând din 14 iunie 2018, compania 
de transport aerian Cobrex Trans 
va efectua zboruri de linie Madrid–
Suceava, Suceava–București și retur, 
în fiecare zi de luni și de joi.

Profită acum de oferta de lansare şi 
zboară din Madrid la Suceava prin Cobrex 
Trans cu doar 200 de Euro dus-întors!

Prețul include: -bagajul de mână, un 
bagaj de cală de 20 de kilograme, o masă 
caldă la bord și băutură.

Preţul de 200 € este valabil doar pentru 
zborurile cu plecare din luna iunie 2018.

Cobrex Trans, operator aerian român 

fondat în 1994, are o vastă tradiţie în 
industria aeronautică din România şi ope-
rează zboruri de linie de pe aeroporturile 
din Madrid, Barcelona, Verona, Perugia, 
Stuttgart, Bucureşti sau Suceava.

Avantaje prin Cobrex Trans:
- cele mai bune preţuri pentru vacanţa 

ta de vară!
- poți să îți modifici numele sau data rezer-

vării fără costuri suplimentare chiar și cu 2 
zile înainte de zbor.

- copiii între 2 și 12 ani beneficiază de 
50% reducere şi pot călători neînsotiţi 

de părinţi în anumite condiţii!
- în 3 ore şi 40 de minute eşti acasă, în 

Bucovina ta frumoasă!
Poţi să îţi iei şi prietenii, români sau 

spanioli, să le faci o tocăniţă de hribi 
adevăraţi, cu păstrăv afumat şi un vin 
dulce ghiurghiuliu şi puteţi vizita Ținu-
tul Mânăstirilor.

Din Suceava ajungi foarte uşor cu 
autobuzul sau trenul în nordul Bucovi-
nei, Maramureş, Neamţ, Bistriţa Năsăud, 
dar şi în Ucraina şi Republica Moldova.

Rezervări de bilete pe www.cobrex-
trans.com!

Cobrex Trans te trimite direct acasă, în 
Bucovina! Lansare rută: Madrid–Suceava

Cobrex Trans, operator aerian român fondat în 
1994, are o vasta tradiție în industria aeronautică 
din România, fiind orientat spre siguranța 
călătoriilor și confortul pasagerilor săi.

Viziunea companiei este de a oferi clienților și pasagerilor 
săi cele mai bune și sigure soluții de călătorie.

Suntem constant inspirați de filosofia care spune că: 
„lumea este o carte, iar cei care nu călătoresc nu pot citi decât 
o pagină din ea”.

Industria de transport aerian comercial este într-o dez-
voltare continuă, misiunea noastră fiind să le arătăm tuturor 
clienților și pasagerilor că pot avea acces rapid către destinați-
ile dorite și un plus de siguranță la bordul aeronavelor noastre, 
la fiecare zbor, în fiecare zi.

Suntem ghidați de faptul că fiecare destinație atinsă este 
un motiv de împlinire și dezvoltare personală pentru pasagerii 
companiei, astfel încât alegem destinațiile cu grijă adaptân-
du-ne constant nevoilor clienților.

Credem cu tărie că pentru a excela în industria de transport 
aerian, trebuie să punctăm pe elementele definitorii: tradiția 
companiei și echipa de specialiști. Suntem conștienți că fie-
care dintre noi are un rol clar, dar suntem ferm convinși că doar 
împreună facem diferența.

Află mai multe despre noile rute Cobrex Trans accesând: 
www.cobrextrans.com.

FOTO: WWW.COBREXTRANS.COM

FOTO: WWW.COBREXTRANS.COM
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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 pitalul Universitar din Torrejón lan-
sează o pagină web cu scopul de a educa 
populaţia cu privire la problemele de 

sănătate. Noul portal SaberdeSalud.com face 
parte din programul Şcoala de Pacienţi prin 
intermediul căreia se organizează prezentări 
şi ateliere pentru pacienţi şi familiile acestora. 
Pe această pagină se vor publica informaţii 
zilnice şi pe parcurs se vor extinde temele şi 
serviciile. În plus, pacienţii care doresc pot 
primi informaţii suplimentare.

Scopul acestei pagini este de a oferi cetă-
ţenilor informaţii de sănătate oferite de către 
profesionişti din domeniul sănătăţii, precum 
şi mărturii ale pacienţilor cu privire la anu-
mite boli, cu garanţia de a fi un conţinut de 
încredere. „Spitalul din Torrejón doreşte să fie 
o sursă de informaţie sigură pentru populaţie, 
să rezolve cele mai frecvente îndoieli pe teme 
de sănătate, să explice diferite boli şi patolo-
gii şi să împărtăşească mărturii ale pacienţilor 
care pot fi foarte utile pentru persoanele care 
trec printr-o situaţie similară”, explică Ignacio 
Martínez Jover, director general al Spitalului 
Universitar din Torrejón.

Mai mult de 60% din populaţia spaniolă 
caută informaţii de sănătate pe internet. Acest 
lucru l-a transformat în primul loc unde soci-
etatea caută informaţii despre sănătate, mai 
presus de vizitele la medic. În multe cazuri, 
locurile vizitate sunt nesigure şi de calitate 
îndoielnică, ceea ce poate duce la confuzii şi 

auto-diagnostice complet greşite. „Am implicat 
toţi profesioniştii noştri în domeniul sănătăţii 
pentru a participa la acest proiect, care în fie-
care zi se întâlnesc cu persoane care, după ce 
au căutat informaţii pe internet, vin cu temeri 
complet nefondate şi cu auto-diagnostice gre-
şite. Trebuie să conştientizăm populaţia cu 
privire la importanţa căutării unui conţinut 
fiabil şi, mai presus de toate, să ne amintim 
că singurul diagnostic valid este cel făcut de 
un medic”, spune Martínez Jover.

Încă de la deschiderea sa în 2011, mai bine 
de 30.000 de persoane au frecventat Şcoala de 
Pacienţi. Noua pagină web face parte din acest 
program, prin intermediul căreia se vor publica 
agenta de activităţi şi ateliere care se realizează 
atât la spital, precum şi în cadrul Drumului lui 
Cervantes, altă iniţiativă a Spitalului Univer-
sitar din Torrejón care promovează obiceiuri 
de viaţă sănătoase prin trasee de mers pe jos 
şi prezentări de sănătate, la care participă o 
medie de 1.800 de persoane, în fiecare duminică.

SaberdeSalud.com–un nou portal de informații 
de sănătate creat de Spitalul din Torrejón

FOTO: SPITATUL UNIVERSITAR DIN TORREJÓN

Cancerul de col uterin omoară 
anual în România 2.000 de 
femei, a precizat preşedintele 
Societăţii Române de Microbi-
ologie, Alexandru Rafila, după 
întâlnirea Boardului interna-
ţional de prevenire şi control 
a infecţiilor cu HPV, infor-
mează AGERPRES.

„S-a demonstrat că toate 
aceste cazuri de cancer sunt 
produse de infecţiile cu virusul 

papiloma, în plus, o serie de alte 
cancere cu alte localizări se aso-
ciază cu acelaşi tip de infecţie, 
virusul papilloma”, a afirmat 
microbiologul. El a amintit că în 
acest moment există un vaccin 
foarte eficient împotriva aces-
tui tip de cancer. „În ţările în 
care acest program s-a intro-
dus în urmă cu zece ani s-au 
înregistrat scăderi semnifica-
tive ale cazurilor cu infecţii şi 

a incidenţelor leziunilor pre-
canceroase produse de aceste 
infecţii. Cred că exemplul pe 
care îl pot da este Australia 
sau Danemarca, unde este o 
problemă de sănătate aproape 
eradicată, ar trebui să consti-
tuie un element de încredere 
pentru administraţia de sănă-
tate, pentru profesionişti, dar 
şi pentru populaţia largă”, a 
spus Rafila.

El a amintit că la nivel 
global s-au vaccinat zeci de 
milioane de fete, marea majo-
ritate dintre ele ajungând la 
vârsta maturităţii fără a avea 
cancer de col uterin. „Probabil 
că este unul dintre vaccinu-
rile cele mai sigure şi cu efecte 
remarcabile în ceea ce priveşte 
protecţia împotriva unei infec-
ţii”, a mai spus Rafila, conform 
sursei citate.

„Există momentan strânse 
de medicii de familie circa 
12.000 de cereri de la părin-
ţii fetelor care doresc să-şi 
protejeze fetele în acest sens. 
Acesta este primul pas, iar ulte-
rior să fie introdus vaccinul 
pe lista programului naţio-
nal de vaccinare. În primul 
rând, profesioniştii trebuie 
să fie convinşi că acest vac-
cin este eficient şi sigur, iar 
după aceea să poată transmite 
informaţia populaţiei. Vacci-
nul este cel mai eficient la fete 
de 9-10 ani, dar aceeaşi efici-
enţă s-a demonstrat până la 
vârsta de 14 ani”, a susţinut 
preşedintele Societăţii Române 
de Microbiologie.

În România, cancerul de col uterin 
omoară 2.000 de femei în fiecare an

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarant la Brașov, în 
cadrul întâlnirii dintre autorităţile publice locale și reprezentan-
ţii Băncii Europene pentru Reconstrucţie și Dezvoltare (BERD), 
că susţine proiectul construirii unui spital regional în acest oraș, 
informează AGERPRES. „Guvernul sprijină construcţia de spi-
tale regionale, iar eu, în calitate de ministru al Sănătăţii, sunt 
aici să garantez că aveţi în mine un partener pentru construc-
ţia spitalului din Brașov. În luna martie, am emis un Ordin prin 
care am definit spitalele regionale. Vreau să mai adaug că 
Ministerul Sănătăţii a decis înfiinţarea unor centre regionale 
de transfuzii și colectare a plasmei, proiect susţinut și de Banca 
Mondială. Am convingerea că Brașovul va deveni un centru de 
excelenţă în ţară și nu numai. Spitalul regional va fi spitalul cu 
cel mai înalt nivel de competenţă în care vor fi trataţi pacienţii 
cu afecţiuni cu grad înalt de complexitate, care necesită acces 
imediat la investigaţii și tratamente realizate cu aparatură de 
înaltă performanţă”, a declarat Sorina Pintea. Potrivit sursei 
citate, autorităţile din Brașov discută despre posibilitatea ca 
BERD să sprijine construcţia spitalului regional prin încheierea 
unui acord, iar în cadrul întâlnirii au fost prezentate demersu-
rile întreprinse până în acest moment, precum și etapele care 
sunt de parcurs pentru construcţia acestui spital.

FOTO: PRESSONE.RO

Ministrul Sănătăţii dorește 
un spital regional la Brașov

FOTO: CONSTANTA.PRESS
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P rezenţa României la 
cea de-a 77-a ediţie a 
Târgului de Carte de la 

Madrid, 25 mai–10 iunie, unde 
are statutul de ţară invitată de 
onoare, reprezintă o excelentă 
oportunitate de a arăta Spaniei, 
de care ne leagă o lungă tradiţie 
istorică, momente importante 
din istoria şi cultura României, 
conform mesajului ambasadoa-
rei României în Regatul Spaniei, 
Gabriela Dancău, informează 
AGERPRES.

„Maratonul cultural compus 
din 100 de evenimente care 
vor avea loc pe durata a 17 zile, 
organizat de ICR Madrid sub 
patronajul Ambasadei Româ-
niei în Regatul Spania şi cu 
sprijinul Asociaţiei Librarilor 
din Madrid, stă sub semnul 
Centenarului Marii Uniri şi 
va marca, practic, participa-
rea României ca ţară invitată 
de onoare la Târgul de Carte de 
la Madrid”, precizează Gabriela 
Dancău.

Conform ambasadoarei, 
diplomaţia culturală repre-
zintă „o fereastră deschisă 
spre o cunoaştere reciprocă” 
şi „fundamentul celorlalte 
contacte şi acţiuni diploma-
tice”, motive din care trebuie 
abordată în mod corespunzător. 

„Sigur, avem şi avantajul afini-
tăţilor în planul latinităţii, dar 
şi oameni de cultură români 
care promovează România prin 
lucrările lor, aşa cum avem şi 
mulţi spanioli care doresc să 
aprofundeze cultura română 

prin participarea la evenimen-
tele organizate de instituţiile 
româneşti din Spania”, a sub-
liniat ea. Spaniola este limba 
în care se traduc, în prezent, 
cele mai multe opere literare 
româneşti, iar în centrul aten-
ţiei la acest târg de carte vor fi 
volumele traduse şi publicate 
în Spania. Vizitatorii care vor 
trece pe la standul României 
vor putea achiziţiona peste 100 
de titluri de autori români tra-
duşi în spaniolă şi aproximativ 
300 de titluri în limba română. 
Conform sursei citate, consu-
matorii de carte se vor putea 
întâlni cu peste 40 de scriitori 
români traduşi în limba spa-
niolă şi cu zece dintre cei mai 

apreciaţi scriitori români con-
temporani a căror operă încă 
nu a fost tradusă în Spania.

„Prin întâlnirile cu scriitori, 
conferinţele şi dezbaterile ce 
vor fi organizate zilnic la stan-
dul României, publicul spaniol 
va descoperi nenumărate feno-
mene socio-culturale care au 
marcat istoria României în 
acest ultim secol”, a mai sub-
liniat ambasadoarea Gabriela 
Dancău. În afara contactului 
cu autorii români şi cărţile lor, 
publicul spaniol este chemat să 
afle mai multe despre cultura 
românească prin intermediul 
unor proiecţii de filme docu-
mentare şi ecranizări ale unor 
opere literare, expoziţii despre 

patrimoniul cultural şi turis-
tic din România sau concerte 
de muzică, care vor avea loc 
în spaţiile târgului, precum şi 
în diferite spaţii culturale din 
Madrid.

„Faptul că suntem ţară invi-
tată de onoare la o manifestare 
culturală majoră, demonstrează 
că România şi-a câştigat, în 
opinia mea, un loc important 
în plan cultural. Prin expune-
rea culturii române la acest 
târg, îmi doresc ca dimensi-
unea culturală să dobândească 
noi valenţe şi perspective, dată 
fiind simbolistica acestei peri-
oade, anul Centenarului Marii 
Uniri”, a mai punctat oficia-
lul român.

Ambasadorul României în Spania îi invită pe cititori 
să descopere România prin intermediul literaturii

FOTO: ICR.RO
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Acordul de liber schimb convenit între Uniunea Europeană și 
Japonia, pe de o parte, și Brexit-ul, pe de altă parte, reprezintă 
potenţiali poli de dezvoltare economică a companiilor româ-
nești și japoneze și a investiţiilor bilaterale, consideră ministrul 
pentru Mediul de Afaceri, Comerţ și Antreprenoriat, Ştefan 
Radu Oprea, informează AGERPRES.

Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, Oprea va 
prezenta avantajele oferite de mediul de afaceri românesc cu 
prilejul vizitei oficiale pe care o efectuează în Japonia în peri-
oada 23-25 mai 2018. Agenda ministrului pentru Mediul de 
Afaceri include întrevederi cu Yoji Muto, ministrul japonez 
adjunct al Economiei, Comerţului și Industriei, cu repre-
zentanţi ai Dietei (Parlamentul Japoniei, n.r.) precum și cu 
reprezentanţi ai unor companii nipone și instituţii bancare 
importante, precum Hitachi Capital Corporation, Mizuho Bank, 
IHI Corporation, Foster Electric, Calsonic Kansei sau NTT Data, 
conform sursei citate. De asemenea, Ştefan Radu Oprea va 
avea întâlniri cu Yoshio Sato, președinte al Keidanren (Japan 
Business Federation) Europa și cu conducerea executivă a 
JETRO (Japan External Trade Organization). În contextul vizitei, 
va avea loc și seminarul „Business Bridge România–Japonia”, 
organizat la sediul JETRO din Tokyo, cu sprijinul Ambasadei 
României în Japonia, eveniment la care vor participa nume-
roase companii japoneze și instituţii financiare, jucători 
importanţi în economia niponă și mondială, care și-au expri-
mat interesul pentru accesul și extinderea afacerilor pe piaţa 
românească, se precizează în comunicat.

Ministrul Mediului de Afaceri 
vrea investiţii din Japonia
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Reporter: Radio Românul din Spania (pe 
107,7 FM și www.radioromanul.es) este 
întotdeauna Aproape de tine! În cadrul 
emisiunii noastre, denumită Aproape de 
tine! de pe 14 mai 2018, avem persoane 
importante invitate în studio, cu vești 
foarte bune pentru românii din Spania, 
în special pentru cei care sunt originari 
din Bucovina!

Încă din momentul în care am venit 
în Spania, cu toții ne-am dorit să existe 
o cursă aeriană, care să ajungă cât mai 
aproape de casele noastre. În continuarea 
acestui interviu, vă anunțăm că începând 
din 14 iunie 2018 vom avea curse aeriene 
Madrid-Suceava și retur.

Cursele vor fi efectuate de către 
compania Cobrex Trans și de aceea am 
invitat-o în studiourile Radio Românul pe 
Mihaela Apăvăloaie–director comercial 
al Cobrex Trans.

Alături de noi este și Ioan Măriuța, 
managerul general al Aeroportului din 
Suceava, Cătălina Velniciuc, consilier la 
Serviciul Turism al Consiliului Județean 
Suceava și Ștefan Runcan, dezvoltator 
de rute la compania Cobrex Trans.

Vă mulțumim pentru că ați acceptat 
invitația de a ne prezenta în cadrul acestui 
interviu, în direct, toate detaliile despre 
aceste noi zboruri!

Din 14 iunie 2018, avem o nouă cursă 
directă Madrid-Suceava și retur! Vreau să 
vă întreb în primul rând, de ce?

Ștefan Runcan: Compania aeriană 
Cobrex Trans nu este o companie 
nouă, ea funcţionează pe piaţa avi-
aţiei civile din 1994, cu capital 100% 
românesc. Dar este o companie care 
şi-a dat seama că Madridul, Spania în 
esenţă, este o piaţă mare atât datorită 
afinităţilor de cultură şi limbă, dar şi 
datorită numărului mare de români 
care lucrează şi locuiesc în Spania. Ast-
fel că, se impunea o asemenea cursă, 
pe care compania o efectuează cu un 
avion Boeing 737–seria 300, pe o 
relaţie directă Madrid–Suceava de 
două ori pe săptămână: lunea şi joia.

Reporter: Spuneați că această companie 
există din 1994. Mai efectuează și alte curse 
interne sau internaționale în momentul 
acesta?

Mihaela Apăvăloaie: Această compa-
nie a început cu operarea de elicoptere, 
în 1994. Iar în 2016, ne-am extins la 
avioane Boeing 737–seria 300 şi în 
afară de Suceava-Madrid, vom opera 
Otopeni-Perugia şi Perugia-Barce-
lona, tot din 14 iunie 2018! Acestea 
sunt noile destinaţii operate de com-
pania noastră!

Reporter: Dincolo de facilitatea de a 
ateriza aproape de casă, de ce ar fi bine 
ca un român care locuiește în Spania, să 
foloseacă serviciile Cobrex Trans? Cu ce 
vă diferențiați față de concurență?

Mihaela Apăvăloaie: Aici nu e vorba 
de a ne diferenţia de concurenţă, pen-
tru că nu îi privim pe ceilalţi operatori 
ca pe o competiţie. Noi încercăm să 
oferim servicii de bun simţ pasagerilor 

noştri: bagajele (unul de mână şi unul 
de cală) incluse în preţul biletului şi 
o atenţie prin serviciile de catering–o 
mâncare caldă şi băutură, fără a per-
cepe nici un cost suplimentar!

Reporter: Cobrex Trans este o companie 
low-cost?

Mihaela Apăvăloaie: Nu, nu este 
o companie low-cost!

Reporter: Vorbind despre bilete, ele se pot 
cumpăra deja și cum se face acest lucru?

Ștefan Runcan: Da! Compania 
Cobrex Trans are un contract cu plat-
forma WorldTicket, companie foarte 
cunoscută, utilizată de 45 de alţi ope-
ratori aerieni. De asemenea, site-ul 
companiei poate fi utilizat pentru cum-
părarea de bilete: www.cobrextrans.
com/ro/booking/.

Ne bazăm pe faptul că cei inte-
resaţi vor observa că avem preţuri 
competitive şi inteligente. Nu sunt 
low-cost, dar pentru noi respectul 
faţă de pasageri este prioritar!

Reporter: Vreau să intru ca să îmi iau 
bilete pentru că vreau să mă duc la vară 
în România! Intru pe www.cobrextrans.
com și apare o pagină foarte frumoasă 
și pe care pot să îmi aleg imediat data, 
zborul, numărul de adulți, de copii și e 
exact ca la orice altă companie aeriană!

Ștefan Runcan: Ne dorim, de aseme-
nea, ca agenţiile de turism din Spania, 
la fel ca şi cele din România să vândă 
pachete de servicii turistice, dar şi 
bilete de zbor în primul rând.

Reporter: Zborurile se vor realiza la 
Suceava. Cum arată aeroportul din 
Suceava?

Ioan Măriuța: Aeroportul din 
Suceava a fost deschis în 1968 şi a fost 
închis din 2013 până în 2015 datorită 

faptului că am implementat un proiect 
cu finanţare din fonduri europene în 
valoare de 105 milioane de lei, care a 
constat în modernizarea suprafeţei 
de mişcare în totalitate şi mă refer 
la pista de decolare/aterizare/căi de 
rulare şi platformă. Avem o pistă de 
rulare modernă, elastică, ce permite 
aterizarea aeronavelor până la nive-
lul de Boeing 767.

Avem un terminal modern refăcut 
şi vreau să precizez că deja Consiliul 
Judeţean Suceava are un alt proiect 

de modernizare şi extindere a ter-
minalului, iar pe această cale vreau 
să mulţumesc Consiliului Judeţean 
şi Preşedintelui acestuia–domnului 
Gheorghe Flutur.

Deci vom oferi companiei Cobrex 
Trans servicii de cea mai bună cali-
tate în condiţii optime de siguranţă şi 
securitate, începând cu 14 iunie 2018.

Reporter: Dacă tot a venit vorba, doresc să 
vă întreb cum se implică în acest proiect 
Consiliul Județean Suceava?

Cătălina Velniciuc: În acest pro-
iect, Consiliul Judeţean se implică 
în primul rând din punct de vedere 
turistic. Încercăm să atragem cât mai 
mulţi turişti de pe piaţa din Spania, 
ţinând cont că avem aceleaşi linii cul-
turale ca şi Spania şi turiştii de aici 
sunt foarte interesaţi de zona noastră. 
Aşa că acum ne bucurăm tare mult 
de deschiderea acestei linii directe, 
deoarece turiştii doritori să viziteze 
Bucovina, vor putea ajunge în doar 
3 ore şi 40 de minute la destinaţie.

Dorim ca împreună cu Ambasada 
României din Spania, Cobrex Trans 
şi, bineînţeles, alături de comunitatea 
românească, să organizăm în toamna 
acestui an şi un infotour de promo-
vare a Bucovinei pentru agenţiile 
şi media din Madrid în special; să 
vină specialiştii în turism de aici şi 
să vadă pe viu ce înseamnă Bucovina 
şi ce poate oferi, astfel încât avioa-
nele acestei companii să vină pline 
şi de turişti la Suceava, nu doar pline 
de românii care vin acasă.

Reporter: Da, chiar despre acești români 
vreau să vorbim și îi sfătuim să facă turism 
în România! Pentru că am observat că 
toate agențiile de turism, toată lumea 
încearcă să atragă turiști străini cât 
mai mulți, dar vă spun foarte sincer că 
românii plecați în Spania și din diaspora 
în general, nu mai cunosc România foarte 
bine, decât zona lor de baștină. Așa că îi 
sfătuim pe toți românii care merg acasă 
să facă turism în România, să cunoască 
și Bucovina!

Ce alte beneficii ar mai reprezenta 
existența unui aeroport la Suceava și 
a unei curse directe Madrid-Suceava, 
începând din 14 iunie 2018?

Cătălina Velniciuc: În primul rând, 
este avantajul economic pentru 
Suceava. La fel ca în cazul oricărei 
curse directe din orice altă capitală a 
Europei. Pot fi atraşi astfel şi oameni 
de afaceri care să investească în zonă. 
Şi ajungem din nou la turism având 
şi un potenţial turistic extraordinar, 
care poate fi valorificat prin aceste 
curse directe. Toată lumea ştie deja 
cât de greu era până acum să ajungă 
în Bucovina de pe aeroporturile din 
Cluj, Iaşi sau Bacău.

Astfel că economisim timp şi bani 
la fiecare zbor făcut acasă!!

Reporter: Nemaipomenit! E important să 
rămânem cu idea că vom putea călători 
direct la Suceava de la Madrid, și, de 
asemenea, la București, începând din 
14 iunie 2048! Cobrex Trans este operatorul 
aerian care va efectua aceste zboruri și 
deja s-au pus în vânzare biletele, nu-i așa?

Mihaela Apăvăloaie: Biletele au fost 
puse deja în vânzare de două săp-
tămâni pe site-ul nostru şi pe toate 
motoarele de căutare. Doar căutând 
pe Google „bilete Madrid-Suceava”, 
biletele vor apărea automat pe pagi-
nile pe care le cunosc deja ascultătorii 
dumneavoastră.

Aşa că vă aşteptăm cu drag la bordul 
aeronavelor noastre ca să vă ducem 
înapoi acasă direct de la Madrid la 
Suceava!

Ioan Măriuța: Noi ne adresăm şi 
românilor de dincolo de graniţă, în 
Ucraina, deci aria noastră de acope-
rire include şi Bucovina de dincolo 
de graniţă!

Ștefan Runcan: Da, şi trebuie să 
precizăm că ne-am gândit şi la deflu-
irea şi afluirea de la aeroportul din 
Suceava către localităţile din Ucraina 
şi Moldova de peste Prut prin acordu-
rile de colaborare cu transportatorii 
auto pe care le are deja Cobrex Trans.

Reporter: Excepțional! Vă mulțumim 
pentru că ne-ați oferit aceste informații, 
deoarece sunt foarte mulți români în 
Spania din zona Bucovinei! Să intrăm 
pe www.cobrextrans.com, este pagina de 
pe care se pot afla toate detaliile despre 
aceste zboruri noi din 14 iunie 2018, se pot 
cumpăra bilete și se găsește inclusiv un 
număr de telefon, la care cei interesați 
pot afla lămuriri la orice neclarități.

Compania aeriană Cobrex Trans lansează cursele 
aeriene Madrid-Suceava și retur, din 14 iunie 2018!

Invitații din studioul Radio Românul / RADIO ROMÂNUL

FOTO: WWW.COBREXTRANS.COM
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Sunt dezamăgit când 
văd tineri cu modele: 
Kovesi și Coldea
Președintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, spune că este dez-
amăgit și are un gust amar atunci când vede tineri care merg 
la manifestări publice, unde militează pentru „slava instituţiilor 
represive ale statului” și „parcă și-au ales modele cum ar fi Kovesi 
sau Coldea”, informează AGERPRES. „Îi compătimesc pe acești 
tineri și compătimesc și partidele din care fac parte, pentru că, 
în loc să le insufle idealuri măreţe, așa cum poate am avut noi 
în momentul căderii comunismului, îi lasă să se ducă pe acest 
drum care este surprinzător pentru toată lumea”, a declarat Tări-
ceanu. „Mă uit în Statele Unite, mă uit în Europa, recent m-am 
uitat în Spania și am văzut tineri care ies în stradă să mani-
festeze pentru libertate, pentru drepturi individuale, pentru 
democraţie. Acestea sunt valorile care au construit lumea liberă 
și prosperă și pentru care vă chem să militaţi și voi în continuare, 
cu convingere, cu putere. Nu putem să construim o Românie a 
prosperităţii fără libertate. La baza oricărei societăţi se află liber-
tatea și democraţia. Nu mi-am imaginat că, după 30 de ani, unii 
se întorc la vechile obiceiuri și mentalităţi caracteristice comu-
nismului. România a trăit mulţi ani, 45 de ani, în teroare, în frică, 
în lipsuri și cu toţii am sperat să construim o Românie mai bună, 
mai liberă și mai prosperă și acestea sunt idealurile care ne 
unesc pe toţi”, a mai precizat Tăriceanu, conform sursei citate.

Preşedintele PSD, Liviu Drag-
nea, a declarat că nu s-a speriat 
nimeni din partid de plânge-
rea penală pe care a făcut-o 
Ludovic Orban la adresa pre-
mierului, aceasta nefiind o 
surpriză pentru social-demo-
craţi, informează AGERPRES.

„Nu s-a speriat nimeni. Noi 
nu am aterizat astăzi în Româ-
nia şi am crezut că suntem, aşa, 
în Eden, în Rai şi că toate lucru-
rile sunt frumoase. Nu! Trăim 
aici de foarte mult timp, sun-
tem într-un asediu din partea 
statului subteran, din partea 
tuturor instituţiilor aservite 
lui Iohannis, deci nu e o mare 
noutate. Din momentul în care 
a început acest serial de solici-
tare de demisie şi în momentul 
în care a apărut în mod explicit 
ameninţarea de la preşedintele 

Iohannis, am şi discutat în par-
tid, am şi discutat cu doamna 
prim-ministru, am spus şi eu 
public şi mai mulţi colegi de-ai 
mei că e clar că este un plan 
care se va materializa într-un 
fel sau altul, deci nu e o sur-
priză. PSD nu e un partid slab, 

mic sau fricos” a spus Drag-
nea la Palatul Parlamentului.

Liderul PNL, Ludovic Orban, 
o acuză pe Viorica Dăncilă de 
înaltă trădare, prezentarea 
cu rea-credinţă de informa-
ţii preşedintelui României, 
uzurparea funcţiei şi divulgarea 

de informaţii secrete de stat. 
Plângerea îl vizează şi pe pre-
şedintele PSD, Liviu Dragnea, 
pentru divulgarea de informaţii 
secrete de stat. Conform sursei 
citate, liderul liberal a preci-
zat că aceste fapte sunt legate 
de adoptarea de către Guvern 
a memorandumului privind 
relocarea Ambasadei Româ-
niei din Israel de la Tel Aviv 
la Ierusalim.

Plângerea PNL împotriva 
premierului Viorica Dăncilă 
şi a liderului PSD, Liviu Drag-
nea, a devenit dosar penal. El 
a fost înregistrat la Direcţia 
de Investigare a Infracţiuni-
lor de Criminalitate Organizată 
şi Terorism, iar şeful acestei 
structuri de Parchet l-a repar-
tizat deja unui procuror pentru 
a începe cercetările.

FOTO: NINEOCLOCK.RO

Dragnea spune că nu s-a speriat nimeni din 
PSD de plângerea penală făcută premierului

Mai multe proiecte de dezvol-
tare, de la infrastructură până 
la susţinerea micilor investitori, 
au fost prezentate ministrului 
Fondurilor Europene, Rovana 
Plumb, de primarii din locali-
tăţile Văii Jiului, în contextul 
în care zona a fost inclusă de 
guvern în Platforma euro-
peană de sprijin a regiunilor 
carbonifere în tranziţie, sco-
pul final fiind transformarea 
acesteia într-un pol de dezvol-
tare, informează AGERPRES.

„La începutul acestui an, 
după ce a fost învestit Guvernul 
Dăncilă, România a primit de 
la Comisia Europeană invitaţia 
de a participa la o platformă 
privind sprijinirea regiuni-
lor carbonifere în tranziţie. 
Doamna prim-ministru Dăn-
cilă a răspuns acestei invitaţii, 
precizând că Valea Jiului este 
regiunea din România care va fi 
parte a acestei platforme. Valea 
Jiului este o prioritate a Guver-
nului Dăncilă în ceea ce priveşte 
susţinerea unei regiuni pe prin-
cipiul european „Nicio regiune 
nu trebuie să rămână în urmă”. 
Acesta este principiul de coezi-
une şi de solidaritate pe care îl 
respectăm ca guvernare în ceea 
ce priveşte dezvoltarea Româ-
niei, bineînţeles bazându-ne 
pe măsurile programului de 
guvernare”, a declarat, într-o 
conferinţă de presă, susţinută 
la Vulcan, ministrul Fonduri-
lor Europene.

Rovana Plumb a avut în 
municipiul Vulcan, o serie de 

discuţii cu primarii din Valea 
Jiului, aceştia prezentându-i 
o serie de proiecte şi priori-
tăţi pentru dezvoltarea zonei. 
Potrivit ministrului, în dome-
niul infrastructurii de transport, 
primarii au identificat ca prio-
rităţi finalizarea drumului de la 
Câmpu lui Neag la Herculane, 
reabilitarea drumului dintre 
Voineasa–Petrila–Petroşani şi 
a DN 66A, care asigură legă-
tura dintre oraşele Văii Jiului. 
În domeniul infrastructurii de 
turism, autorităţile locale au 
solicitat un proiect integrat 
pentru un domeniu schiabil 

construit de la estul la vestul 
Văii Jiului–Petrila-Petro-
şani-Vulcan-Lupeni, dar şi 
un complex turistic muzeal 
de agrement şi sport la Uricani.

În vederea susţinerii între-
prinderilor mici şi mijlocii şi 
crearea de locuri de muncă, 
primarii au apreciat că este 
nevoie de înfiinţarea unui 
parc industrial. În plus, pen-
tru sprijinirea mediului privat, 
primarii au arătat că finanţă-
rile trebuie să vizeze domenii 
pretabile pentru Valea Jiului, 
în special pe zona de turism, 
reabilitarea sau construirea 

de pensiuni şi alte locuri de 
cazare, inclusiv sprijinirea 
agroturismului. De asemenea, 
autorităţile locale au menţio-
nat că este nevoie de linii de 
finanţare pentru prelucrarea 
lânii, a laptelui, fructelor de 
pădure sau a lemnului, mai 
spune sursa citată. Primarii din 
Valea Jiului şi Consiliul Jude-
ţean Hunedoara vor transmite 
Guvernului proiectele întocmite, 
care au nevoie de finanţare, dar 
şi pe cele aflate în diverse sta-
dii de lucru şi care pot să aducă 
un impact economic şi social 
pozitiv în zonă.

Rovana Plumb, în Valea Jiului: Nicio 
regiune nu trebuie să rămână în urmă

FOTO: ROMANIA-INSIDER.COMOrașe Curate, campania itinerantă ECOTIC, dedicată colectării 
echipamentelor electrice și electronice uzate din mediul urban, 
face o nouă oprire în București, conform HotNews.ro. Cu spriji-
nul Ministerului Mediului, URBAN S.A. și a Primăriei Sectorului 6, 
ECOTIC a organizat mai multe puncte temporare de colectare 
a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Cetățe-
nii din sectorul 6 al capitalei sunt încurajați să predea corect 
spre reciclare deșeurile de echipamente electrice și electronice 
(DEEE), urmând ca pentru predarea unui deșeu de minim 5 kg 
cumulate, să primească un premiu instant. România trebuie să 
atingă o țintă de colectare de 45% a deșeurilor de echipamente 
electrice și electronice (DEEE) până în anul 2020. În acest sens, 
ECOTIC continuă eforturile de conștientizare în rândul popula-
ției, conform sursei citate. Alături de autoritățile publice și de 
mediu locale, ECOTIC a informat și continuă să informeze locui-
torii din zeci de orașe din toată țara asupra necesității colectării 
DEEE, punând la dispoziție puncte de colectare specializate.

FOTO: AGERPRES.RO

Campania ECOTIC 
„Orașe Curate” face 
o oprire în București
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Carmen Dan: Sper să 
acoperim deficitul de 
personal din Poliţie
Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat într-o con-
ferinţă de presă, la Târgoviște, că una dintre priorităţile sale este 
acoperirea deficitului de personal din Poliţie și că speră ca în doi, 
trei ani acest lucru să se întâmple, informează AGERPRES. „Este o 
strategie și îmi doresc ca în doi-trei ani de zile, pentru că lucrurile 
nu se pot rezolva peste noapte, să ajungem să acoperim defici-
tul uriaș de 24.000 de angajaţi. Lucrul acesta a început să își arate 
un efect pozitiv pentru că anul trecut am avut intraţi în sistem 
6.000 de angajaţi, anul acesta așteptăm încă 7.000”, a precizat 
Carmen Dan. Ministrul a vorbit și despre faptul că anul acesta 
s-a reușit o achiziţie importantă de autospeciale pentru Poliţie și 
pentru Jandarmerie. „Vom continua aceste demersuri, dar și pen-
tru echipamentele de care au nevoie angajaţii ministerului în 
îndeplinirea obligaţiilor profesionale. Pot să spun că sunt bucu-
roasă și am simţit pe deplin sprijinul colegilor mei din Guvern și 
din Coaliţie, pentru că bugetul alocat achiziţiei de echipamente 
este mai mare de cinci ori faţă de bugetul alocat anul trecut”, a 
adăugat Carmen Dan, conform sursei citate. Ministrul Afaceri-
lor Interne s-a aflat, recent, în judeţul Dâmboviţa, unde, la sediul 
prefecturii s-a întâlnit cu conducerile instituţiilor din judeţ sub-
ordonate ministerului și a mers la Văleni, unde s-a întâlnit cu 
proprietarii caselor afectate de alunecări de teren.

E chipa de fotbal Autos 
Motoreta din Arganda 
del Rey (Madrid) este 

campioană în divizia a 2-a cu un 
rezultat final de 56 de puncte, 
aducându-i poziţia fruntaşă faţă 
de alte echipe. În acest campi-
onat al Ligii de Fotbal 7, nivel 
amatori, aflat la a XXII-a ediţie 
pentru sezonul 2017/2018, au 
luptat pentru cupă mai multe 
echipe. Intervenţia pe teren din 
timpul jocului, coordonarea din 
timpul meciurilor şi strategiile 
de joc au fost atuurile echi-
pei de fotbal Autos Motoreta.

Acestă echipă locală de fot-
bal din Arganda del Rey are în 
istoric un parcurs progresiv, cu 
o creştere frumoasă, iar prin 
munca depusă, concentrarea 
de pe teren şi strategiile de joc 
alese a obţinut multe rezultate 
bune pentru tabela de marcaj. 
Jucătorii mulţumesc tuturor 
pentru susţinere şi galeriei 
care i-a încurajat din tribune. 
Fericiţi pentru cupa obţinută, 
fotbaliştii de la Autos Motoreta 

îşi doresc să scrie în continu-
are istorie în fotbalul spaniol. 
Echipa de fotbal Autos Moto-
reta este sponsorizată de firma 

care oferă servicii de finan-
ţare şi întreţinere auto, având 
un salon de prezentare pen-
tru diverse tipuri de maşini 

în Arganda del Rey. Autos 
Motoreta–Avda. de Madrid, 
53, 28500, Arganda del Rey 
(Madrid).

FOTO: ECHIPA DE FOTBAL AUTOS MOTORETA

Echipa de fotbal Autos Motoreta (Arganda 
del Rey), campioană în divizia a 2-a

Planul integrat de calitate a 
aerului pentru Bucureşti va 
putea fi aprobat până la sfâr-
şitul lunii iulie, în condiţiile 
în care autorităţile locale din 
Capitală au reuşit să finalizeze 
documentul în termenul anun-
ţat, se arată într-un comunicat 
al Ministerului Mediului, con-
form AGERPRES.

Documentul de la Mediu 
vine după ce Comisia Euro-
peană a anunţat că a decis să 
trimită România, Franţa, Ger-
mania, Ungaria, Italia şi Marea 
Britanie în faţa Curţii de Justiţie 
a UE (CJUE) pentru nerespec-
tarea valorilor-limită convenite 
pentru calitatea aerului şi 
pentru neadoptarea măsuri-
lor corespunzătoare pentru a 
scurta cât mai mult posibil peri-
oadele de depăşire a acestor 
valori. „În cazul ţării noastre, 
este vorba despre procedura 
de infringement pentru depă-
şirea valorilor limită pentru 
indicatorul particule în sus-
pensie–PM10, în aglomerarea 
urbană Bucureşti, declanşată în 
anul 2009. În ceea ce priveşte 
aglomerarea urbană Bucureşti, 
autoritatea publică locală a 
realizat, conform graficului 
convenit cu primarul general 
al Capitalei, toate demersurile 

necesare, reuşind să finalizeze 
Planul integrat de calitate a 
aerului în termenul anunţat, 
astfel încât acesta va putea fi 
aprobat până la sfârşitul lunii 
iulie, aşa cum şi-a asumat 
Primăria Generală a muni-
cipiului Bucureşti şi cum am 
informat Comisia Europeană”, 

precizează Ministerul Mediului. 
În toate situaţiile de depăşire 
a valorilor-limită stabilite prin 
legislaţia UE privind calitatea 
aerului, statele membre trebuie 
să adopte planuri privind cali-
tatea aerului înconjurător şi să 
se asigure că aceste planuri sta-
bilesc măsuri corespunzătoare 

în aşa fel încât perioada de 
depăşire să fie cât mai scurtă 
posibil. Potrivit comunicatu-
lui de la Mediu, ministrul de 
resort, Graţiela Gavrilescu, s-a 
întâlnit cu primarii celor trei 
aglomerări urbane pentru care 
CE declanşase procedurile de 
infringement (Braşov, Iaşi şi 
Bucureşti, n.r. ), în vederea 
urgentării adoptării planuri-
lor privind calitatea aerului, 
precum şi cu autorităţi locale 
şi poluatori din alte aglome-
rări şi a avut trei întrevederi 
pe această temă cu comisarul 
european Karmenu Vella.

De asemenea, Ministerul 
Mediului reaminteşte că, în 
vederea reducerii impactului 
traficului rutier asupra calităţii 
aerului, a continuat Programele 
Rabla şi Rabla Plus, alocând 
sume consistente, în special 
pentru Rabla Plus, urmând a 
promova, în acelaşi scop, şi 
alte programe (autovehicule 
electrice pentru transport în 
comun etc.), mai spune sursa 
citată. Potrivit Comisiei Euro-
pene, în aglomerarea Bucureşti 
valorile-limită zilnice au fost 
depăşite în mod persistent încă 
de la momentul în care drep-
tul Uniunii a devenit aplicabil 
României.

Planul integrat de calitate a aerului 
pentru București, aprobat în luna iulie

FOTO: ZIARULINCOMOD.RO

Uniunea Muncitorilor Români (din Spania) vă informează că 
persoanele declarate eligibile în primele luni de la implemen-
tarea Proiectului StartUp Diaspora au început deja cursurile de 
competențe antreprenoriale! Toți candidații care și-au depus 
dosare eligibile vor primi succesiv scrisorile de eligibilitate 
pe e-mail, la fel ca și informațiile necesare pentru accesarea 
platformei on-line și realizarea 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 proiecte depuse vor obține și până în 40.000 de 
Euro, ca să își poată începe afacerile cu succes.

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

Acest proiect este co-finanțat din Programul Operațional 
Capital Uman 2014–2020.

Toate persoanele care doresc să își definitiveze dosa-
rul, pot suna la tel: 642000027 sau să ne scrie pe e-mail: 
umrspania@gmail.com.

Noi suntem aici pentru a vă răspunde la orice întrebare și a 
rezolva problemele care pot apărea.

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

Cursurile de Formare 
Antreprenorială sunt în toi!
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România este somată să 
ramburseze taxa auto integral

Orice persoană care realizează 
venituri din activităţi economice 
sau alte categorii de venituri 
are posibilitatea să le declare 
online prin intermediul formu-
larului electronic inteligent al 
Declaraţiei Unice disponibil în 
Spaţiul Privat Virtual (SPV), 
se arată într-un comunicat de 
presă al Ministerului Finan-
ţelor Publice (MFP), conform 
AGERPRES.

„Formularul calculează 
automat cuantumul impozi-
telor şi contribuţiilor datorate 
de persoanele fizice la buge-
tul de stat. Formularul poate fi 
accesat pe portalul ANAF în sec-
ţiunea „Spaţiul Privat Virtual” 
(pfinternet.anaf.ro), rubrica 
Descărcare declaraţii. Servi-
ciul electronic Spaţiul Privat 
Virtual este furnizat gratuit de 
Ministerul Finanţelor Publice, 
iar înregistrarea este posibilă 
fără a fi necesară deplasarea 
la ghişeele ANAF”, informează 
MFP. În acest sens, Ministerul 
a transmis prin poştă fiecărui 
contribuabil o scrisoare per-
sonalizată, care conţine toate 
datele necesare înrolării din 

confortul propriei case. „Prin 
intermediul SPV se poate 
accesa oricând situaţia fiscală 
personală şi se pot primi sau 
transmite o serie de documente, 
declaraţii fiscale şi alte infor-
maţii fiscale utile. De asemenea, 
formularul se poate completa 
şi semna şi de deţinătorii de 

certificate digitale calificate”. 
Depunerea se face pe porta-
lul e-guvernare.ro.

Dacă Declaraţia Unică este 
depusă online până pe 15 iulie 
2018 şi plata obligaţiilor se efec-
tuează integral până la data 
de 15 martie 2019, inclusiv, se 
acordă o reducere de 5% din 

suma totală datorată buge-
tului de stat, iar dacă suma 
datorată, stabilită la nivelul 
veniturilor estimate pentru 
anul 2018, este plătită inte-
gral până pe 15 decembrie 2018, 
se acordă o reducere suplimen-
tară de 5% din suma datorată, 
menţionează sursa citată.

Principalele categorii de 
venituri care trebuie declarate 
de persoanele fizice provin din 
activităţi independente, cedarea 
folosinţei bunurilor, cu excepţia 
veniturilor din arendă, acti-
vităţi agricole pentru care 
venitul net se stabileşte în sis-
tem real, piscicultură şi/sau 
silvicultură, transferul titlu-
rilor de valoare şi orice alte 
operaţiuni cu instrumente 
financiare, inclusiv instrumente 
financiare derivate, precum şi 
din transferul aurului finan-
ciar, jocuri de noroc realizate 
de către persoanele fizice ca 
urmare a participării la jocuri 
de noroc la distanţă şi festi-
valuri de poker şi activităţile 
artistice şi sportive, în calitate 
de artişti de spectacol sau ca 
sportivi.

Ministerul Finanțelor Publice: Declarația 
Unică se poate depune online

Comisia Europeană amenință autoritățile române cu sanți-
uni, într-o procedură de infringement (n. red.–încălcarea unei 
obligații), pentru a le determina să le ramburseze integral cetă-
țenilor taxa auto, conform HotNews.ro. Executivul comunitar 
a decis să trimită României o scrisoare de punere în întârziere 

„pentru că nu asigură rambursarea integrală și imediată a taxe-
lor de înmatriculare a vehiculelor de ocazie achiziționate din 
alte state membre”–a informat CE, într-un comunicat. Comi-
sia Europeană acuză că normele românești aplicabile restituirii 
taxelor „nu respectă principiile cooperării loiale, echivalenței și 
efectivității” și ar încălca astfel legislația UE, mai exact articolul 
110 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene.

Dacă autoritățile române nu iau măsuri în următoarele 
două luni, Comisia poate transmite un aviz motivat Guvernu-
lui, încă un pas în procedura precontencioasă de infringement. 
Dacă executivul comunitar consideră că România încalcă mai 
departe dreptul UE, poate trimite statul român în fața Curții 
de Justiție a UE. În urma unui eventual proces, statul mem-
bru poate fi achitat sau poate fi condamnat, caz în care va fi 
obligat la plata unor amenzi europene consistente până se 
supune legilor europene, mai spune sursa citată.

FOTO: CAPITAL.RO

FOTO: CARS.RO
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M işcarea 5 Stele (M5S, 
antisistem) şi Liga 
(extrema dreaptă) 

şi-au făcut public programul 
cu care îşi propun să guver-
neze, după ce au anunţat recent 
că au ajuns la un acord final 
cu privire la acest document, 
informează AGERPRES.

„Contractul de guvern al 
schimbării” prezentat de popu-
lişti este marcat puternic de 
euroscepticism şi are poziţii 
foarte la dreapta pe teme pre-
cum imigraţia şi securitatea. 

„Acţiunea guvernului va viza un 
program de reducere a dato-
riei publice, nu prin venituri 
bazate pe impozite şi austeri-
tate, politici care nu şi-au atins 
obiectivul, ci mai degrabă prin 
creşterea PIB printr-o relan-
sare a cererii interne”, se spune 
în document. Printre punctele 
principale se menţionează revi-
zuirea, „împreună cu partenerii 
europeni, a cadrului guver-
nanţei economice”, inclusiv 
a politicii monedei unice, „în 
prezent bazată pe predominanţa 
pieţei”, în ideea „revenirii la 
poziţionarea originară, când 
statele europene erau con-
duse de o intenţie reală de 
pace, fraternitate, cooperare 
şi solidaritate”. Liderul M5S, 

Luigi Di Maio, a declarat în 
faţa presei că cele două partide 
doresc să solicite Bruxelles-ului 
o parte din cele 20 de miliarde 
de euro din contribuţia anu-
ală a Italiei la bugetul UE. În 
programul anunţat mai sunt 
prevăzute introducerea unei 

„cote unice” de impozitare, care 
să reducă pragurile actuale la 
două impozite, de 15% şi 20% 
pentru persoane fizice şi juri-
dice; acordarea unui „venit de 
cetăţenie” de 780 de euro lunar 
persoanelor nevoiaşe, pentru 
a favoriza reinserţia lor profe-
sională şi creşterea economică.

În ce priveşte imigraţia şi 
islamul, va fi acordată prioritate 

expulzărilor şi luptei împotriva 
„business-ului ca migrant”, ple-
când de la reţelele de traficanţi 
până la asociaţiile care admi-
nistrează centrele de primire; 
accelerarea examinării cererilor 
de azil şi repatrierea sistematică 
a celor respinşi–şi a solicitan-
ţilor care au comis delicte, care 
vor putea fi ţinuţi până la 18 luni 
în centre de retenţie; înfiinţa-
rea unui registru al imamilor, 
închiderea imediată a mosche-
ilor neautorizate, referendum 
local înainte de înfiinţarea unui 
nou lăcaş de cult musulman. 
În materie de securitate, se 
prevede relaxarea principiu-
lui legitimei apărări, astfel încât 

o persoană să aibă dreptul, în 
locuinţa proprie, să tragă asu-
pra unui intrus, chiar în lipsa 
unei ameninţări fizice clare.

Documentul se mai referă la 
construirea de noi închisori şi 

„consimţirea ca deţinuţii străini 
să-şi ispăşească în număr cât 
mai mare” pedepsele în ţările 
de origine, dar şi la recrutarea 
masivă de poliţişti şi jandarmi. 
Programul prezentat de M5S şi 
de Ligă mai prevede reducerea 
drastică a numărului de par-
lamentari la 400 de deputaţi 
(faţă de 630 în prezent) şi 200 
de senatori (faţă de 318), care 
să fie aleşi toţi prin sufragiu 
universal direct, dar cu inter-
dicţia de a trece de la un grup 
politic la altul în perioada unei 
legislaturi, mai spune sursa 
citată. Alte idei din program 
sunt interdicţia ca din guvern 
să facă parte persoane condam-
nate pentru corupţie, care fac 
obiectul unei anchete pentru 
fapte grave ori sunt masoni, mai 
fiind prevăzute măsuri pentru 
stimularea natalităţii (creşe 
gratuite pentru italieni), închi-
derea tuturor taberelor nomade 
ilegale şi obligativitatea şcolari-
zării copiilor, dar şi reevaluarea 
angajamentelor în misiunile 
militare internaţionale.

Consiliul Drepturilor Omului al 
ONU, reunit în sesiune extra-
ordinară la Geneva, a votat o 
rezoluţie în favoarea trimite-
rii unei comisii internaţionale 
independente specializate 
în crime de război pentru a 
ancheta evenimentele din Fâşia 
Gaza, informează AGERPRES.

Cu 29 de voturi pentru, 
două împotrivă şi 14 abţineri, 
Consiliul a adoptat o rezolu-
ţie care cere „trimiterea de 
urgenţă a unei comisii inter-
naţionale independente pentru 
a investiga toate presupusele 
încălcări şi abuzuri ale drep-
tului umanitar internaţional 
şi legislaţiei internaţionale în 
domeniul drepturilor omului”, 
din timpul protestelor de masă 
care au început pe 30 martie 
2018. SUA şi Australia au votat 
împotriva rezoluţiei. Germania 
şi alte câteva state occidentale 
au fost printre cei 14 membri 
care s-au abţinut. Germania, 
Australia şi Ungaria au decla-
rat că nu pot susţine rezoluţia 

întrucât aceasta nu abordează 
în mod adecvat rolul Autorită-
ţii Palestiniene şi al „actorilor 
nestatali”, o referire voalată la 
mişcarea islamistă palestini-
ană Hamas.

Proiectul de rezoluţie a fost 
prezentat de Pakistan în numele 
Organizaţiei Cooperării Isla-
mice. Cererea de desfăşurare 
a sesiunii extraordinare, „pre-
zentată oficial de Palestina şi de 
Emiratele Arabe Unite”, a fost 

„susţinută de 17 state membre 

ale Consiliului”, având în vedere 
că, pentru convocarea reuniu-
nii, este nevoie de sprijinul a 
cel puţin o treime din cei 47 de 
membri (adică 16 state). Într-un 
comunicat emis după adopta-
rea rezoluţiei, Israelul a respins 
decizia Consiliului Drepturi-
lor Omului. „Israelul respinge 
total decizia Consiliului Drep-
turilor Omului, care dovedeşte 
încă o dată că este vorba despre 
un organ cu majoritate auto-
mat anti-israeliană dominată 

de ipocrizie şi de absurditate”, 
se arată în comunicatul emis de 
Ministerul israelian de Externe, 
conform sursei citate. „În mod 
repetat, Consiliul ignoră încăl-
cări reale ale drepturilor omului 
în lume. În schimb, alege să 
atace singura democraţie din 
Orientul Mijlociu”, afirmă tex-
tul citat, menţionând că forţele 
israeliene acţionează în mod 
legal în Gaza şi că Israelul 
are o justiţie profesionistă şi 
independentă.

Italia: Populiștii și-au prezentat programul, 
anti-Bruxelles și anti-austeritate

Consiliul Drepturilor Omului al ONU trimite 
o comisie independentă de anchetă în Gaza

FOTO: FINANCIALTRIBUNE.COM

FOTO: DIDH.GOV.MA

FOTO: RTVE.ES

„Acordul nuclear cu Iranul 
nu este perfect, dar mai 
bine așa decât nimic”

„Dacă o ţară pornește 
un război, să plătească 
despăgubiri”
Problema despăgubirilor de război este una simplă–dacă o 
ţară a provocat un război, dacă ea a atacat o altă ţară, dacă a 
ucis mulţi cetăţeni, a ruinat și jefuit o altă ţară atunci trebuie să 
plătească pentru asta, a declarat președintele polonez Andr-
zej Duda într-un interviu, informează AGERPRES. Şeful statului 
polonez a făcut aceste comentarii în cursul unei vizite de cinci 
zile în SUA. În calitate de președinte al ţării care a preluat, la 
1 mai, președinţia Consiliului de Securitate al ONU, Andrzej 
Duda a prezidat la sediul din New York al ONU, o dezbatere la 
nivel înalt privind rolul dreptului internaţional în menţinerea 
păcii și a securităţii. În intervenţia sa, el a abordat și chestiunea 
despăgubirilor de război din partea Germaniei. Şeful statului 
polonez a susţinut că „legea nu poate fi un instrument contra 
justiţiei”, în opinia sa legea trebuind să fie o „forţă de susţinere” 
pentru cei care caută dreptatea. „Aceasta se aplică în mod spe-
cific unor probleme precum compensaţiile pentru pierderile 
istorice”, a subliniat Andrzej Duda, conform sursei citate.

Cancelarul german Angela Merkel s-a exprimat în favoarea 
menţinerii actualului acord nuclear cu Iranul, apreciind că 
acesta nu este perfect, dar mai bine așa decât nimic, după o 
întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin la Soci (sud-estul 
Rusiei), informează AGERPRES.

„Am discutat despre situaţia complexă creată după ce 
SUA s-au retras din pactul nuclear cu Iranul. Acest acord nu 
este perfect, dar este mai bine așa decât să nu avem niciun 
accord”, a spus Merkel în conferinţa de presă comună cu Putin, 
pledând pentru continuarea negocierilor cu Iranul pe acest 
subiect. Merkel a menţionat că „Germania, Marea Britanie, 
Franţa și toţi partenerii noștri din Uniunea Europeană susţin 
acest acord și vom continua să îl sprijinim și în viitor”.

Rusia este de acord cu UE asupra necesităţii menţinerii înţe-
legerii convenite între Iran și cele șase puteri (toate cele cinci ţări 
membre cu statut de membru permanent în Consiliul de Secu-
ritate al ONU/Marea Britanie, China, Franţa, Germania, Rusia și 
Statele Unite, plus Germania) pentru a pune sub control progra-
mul nuclear iranian. Pe de altă parte, Angela Merkel a mai spus 
că Germania are un interes strategic să aibă relaţii bune cu Rusia, 
apreciind totodată că astfel de relaţii nu se contrapun continuă-
rii prieteniei transatlantice dintre Germania și SUA.

Un alt subiect abordat cu această ocazie a fost situaţia din 
Siria, președintele rus afirmând că ţările europene ar trebui să 
ajute la reconstrucţia Siriei, dacă doresc revenirea refugiaţi-
lor plecaţi din această ţară, conform sursei citate. În conferinţa 
de presă comună cu Angela Merkel, Vladimir Putin a lansat 
un apel la Occident ca reconstrucţia Siriei să nu fie politizată. 
Rusia contestă poziţia UE potrivit căreia Occidentul se concen-
trează doar pe acordarea de asistenţă umanitară, fără a oferi 
fonduri pentru reconstrucţia Siriei atât timp cât președintele 
Bashar al-Assad nu împarte puterea cu opoziţia.
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ESPAÑOL

Bajo el lema Historia por descubrir, 
historias por escribir, Rumanía dará 
a conocer en esta 77ª edición de la 
Feria del Libro de Madrid toda su 
efervescencia literaria y cultural 
en un centenar de actividades, 
desde presentaciones de libros, 
conferencias, proyecciones 
de documentales y películas 
basadas en obras literarias hasta 
conciertos de jazz y exposiciones 
de fotografía, informó el Instituto 
Cultural Rumano. Más información: 
Facebook Instituto Cultural 
Rumano, Twitter @Instituto 
Cultural Rumano.

La programación de Rumanía en 
calidad de país invitado se centra 
en las obras literarias traducidas al 
español, siendo este el idioma al cual 
más literatura rumana se traduce actu-
almente. La sesión inaugural del día 
25 de mayo correrá a cargo del que es 
considerado actualmente uno de los 
escritores más prestigiosos de Europa, 
el poeta, narrador y crítico literario Mir-
cea Cărtărescu. En el pabellón del país 
invitado, a lo largo de los diecisiete 
días de la Feria, los lectores tendrán 
la oportunidad de relacionarse con 
más de cuarenta escritores rumanos 

contemporáneos traducidos al español 
y con una decena de escritores muy 
apreciados en Rumanía, cuya obra 
literaria está aún por descubrir en 
España. A través de encuentros con 
escritores, conferencias y debates, se 
pretende dar a conocer fenómenos 
socioculturales que marcaron la histo-
ria de Rumanía de este último siglo, ya 
que este año se celebra el Centenario 

de la Gran Unión de todas las regio-
nes históricas de Rumanía. Las casi 
cinco décadas de dictadura comu-
nista de la segunda mitad del siglo 
xx dejaron huellas muy profundas, 
cuyas cicatrices se ven reflejadas en 
una vasta literatura de memorias y 
experiencias carcelarias que el público 
español podrá conocer directamente 
de algunos de los supervivientes.

A lo largo del siglo pasado, muchos 
representantes de la élite intelectual 
y artística tuvieron que huir de la per-
secución y de la censura, refugiándose 
en otros países y, en muchos casos, 
adoptando el idioma de la patria de 
acogida. Personalidades destacadas 
que han contribuido a la cultura 
rumana, viviendo fuera del país, pre-
sentarán en la Feria su obra, fruto 

de sus vivencias en el exilio. La lite-
ratura infantil rumana, que, gracias 
a una joven generación de autores 
e ilustradores conoce un desarrollo 
impresionante hoy en día, constituye 
otro eje de la programación que se 
concretará en unos veinte talleres 
dirigidos a niños rumanos y españo-
les de varias edades.

La presencia de Rumanía repre-
senta una oportunidad idónea para 
celebrar la convivencia entre la 
población española y la comunidad 
rumana, que ha llegado a consti-
tuir el grupo de extranjeros más 
numeroso de España. Con este fin, 
se organizará una serie de even-
tos con escritores de origen rumano 
que han elegido el castellano como 
su idioma de expresión. Asimismo, 
en la caseta de Rumanía se podrán 
adquirir más de 100 títulos de auto-
res rumanos traducidos al español 
y casi 300 títulos en rumano. La 
participación de Rumanía en cali-
dad de país invitado esta organizada 
por el Instituto Cultural Rumano 
bajo los auspicios de la Embajada 
de Rumanía en el Reino de España 
y con el apoyo de la Asociación de 
Librerías de Madrid.

Colaboran: el Ministerio de Cultura e 
Identidad Nacional de Rumanía, la Escu-
ela de Escritores de Madrid, la red de 
Bibliotecas Públicas de Madrid, Asetrad 
(la Asociación Española de Traductores, 
Correctores e Intérpretes) y la Asoci-
ación de Basm.

Rumanía, país invitado en la Feria del Libro 
de Madrid: 25 de mayo–10 de junio de 2018
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Pilotul spaniol Marc 
Marquez (Repsol Honda) 
a obţinut a treia sa victorie 
consecutivă în Campiona-
tul Mondial de motociclism 
viteză, la clasa regină MotoGP, 
impunându-se într-o manieră 
autoritară în Marele Premiu 
al Franţei, desfăşurat pe cir-
cuitul Bugatti de la Le Mans, 
informează AGERPRES.

Marquez, deţinătorul titlului 
mondial, l-a egalat pe austra-
lianul Casey Stoner ca număr 
de victorii în MotoGP (38). El a 
fost înregistrat la capătul celor 
28 de tururi de circuit (117, 2 
km în total) cu timpul de 41min.
49sec.773/1000, reuşind să-l 
devanseze cu 2,31 sec. pe ita-
lianul Danilo Petrucci (Ducati 

Pramac) şi cu 5,35 sec. pe com-
patriotul acestuia Valentino 
Rossi (Yamaha). Pilotul ibe-
ric este lider al clasamentului 
general, cu un avans de 36 de 
puncte faţă de compatriotul său 
Maverick Vinales (Yamaha), 
clasat pe locul al şaptelea în 
cursa de la Le Mans. De menţi-
onat că francezul Johann Zarco 
(Yamaha), care a plecat din 
pole position, după ce a realizat 
cel mai bun timp în calificări, 
a fost nevoit să abandoneze, 
căzând în cel de-al şaptelea 
tur de pistă.

La clasa Moto 2, victoria a 
revenit italianului Francesco 
Bagnaia (Kalex), cronometrat 
pe distanţa de 104,625 km în 
40min.40sec.162/1000, urmat 

la 2,7 sec. de spaniolul Alex 
Marquez, fratele mai mic al 
lui Marc Marquez. Bagnaia 
a înregistrat a treia victorie 
în cinci curse şi este liderul 
campionatului, cu un avans 
de 25 puncte faţă de portu-
ghezul Miguel Oliveira (KTM). 

Cursa de la clasa Moto 3 a fost 
câştigată de spaniolul Albert 
Arenas (KTM), cu timpul de 
37min.40sec.056/1000 după 
22 de tururi (92,07 km). Însă, 
primul a trecut linia de sosire 
italianul Fabio Di Giannantonio 
(Honda), care a primit ulterior 
o penalizare de trei secunde 
pentru că a tăiat un viraj, fiind 
retrogradat pe poziţia a patra.

Lider al clasamentului 
general este italianul Marco 
Bezzecchi (KTM), 63 puncte, 
urmat de Fabio Di Giannan-
tonio, cu 59 puncte. Conform 
sursei citate, următoarea etapă 
a Campionatului Mondial de 
motociclism viteză va avea loc 
pe Autodromo del Mugello (Ita-
lia), în data de 3 iunie.

Selecţionerul Ambros Mar-
tin şi secundul său, Horaţiu 
Paşca, au definitivat lotul pen-
tru ultimele două meciuri din 
campania de calificare pen-
tru Campionatul European 
de Handbal Feminin ediţia 
2018, împotriva Austriei (31 
mai, în deplasare) şi Portugaliei 
(3 iunie, la Buzău), informează 
AGERPRES. România este lider 
în Grupa a 4-a, fiind urmată în 
clasament de Austria (echipă 
antrenată de românul Herbert 
Müller) şi de campioana olim-
pică Rusia.

Pentru cele două jocuri au 
fost convocate următoarele 
jucătoare: Yuliya Dumanska 
(SCM Craiova), Larisa Tamaş 
(HC Zalău), Cristina Laslo 
(Buducnost), Melinda Geiger 

(Sifok), Denisa Dedu (Siofok) 
Andreea Adespii Molnar (HCM 
Rm. Vâlcea), Laura Popa (ASC 
Corona 2010 Braşov), Laura 
Chiper (ASC Corona Braşov), 
Crina Pintea (HC Issy Paris), 
Raluca Băcăoanu (HCM Rm 
Vâlcea), Ana Maria Drăguţ (HC 

Zalău), Laura Pristaviţa (CSM 
Bistriţa), Valentina Ardean 
Elisei (SCM Craiova), Aneta 
Udriştioiu (CSM Bucureşti), 
Eliza Buceschi (ASC Corona 
2010 Braşov), Cristina Neagu 
(CSM Bucureşti), Ana Maria 
Țicu (SCM Craiova), Daniela 

Raţiu (CSM Bistriţa), Cristina 
Florica (HCM Rm Vâlcea) şi 
Paula Vişan (HC Zalău).

FR de Handbal a anunţat, 
totodată, că s-au pus în vân-
zare bilete pentru ultimul meci 
din preliminarii, împotriva 
Portugaliei, care va avea loc 
duminică, 3 iunie, în Sala Spor-
turilor „Romeo Iamandi din 
Buzău” şi va fi transmis în direct 
de Televiziunea Română. De 
asemenea, Federaţia Română 
de Handbal anunţă suporte-
rii că la acest meci, sala este 
prevăzută cu facilităţi pentru 
persoanele cu dizabilităţi. Con-
form sursei citate, Campionatul 
European de Handbal Femi-
nin ediţia 2018 va avea loc în 
Franţa, în perioada 29 noiem-
brie–16 decembrie.

SPORT

Marc Marquez a câștigat Marele Premiu 
al Franţei–a treia victorie consecutivă

Selecţionerul Ambros Martin a stabilit lotul 
României pentru meciurile cu Austria și Portugalia
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RUGBY:

TM Saracens și CSM Știinţa 
BM, în SuperLiga CEC Bank

Timișoara Saracens și CSM Ştiinţa Baia Mare se vor înfrunta 
din nou în finala SuperLigii CEC Bank la rugby, după victoriile 
obţinute în semifinale, informează AGERPRES. Timișoara Sara-
cens, campioana en titre, a dispus de CSM București cu scorul 
de 26-13, pe Stadion Arcul de Triumf din Capitală, și a obţinut 
a cincea sa calificare în finala campionatului. Pentru campioni, 
Stephen Shennan a reușit 2 eseuri, iar Luke Samoa le-a transfor-
mat, contribuind și cu 4 lovituri de penalitate. Punctele „tigrilor” 
au fost aduse de Valentin Calafeteanu, cu două lovituri de 
pedeapsă transformate, la care s-a adăugat un eseu de penali-
zare. CSA Steaua București, campioana sezonului regulat, a fost 
întrecută în cealaltă semifinală de CSM Ştiinţa Baia Mare cu sco-
rul de 20-19, pe Stadionul Ghencea, în urma unui eseu reușit de 
oaspeţi în ultimul minut. Taniela Maravunawasawasa a fost cel 
mai bun om al meciului, marcând toate punctele băimărenilor, 
din cinci lovituri de penalitate și un eseu, în timp ce pentru ste-
liști Viorel Lucaci a reușit un eseu, transformat de Florin Vlaicu, 
autor și a patru lovituri de pedeapsă. Conform sursei citate, în 
finala mică se vor înfrunta CSA Steaua și CSM București.

Nadal a câștigat turneul ATP 
Masters 1.000 de la Roma

radioromanul.es
Publicitate: 91 877 10 12

107,7 FM110077,,77,7777 FFMM

Tenismanul spaniol Rafael Nadal a câștigat turneul ATP 
Masters 1.000 de la Roma pentru a opta oară în cariera sa, 
învingându-l în finală, cu 6-1, 1-6, 6-3, pe germanul Alexan-
der Zverev, la capătul unui joc întrerupt de două ori din cauza 
ploii, informează AGERPRES. Această victorie, obţinută în faţa 
deţinătorului titlului, îi permite lui Nadal să revină începând 
de luni în fotoliul de lider al clasamentului mondial, din care 
fusese detronat de elveţianul Roger Federer. Campionul iberic 
și-a trecut în palmares al 78 titlu ATP din cariera sa și al 32-lea 
de categoria Masters 1.000. Rafael Nadal este cel mai bun jucă-
tor pe zgură din istoria tenisului, având 408 victorii și doar 36 
de înfrângeri. El este și anul acesta principalul favorit al tur-
neului de Mare Şlem de la Roland Garros (27 mai–10 iunie), pe 
care l-a câștigat de zece ori până acum, conform sursei citate.
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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.

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€

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

