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Începând din 14 iunie, com-
pania de transport aerian 
Cobrex Trans va efectua zbo-
ruri de linie Madrid–Suceava, 
Suceava–București și retur, 
în fiecare zi de luni și de joi.

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

Informații și rezervări 
de bilete accesând site-ul 
www.cobrextrans.com.

Preşedintele CJ, D. Cîmpean 
l-a invitat pe Prinţul 
Charles în 2019, la Sibiu

Compania Cobrex Trans te 
trimite direct acasă, în Bucovina!

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) precizează că niciun român care are activități 
lucrative în afara granițelor nu va avea de suferit ca urmare a implementării proiectului de 
lege inițiat de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) care 
prevede, între altele, raportarea sumelor mai mari de 2.000 de euro transferate în țară de 
românii din diaspora prin intermediul sistemelor de transfer rapid de fonduri.

FOTO: WWW.COBREXTRANS.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

Românii din străinătate nu vor fi afectaţi de 
legea privind sumele de bani trimise în țară

Mai mulți cititori ne-au întrebat dacă mai 
pot să se înscrie la cursurile gratuite de 
formare antreprenorială prin Proiectul 
StartUp Diaspora? Pe această cale, infor-
măm persoanele interesate că planurile 
de afaceri și cursurile gratuite on-line se 
fac doar dacă își depun un dosar eligi-
bil și că pentru a obține informații pot 
suna la tel: 642 000 027 sau să scrie pe 
e-mail: umrspania@gmail.com. 6

Puteți face cursurile 
de formare doar dacă 
ați depus dosarul!

http://www.periodicoelrumano.es/
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CONTACT

Ambasada României  
în Regatul Spaniei
Adresa: Avenida de Alfonso XIII, nr. 157,  
28016 Madrid

Tel.: +34 913501881
Ataşat pe probleme de muncă şi 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 paşapoartelor:
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

Secția pentru procurori în mate-
rie disciplinară a Consiliului 
Superior al Magistraturii (CSM) 
a amânat pentru 13 iunie, pro-
nunțarea în cazul uneia dintre 
acțiunile disciplinare exerci-
tate de Inspecția Judiciară (IJ) 
împotriva procurorului șef al 
DNA, Laura Codruța Kovesi, 
informează AGERPRES.

Pe 11 aprilie, Inspecția 
Judiciară anunța că a exerci-
tat acțiunea disciplinară față 
de Kovesi, după ce aceasta ar fi 
desemnat, ca membru al unei 
echipei de control, un magis-
trat aflat într-o stare vădită de 
incompatibilitate. „Inspecția 
Judiciară a exercitat acțiunea 
disciplinară față de doamna 
Laura Codruța Kovesi, procu-
ror șef al Direcției Naționale 
Anticorupție (DNA), pen-
tru săvârșirea abaterilor 

disciplinare prevăzute de arti-
colul 99 litera g) din Legea nr. 
303/2004, respectiv „nerespec-
tarea dispozițiilor procurorului 
ierarhic superior date în scris 
și în conformitate cu legea”, 
constând în aceea că a încălcat 
cu știință dispozițiile articolu-
lui 7 alineatul (3) din Ordinul 
numărul 5/12.01.2016 al procu-
rorului general al Parchetului 
de pe lângă Înalta Curte de 
Casație și Justiție, care se referă 
la competența de a dispune 
și a efectua controlul tema-
tic: „controlul pentru situații 
deosebite și controlul tematic 
se dispun de către conducă-
torii unităților de parchet și 
se realizează de către aceștia 
în mod direct sau prin procu-
rori anume desemnați”, prin 
desemnarea consilierului pro-
curorului șef al DNA, judecător 

detașat, aflat într-o vădită stare 
de incompatibilitate pentru 
efectuarea controlului tema-
tic la două servicii teritoriale”, 
preciza IJ într-un comunicat 
transmis AGERPRES.

„Prin încălcarea regula-
mentului și desemnarea, în 
calitate de membru al echipei 
de control, a unui magistrat 
aflat într-o stare obiectivă și 
vădită de incompatibilitate, 

s-a adus atingere principii-
lor legalității, imparțialității și 
regulilor fundamentale (pre-
văzute de articolele 1 alineatul 
5, 16 alineatul 1 și 2, 20, 21 ali-
neatul 3, 132 alineatul 1 din 
Constituția României, arti-
colul 5 din Legea numărul 
303/2004 raportat la artico-
lul 58 alineatul (3) din Legea 
numărul 303/2004 și artico-
lul 65 alineatul (3) din Legea 
numărul 304/2004), precum 
și prestigiului și credibilității 
actului de justiție în înfăptu-
irea căruia a fost implicată 
Direcția Națională Antico-
rupție”, menționează sursa 
citată. Inspecția Judiciară 
a exercitat alte două acțiuni 
disciplinare împotriva Laurei 
Codruța Kovesi, ambele aflân-
du-se pe rolul Secției pentru 
procurori a CSM.

CSM amână pe 13 iunie pronunţarea în cazul uneia 
dintre acţiunile disciplinare ale IJ împotriva lui Kovesi

FOTO: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII / FACEBOOK
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Despre compania 
aeriană Cobrex Trans

Începând din 14 iunie, 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 și 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.

Prețul de 200 € este valabil doar pentru zborurile cu ple-
care din 14–18 și 21 iunie.

În aceleași condiții și tot din 14 iunie, compania va efectua 
zboruri de linie și pe destinația București (Otopeni)–Perugia 
(Italia) și retur.

Oferta de lansare este de 120 Euro dus sau 240 de Euro, 
dus–întors!

Prețurile sunt valabile doar pentru zborurile cu plecare din 
datele: 18, 20, 25 și 27 iunie și 2, 4 iulie.

Cobrex Trans, operator aerian român fondat în 1994, are o 

vastă tradiție în industria aeronautică din România și operează 
zboruri de linie de pe aeroporturile din Madrid, Barcelona, 
Verona, Perugia, Stuttgart, București sau Suceava.
Avantaje prin Cobrex Trans:

- Cele mai bune prețuri pentru vacanța ta de vară!
- Poți să îți modifici numele sau data rezervării fără costuri 

suplimentare chiar și cu 2 zile înainte de zbor.
- Copiii între 2 și 12 ani beneficiază de 50% reducere și pot 

călători neînsotiți de părinți în anumite condiții!
- În 3 ore și 40 de minute ești acasă, în Bucovina ta frumoasă!
Poți să îți iei și prietenii, români sau spanioli, să le faci o 

tocăniță de hribi adevărați, cu păstrăv afumat și un vin dulce 
ghiurghiuliu și puteți vizita Ținutul Mânăstirilor.

Din Suceava ajungi foarte ușor cu autobuzul sau trenul în 
nordul Bucovinei, Maramureș, Neamț, Bistrița Năsăud, dar 
și în Ucraina și Republica Moldova.

Rezervări de bilete pe www.cobrextrans.com!

Compania aeriană Cobrex Trans te 
trimite direct acasă, în Bucovina!

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

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

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 catre 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

Spitalul Universitar din Torrejón a fost acre-
ditat cu Certificatul de Aur, distincția maximă, 
în cea de-a XII-a ediție a acreditărilor oferite 
de Rețeaua Spitalelor Fără Fum (HsH) din 
Comunitatea Madrid. Categoria de Aur este 
acordată acelor centre care îndeplinesc toate 
cerințele rețelei HsH în urma evaluării activită-
ților desfășurate, precum și munca și controlul 
acestora privind consumul de tutun în insta-
lațiile și împrejurimile spitalului.

Printre activitățile desfășurate de centru, se 
numără concursul de desen școlar, care se des-
fășoară de la deschiderea spitalului cu ocazia 
Zilei Mondiale fără Tutun. Scopul concursu-
lui este de a spori gradul de conștientizare în 
rândul tinerilor cu privire la pericolele fuma-
tului și, astfel, de a sensibiliza de la o vârstă 
fragedă și, prin intermediul tinerilor, de a crește 
gradul de conștientizare în rândul familiilor.

Înmânarea acreditărilor a fost efectuată 
de Diego Sanjuanbenito, ministru adjunct 
al Umanizării Asistenței Medicale; Antonio 
Alemany, director general al Coordonării Asis-
tenței Medicale și Juan Martínez, directorul 
general al Sănătății Publice, care au conve-
nit că lupta cu tutunul este o luptă a tuturor, 
nu numai pentru problemele de sănătate, ci 
și referitor la morală și etică. În Comunita-
tea Madrid, numărul de fumători a scăzut cu 
32,9% în ultimii 20 de ani. Chiar și cu această 
scădere, anual, peste 6.000 de persoane mor 
din cauza consumului de tutun, dintre care, 
peste 20% din aceste decese sunt pentru per-
soane sub 65 de ani.

Spitalul Universitar din Torrejón oferă con-
sultări privind renunțarea la fumat atât pentru 
populația generală, cât și pentru muncitori 
din cadrul spitalului „centrul este, încă de la 
înființare, foarte conștient în lupta împotriva 
tutunului, este o problemă de sănătate publică, 
în care trebuie să fim cu toții implicați”, spune 
Ignacio Martínez Jover, director general al Spi-
talului Universitar din Torrejón.

Spitalul Universitar din Torrejón câștigă 
Premiul de Aur pentru al doilea an consecu-
tiv, „contrar scăderii numărului de fumători, 

tot mai multe persoane vin la consultări cu 
boli legate de fumat și, de asemenea, media 
de viață a pacientului având cancer pulmo-
nar a scăzut, tot mai mulți oameni având o 
astfel de boală, mor la o vârstă sub 65 de ani”, 
spune dr. Emely García-Carrasco, șefa Servi-
ciului de Medicină preventivă și președinta 
Comisiei Fără Fum din cadrul Spitalului Uni-
versitar din Torrejón.

Aceasta a mai adăugat „trebuie să conti-
nuăm să lucrăm la acest aspect pentru a preveni 
aceste tipuri de boli”.

Spitalul Universitar din Torrejón obține Certificatul 
de Aur din cadrul Rețelei de Spitale Fără Fum

FOTO: SPITATUL UNIVERSITAR DIN TORREJÓN

Aproape un sfert dintre români 
(23%) asociază durerile în piept 
cu un atac de cord, iar circa 
60% se tratează cu analgezice 
și antibiotice atunci când au 
dureri dentare, arată un son-
daj efectuat de Docbook, prima 
aplicație de programări online 
la medic, dat publicității la sfâr-
ștul lunii mai 2018, informează 
AGERPRES.

Potrivit studiului, în ciuda 
faptului că peste 90% din res-
pondenți au declarat că au un 
medic de familie, o treime i-au 
trecut pragul doar când au fost 
bolnavi sau în urmă cu mai mult 
de un an. De altfel, acest lucru 
este un indicator al faptului că 
mulți aleg să se trateze așa cum 
consideră de cuviință pentru 
afecțiuni considerate ușoare, 

cum ar fi durerile de cap, dure-
rile dentare sau stările generale 
de rău. Astfel, 73% au decla-
rat că iau un analgezic dacă îi 
doare capul, chiar dacă durerea 
este acută și durează de câteva 
zile. Respondenții la sondajul 
Docbook au mai asociat stările 
febrile, tusea și voma cu gripa 
(36%), cu răceala (17%) sau 
intoxicația (12%) ori insolația 

(3%). Durerile în piept sunt și 
ele interpretate cu lejeritate de 
aproape jumătate din români. 
23% consideră că acestea sunt 
semn de atac de cord, iar alți 
17% le asociază cu stresul.

Un procent semnificativ, 
aproape 50%, consideră că, în 
cazul în care au astfel de dureri, 
este mai bine să nu facă inter-
pretări personale și să apeleze 
la un medic. Nu se întâmplă 
însă acest lucru dacă durerile 
sunt trecătoare. Printre durerile 
ignorate de români se numără 
și cele dentare. Mai mult de 
jumătate se tratează singuri și 
nu merg la dentist de la pri-
mele simptome stomatologice.

Medicul specialist de medi-
cină de generală Marinela 
Stănculete a afirmat, într-o 
conferință de presă cu prile-
jul prezentării studiului, că o 
persoană adultă cu vârsta între 
18 și 49 de ani trebuie să meargă 
la medic de facto o dată pe an 
fără să sufere de nimic, însă 
dacă are simptome trebuie să 
ajungă la doctor. Potrivit sursei 
citate, sondajul a fost realizat 
online, în perioada 1–20 mai 
2018. Au răspuns 578 de per-
soane, din mediul urban, în 
majoritate femei.

Românii au tendinţa să se trateze singuri

Tutunul consumat sub orice formă distruge „inimi și chiar vieţi”, 
iar principala substanţă care afectează atât cordul, cât și vasele 
de sânge este nicotina, susţin specialiștii, conform AGERPRES. 

„Legătura dintre bolile cardiovasculare și fumat este foarte bine 
stabilită. De fapt fumatul nu protejează faţă de apariţia bolii 
Alzheimer, din contră, o face să apară mai devreme. Efectele 
renunţării la fumat se văd foarte repede în cardiologie. Tutu-
nul consumat sub orice formă distruge inimi și chiar vieţi, iar 
principala substanţă care afectează atât cordul, cât și vasele de 
sânge este nicotina. În 2015–73.000 de români au murit prin-
tr-o boală ischemică coronariană, dintre care aproape 10.000 
ar fi putut să nu păţească lucrul acesta dacă nu ar fi fumat. 
Din cauza accidentului vascular cerebral au murit 49.000 de 
români în 2015, dintre care 6.000 ar fi putut să fie și astăzi în 
viaţă, cel puţin să nu moară din cauza acestei boli provocate 
de consumul de tutun. În România, practic fumatul este fac-
torul de risc pe care îl putem evita cel mai ușor”, a declarat, 
într-o conferinţă de presă, medicul pneumolog de la Institu-
tul „Marius Nasta”, Magdalena Ciobanu. Conform sursei citate, 
referindu-se la dispozitivele cu tutun încălzit, medicul a afir-
mat că oricât de bine ar fi curăţate rămân particule de gudron 
care, prin fumat, sunt introduse în plămâni.

FOTO: PIXABAY.COM

Tutunul distruge inimi şi 
vieţi. Nicotina este nocivă
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Reporter: Am realizat la Radio 
Românul din Spania (pe 107,7 FM și 
www.radioromanul.es) un interviu 
deosebit cu Viorica Bubuțanu, care 
s-a înscris printre primii candidați în 
Proiectul „Acasă Plus–Antreprenori 
pentru Sustenabilitate” și a 
început și cursurile de formare 
antreprenorială, unde își 
elaborează și planul de afaceri 
pentru proiectul pe care dorește 
să-l dezvolte în România.

Viorica Bubuțanu: Sunt o mol-
doveancă de la Târgu Neamț, 
dintr-un sat cu renume în 
literatura română–satul Șoi-
mărești, un sat vechi, răzășesc, 

„întemeiat din puterea cuvân-
tului, cu flăcăi și fete mândre, 
care știu a învârti și hora, dar 
și suveica”, așa cum spunea 
Ion Creangă.
Reporter: Și ce accent superb aveți! 
Când v-ați înscris în proiect și cum 
a decurs întocmirea dosarului?

V.B.: Inițial m-am înscris în 
17 decembrie 2017, dar pentru 
că nu aveam actualizate anu-
mite acte, am început cursurile 
mai târziu, practic exact de o 
săptămână.
Reporter: Ați început deja cursurile 
de Competențe Antreprenoriale! 
E ușor de intrat pe platformă?

V.B.: Nu este complicat deloc, 
e foarte ușor, doar că eu nu 
sunt o expertă în ale calcula-
torului și descopăr puțin câte 
puțin, iar eu–și probabil mulți 
ca mine–suntem obișnuiți cu 

ideea de a învăța ca pe vremuri, 
cu notițele scrise și atunci ne 
simțim puțin așa, mai puțin 
siguri și încă mai avem de des-
coperit lucruri.
Reporter: Cu toate că nu sunteți o 
expertă în internet sau calculatoare, 
nu vă este greu să vă descurcați 
pe această platformă!

V.B.: Mă adaptez pe zi ce 
trece, dar cei care se ocupă 
de formarea noastră ne ajută 
cu tot ceea ce avem nevoie și 
să depășim micile momente 
în care nu știm ce să facem. 
Totul e ok!
Reporter: Excelent! Cunoașteți 
așadar formatorul care vă ajută 
în parcurgerea modulelor și vă 
ghidează în aspectele teoretice și 
în activitățile practice, vă răspunde 
la întrebările și comentariile legate 
de subiectele acestei formări în 
competențe antreprenoriale. Cum 
sunt modulele?

V.B.: Da, formatorul nostru 
este foarte atent întotdeauna, 
foarte amabil și cu foarte multă 
răbdare. Așa cum sunt eu, sunt 
convinsă că mai sunt și alți 
cursanți. Câteodată punem 
întrebări atât de banale, dar 
totuși, depășim momentul, pen-
tru că sunt foarte răbdători! 
Eu personal cunosc formatorul 
și este foarte amabil și drăguț 
și mă îndrumă în fiecare din 
pașii mei, cu dorință de a face 
să mergem mai departe. Iar 
modulele nu sunt grele. Sunt 

chiar interesante! Eu sunt încă 
în momentul în care intru în 
limbajul economistului. Nu 
am studiat economie, dar nu 
e dificil, e foarte interesant și 
învăț lucruri noi. Tot timpul 
avem de învățat lucruri noi! 
Nu am răsfoit încă toate modu-
lele, pentru că prefer pașii mici, 
siguri și bine făcuți.
Reporter: Pentru toate aspectele 
legate de formare, sunteți în 
contact direct cu formatorul grupei 
dumneavoastră. Dar probleme 
tehnice ați avut? Faceți cursul de 
pe telefon sau calculator?

V.B.: Cursurile le fac de pe 
calculator pentru că îmi place să 
văd lucrurile clar în fața ochilor.
Reporter: Tocmai ne-a întrebat 
un ascultător dacă mai poate 
depune dosar pentru Proiectul 
StartUp Diaspora, deoarece nu 
reușise să pregătească actele 
până pe 12 mai. Pe această cale, 
informăm persoanele care doresc 

să își definitiveze dosarul că mai 
pot suna la tel: 642 000 027 sau 
să scrie pe e-mail: umrspania@
gmail.com. Ce le recomandați celor 
care încă nu au început cursurile?

V.B.: Le recomand din toată 
inima să aibă încredere și să 
facă pasul! Eu sunt la a treia 
încercare de a obține fonduri 
europene. Prima dată am 
încercat cu fondurile de dez-
voltare 2007-2013 și apoi cu 
cele din 2013-2020. Dar acesta 
este singurul care este cel mai 
aproape de cerințele noastre, 
ale oamenilor, mai ales orien-
tat și dedicat nouă, celor din 
diaspora. Iar noi, cei din dias-
pora avem toate șansele din 
lume să facem multe lucruri 
minunate la noi în țară pentru 
că am văzut cum este lumea 
în exterior, am înțeles cum se 
gândește (n. red.–în afară) și 
avem o țară minunată și sunt 
atât de multe lucruri de făcut 
și atâtea proiecte care ar putea 
funcționa, încât ar fi păcat să 
un folosim șansa noastră!
Reporter: Vă mulțumim mult 
pentru că ne-ați acordat aceste 
minute și vă așteptăm cu vești 
bune despre derularea proiectului, 
să ne spuneți cum v-a mers pe tot 
parcursul proiectului.

V.B.: Sigur că da! Doamne 
ajută la toată lumea care s-a 
înscris și au dorință de a face 
ceva, de a pune suflet în acti-
vitatea aceasta! Doamne ajută!

INTERVIU:

Atunci când tot ce e autentic şi frumos 
poate fi cuprins într-un singur proiect! 
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Viorica Bubuțanu /  
FACEBOOK: ANTREPRENOR ACASĂ

Uniunea Muncitorilor Români (din Spania) vă informează că 
persoanele declarate eligibile în primele luni de implementare 
a 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: 642 000 027 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

Încep să prindă contur 
primele planuri de afaceri 
ca rezultat al Cursurilor de 
Formare Antreprenorială!
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F amilia reprezintă mediul în 
care apar cele mai multe cazuri 
de abuz împotriva copilului 

(90%), așa-numitul „abuz invizibil”, 
nereclamat și dificil de identificat de 
instituțiile de protecție a copilului, 
arată cercetarea socială calitativă 

„Analiza sistemului de identificare 
și referire a abuzului în cazul copii-
lor cu vârsta sub 11 ani”, lansată de 
Organizația Salvați Copiii România, 
la Tribunalul București, conform 
AGERPRES.

Potrivit organizatorilor, studiul 
dorește să evidențieze modalitățile 
de raportare a fenomenului abuzului, 
neglijării sau exploatării copilului cu 
vârsta de sub 11 ani, subliniind per-
spectivele pe care diferiți specialiști 
implicați în combaterea fenomenului 
le au, precum și felul în care aceștia 
consideră diferitele dimensiuni ale 
abuzului ca fiind mai relevante pen-
tru societatea românească. Conform 
datelor, 20% dintre responsabilii 
din sistem identifică mediul școlar 
ca fiind, de asemenea, locul unde se 
desfășoară în mod frecvent abuzuri. 
Anumite tipuri de abuz, în special abu-
zul sexual și exploatarea prin muncă, 
sunt identificate majoritar în cadrul 

„altor instituții sociale”, au arătat rea-
lizatorii studiului, precizând că este, 
însă, imposibil de precizat care sunt 
acestea, datele colectate nemențio-
nând acest lucru.

George Roman, director de pro-
grame în cadrul Organizației Salvați 
Copiii, a afirmat că, potrivit cercetă-
rii sociale, toate statisticile indică o 
creștere a numărului de abuzuri, în 
România existând o toleranță soci-
ală foarte ridicată față de abuzurile 

„așa-numite mai puțin grave”. El a 
precizat că pentru schimbarea acestor 
comportamente ar trebui, în primul 

rând, armonizată legislația și să fie 
eliminate ambiguitățile procedurale.

„Ar trebui să avem în vedere o pre-
gătire a cadrelor didactice sau a celor 
care lucrează în serviciile de asis-
tență socială, inclusiv a judecătorilor 
sau ofițerilor de poliție, astfel încât 
abordarea situației de abuz să se facă 
dintr-o perspectivă de respect față 
de drepturile copilului și nevoia lui 

de protecție. Însă, pregătirea acestor 
specialiști trebuie însoțită de o moni-
torizare, o evaluare a modului în care 
ei aplică legea și respectă principiile 
generale privind drepturile copilu-
lui”, a spus George Roman. În cazul 
copiilor cu vârsta sub trei ani, negli-
jarea este identificată ca principala 
formă de violență asupra copilului–
neglijarea involuntară, generată de 

dificultăți economice, lipsa infor-
mațiilor privind îngrijirea copiilor, 
deficiențe educaționale severe la nive-
lul părinților și neglijarea voluntară, 
în care copiii sunt privați cu precă-
dere de activități educaționale și/sau 
timp cu părinții.

În perioada preșcolarității (3-6 
ani), fenomenul violenței se diver-
sifică, reacțiile adulților subscriindu-se 
într-o măsură mai mare în categoria 
pedepselor și comportamentelor abu-
zive fizic. După vârsta de 6 ani, când 
majoritatea copiilor intră în colec-
tivitate, apare o diversificare atât a 
mediilor potențial abuzive, dar și a 
tipurilor de abuz. În familie compor-
tamentele abuzive împotriva copiilor 
se diversifică, violența fizică ajun-
gând să se îmbine cu cea psihologică, 
arată studiul, conform sursei citate.

Principalele concluzii ale studiului 
recomandă, printre altele, o creștere a 
gradului și cunoaștere și conștientizare 
de către copii, părinți, profesioniști și 
populația generală a tuturor formelor 
de violență asupra copiilor, realizarea 
de acțiuni de conștientizare și edu-
cație în vederea scăderii incidenței 
violenței asupra copiilor și neglijării 
acestora, mai ales în cazul copiilor de 
vârstă mică, sau implementarea con-
stantă de campanii de conștientizare 
a fenomenului violenței împotriva 
copiilor atât la nivel național, cât și 
la nivelul comunităților locale.

Statele membre ale Uniunii Europene 
nu pot împiedica libertatea de ședere 
a unui cetățean al Uniunii prin refu-
zul de a acorda soțului său de același 
sex, cetățean al unei țări non-UE, un 
drept de ședere derivat pe teritoriul 
lor, a stabilit marți (5 iunie a.c.) Cur-
tea de Justiție a Uniunii Europene 
(CJUE), în cauza privindu-i pe cetă-
țeanul român Relu Adrian Coman 
și pe partenerul său de același sex, 
cetățeanul american Robert Clabourn 
Hamilton, informează un comuni-
cat al Curții cu sediul la Luxemburg, 
citat de AGERPRES.

Sesizată de Curtea Constituțională 
a României, CJUE arată că noțiunea 
de „soț”, în sensul dispozițiilor drep-
tului Uniunii privind libertatea de 
ședere a cetățenilor Uniunii și a mem-
brilor familiilor lor, include soții de 
același sex. Deși statele membre sunt 
libere să autorizeze sau să nu autori-
zeze căsătoria homosexuală, ele nu 
pot împiedica libertatea de ședere a 
unui cetățean al Uniunii prin refu-
zul de a acorda soțului său de același 

sex, cetățean al unei țări non-UE, un 
drept de ședere derivat pe teritoriul 
lor, a statuat CJUE. Aceasta afirmă 
însă că obligația unui stat membru 
de a recunoaște, exclusiv în scopul 
acordării unui drept de ședere deri-
vat unui cetățean al unui stat non-UE, 
o căsătorie homosexuală încheiată 
într-un alt stat membru conform drep-
tului acestui stat nu aduce atingere 

instituției căsătoriei în acest prim 
stat membru, și nu impune acestui 
stat membru să prevadă, în drep-
tul său național, instituția căsătoriei 
homosexuale.

Comunicatul amintește că Relu 
Adrian Coman, cetățean român, și 
Robert Clabourn Hamilton, cetățean 
american, au locuit împreună timp 
de patru ani în Statele Unite înainte 

de a se căsători la Bruxelles în anul 
2010. În luna decembrie 2012, cei doi 
au solicitat autorităților române să 
le fie comunicate procedura și con-
dițiile în care Hamilton putea, în 
calitatea sa de membru al familiei 
lui Relu Coman, să obțină dreptul 
de a locui în mod legal în România 
pe o perioadă mai mare de trei luni. 
Această cerere se întemeia pe directiva 

privind exercitarea libertății de cir-
culație, care permite soțului unui 
cetățean al Uniunii care și-a exer-
citat această libertate să se alăture 
soțului său în statul membru în care 
acesta din urmă locuiește.

Răspunzând la această solicitare, 
autoritățile române i-au informat pe 
Coman și Hamilton că acesta din urmă 
beneficia numai de un drept de ședere 
pe o perioadă de trei luni, pentru 
motivul, printre altele, că el nu putea 
fi calificat în România drept „soț” al 
unui cetățean al Uniunii, întrucât acest 
stat membru nu recunoaște căsăto-
riile între persoanele de același sex 
(„căsătorii homosexuale”). Coman și 
Hamilton au introdus în aceste condiții 
o acțiune în fața instanțelor române 
prin care solicitau constatarea exis-
tenței unei discriminări pe criteriul 
orientării sexuale, în ceea ce privește 
exercitarea dreptului de liberă circu-
lație în Uniune. Fiind sesizată cu o 
excepție de neconstituționalitate ridi-
cată în cadrul acestui litigiu, Curtea 
Constituțională a României a între-
bat Curtea de Justiție dacă Hamilton 
intră în sfera noțiunii de „soț” al unui 
cetățean al Uniunii care și-a exerci-
tat libertatea de circulație și trebuie, 
prin urmare, să i se acorde un drept 
de ședere permanentă în România, 
conform sursei citate.

FOTO: PIXABAY.COM

FOTO: THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE / FACEBOOK

Salvaţi Copiii: Familia reprezintă mediul în care apar 
cele mai multe cazuri de abuz împotriva copilului

Statele UE nu pot restrânge dreptul de 
şedere al soţului de acelaşi sex, a decis CJUE
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Intrările în România pe 
la punctele de trecere 
vamală dinspre Est vor 
fi dotate cu scanere
Intrările în România pe la punctele de trecere vamală dinspre 
Ucraina, Moldova și Serbia vor fi dotate cu scanere, a anun-
ţat, pe 5 iunie a.c., ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, la o 
conferinţă de specialitate, conform AGERPRES.

„Vizavi de partea de Vamă la care ţin foarte mult. Ştiu că vor 
fi foarte mulţi iritaţi și atunci când irit îmi place atât de mult. 
Foarte, foarte mult, îmi place chiar. Ţin ca în acest an noi să 
securizăm practic punctele vamale pe Est: Ucraina, Moldova 
și Serbia. Cel puţin partea asta până la final de an. Eu știu mai 
bine când spun ceva că se și poate face. În ce sens făcute și 
securizate? Nu intră nimic în România fără să fie scanat. Abso-
lut nimic. Adică reabilităm punctele vamale, le echipăm... Deci 
nu intră nimic în ţară fără să fie scanat. Dar nu să fie scanere 
stricate, nu să fie doar unul din 10 benzi pus scanerul ca să 
faci pe bază de eșantion. Nu. Tot ce intră în ţară: pe cale ferată, 
rutier, aerian, per pedes, martim și ce mai intră pe unde mai 
intră va fi scanat. Am discuţia cu una dintre cele mai mari com-
panii din lume pe scanere. Vom face acorduri guvernamentale 
cu cele trei state de la care cumpărăm. Va fi guvern-guvern, în 
sensul că putem să cumpărăm și noi cum se cumpără rache-
tele direct, guvern-guvern, pot să cumpăr și ce mă doare pe 
mine ca ţară, că fără asta nu ai de unde să pui bani de rachete”, 
a declarat Eugen Teodorovici.

Potrivit sursei citate, ministrul Finanţelor a estimat că 
anul viitor un miliard de euro va veni la buget ca urmare 
a eficientizării controalelor. Pe lângă acesta, Teodorovici a 
menţionat că urmează să fie modificate două acte norma-
tive, în sensul declarării drept structură critică pentru tot ce 
înseamnă Fisc și Vamă, iar dotarea unei zone de acest tip să 
poată fi efectuată fără a mai urma o procedură de achiziţii. 
Şeful de la Finanţe a precizat, la conferinţa Business Review, 
că se vor cumpăra scanere de ultimă generaţie pentru toate 
căile de intrare în România.

Ministerul pentru Româ-
nii de Pretutindeni (MRP) 
precizează că niciun român 
care are activități lucrative în 
afara granițelor nu va avea 
de suferit ca urmare a imple-
mentării proiectului de lege 
inițiat de Oficiul Național de 
Prevenire și Combatere a Spă-
lării Banilor (ONPCSB) care 
prevede, între altele, rapor-
tarea sumelor mai mari de 
2.000 de euro transferate în 
țară de românii din diaspora 
prin intermediul sistemelor 
de transfer rapid de fonduri, 
informează AGERPRES.

Potrivit unui comunicat de 
presă al MRP, scopul inițiati-
vei legislative este exclusiv de 
a preveni, stopa și combate 
faptele de terorism și spăla-
rea de bani, și nu de a taxa, 

suprataxa sau confisca fondu-
rile trimise de români celor 
aflați în țară. „Vreau să asigur 
toți românii și toate familiile 
atât din țară, cât și din străi-
nătate că această măsură nu 
urmărește împovărarea lor. Mai 
mult, este o realitate că româ-
nii au plecat dincolo de granițe 
în căutarea de noi oportunități 

economice și noi ne dorim să-i 
susținem în eforturile lor. De 
aceea, vreau ca românii noș-
tri să știe că banii trimiși de 
ei în țară sunt în deplină sigu-
ranță. Nimic nu s-a schimbat 
în ceea ce privește procedurile 
necesare pentru a trimite bani 
acasă, nici în cele pentru ridi-
carea banilor. Nu li se confiscă 

banii, nu se impun proceduri 
în plus sau mai multă birocra-
ție. Singura modificare constă 
în reglementarea relației din-
tre operatorul de transferuri 
și Oficiul Național de Preve-
nire și Combatere a Spălării 
Banilor. Oficiul va primi un 
raport, bazat pe expertiza și 
analiza proprie a operatoru-
lui prin care se face transferul, 
despre potențialul pericol al 
unor tranzacții”, a subliniat 
ministrul pentru românii de 
pretutindeni, Natalia-Elena 
Intotero, citată în comunicat. 
Sursa citată menționează că 
proiectul de lege inițiat de 
ONPCSB va intra în analiză 
la Parlament în perioada urmă-
toare, după ce a fost aprobat 
în ședința de Guvern de săp-
tămâna trecută.

FOTO: PIXABAY.COM

Românii din străinătate nu vor fi afectaţi de 
legea privind sumele de bani trimise în țară

România își face cunoscută, în 
cea de-a 77-a ediție a Târgului 
de Carte de la Madrid, toată 
efervescența sa literară și cul-
turală prin intermediul a peste 
100 de activități, de la prezentări 
de carte, conferințe, proiecții 
de documentare și ecranizări 
ale unor opere literare, până 
la concerte de jazz și expoziții 
de fotografie. Sloganul parti-
cipării românești cu statutul 
de țară invitată este Historia 
por descubrir, historias por 
escribir, informează Institu-
tul Cultural Român.

PROGRAM
Joi, 07.06.2018
12.00-13.30–Conferința: 

„Receptarea romanului Cartea 
șoaptelor în spațiul hispanic”, 
susținută de scriitorul Varujan 
Vosganian. Prezintă Joaquín 
Garrigós. (Pavilionul României)

18.00-19.30–Poeți români 
din Spania. Prezentarea volu-
melor de poezii El último de 
Gelu Vlașin și La estatua de una 
estrella de Marin Dumitrescu, 
cu participarea autorilor și a 
traducătorilor Mario Castro, 
Enrique Nogueras și Nicoleta 
Lazăr. (Pavilionul României)

20.00-21.15–Prezentarea 
traducerii volumului Athanorde 
Gellu Naum, cu Corina Oproae 
și Iuliana Botezan. (Pavilionul 
României)

Vineri, 08.06.2018
11.15-12.30–Proiecția 

documentarului La pas prin 
București (regizor Florin 

Andreescu, 76 min). (Pavili-
onul României)

18.00-18.20–Proiecția docu-
mentarului Confesiuni de 
credință (regizor Elvis Bur-
lan, 20 min), despre valoarea 
arhitectonică a mănăstirilor 
din România. (Pavilionul 
României)

19.00-20.30–Concert 
„Muzica lumii” cu Cristina 
Vlașin și Alex Mercaș. (Casa 
de Vacas)

20.00-21.30–Lecturi din 
scriitori români netraduși în 
Spania: Lavinia Braniște, Tudor 
Ganea, Adrian Buz. Prezintă 
Alina Purcaru. (Pavilionul 
României)

Sâmbătă, 09.06.2018
11.00-12.15–„Rostogol”: ate-

lier în limba română pentru 
copii de 6-10 ani condus de 
Lavinia Braniște. (Pavilionul 
României)

12:30-14.00–„Cioran inedit”: 
lansarea traducerilor cărților 
Lágrimas y santos și Extravíos 

de Emil Cioran, cu filosoful 
Fernando Savater, traducă-
torul Christian Santacroce și 
editorul Alejandro Hermida. 
Prezintă Luminița Marcu. În 
colaborare cu Editura Her-
mida. (Pavilionul României)

18.30-19.45–Dialog între 
Luminița Marcu și Sanda Budiș 
despre exodul intelectualilor 
români și memorialistică. (Pavi-
lionul României)

20.00-21.30–Lecturi din 
poeți români netraduși în 
Spania: Dan Coman, Teodor 
Dună, Svetlana Cârstean. Pre-
zintă Alina Purcaru. (Pavilionul 
României)

19.00-20.30–Concert 
„Muzica lumii” cu Cristina 
Vlașin și Alex Mercaș. (Casa 
de Vacas)

Duminică, 10.06.2018
11.00-12.15–Prezentarea 

traducerii cărții En ausencia 
del padre de Stelian Țurlea, 
cu participarea autorului și a 
traducătoruuil Dan Munteanu 

Colán. (Pavilionul României)
12.30-13.30–„Să îți imagi-

nezi înseamnă să îți amintești”. 
Opera Anei Blandiana. „Poezie 
și proză: Proyectos de pasa-
doși Las cuatro estaciones. 
Prezintă Mercedes Monmany 
cu participarea Anei Blandiana. 
(Pavilionul României)

12:00-13:00–„Melcușorul”: 
atelier în limba spaniolă pen-
tru copii de 5-8 ani condus de 
Lavinia Braniște cu participarea 
actriței Mariana Achim. (Pavi-
lion copii)

17.15-18.15–Conferința: 
„Itinerarii turistice și cultu-
rale românești”, susținută 
de Carlos Pascual. (Pavilio-
nul României)

18.30-19.45–„Un memo-
rial între două Europe”. Dialog 
între Ana Blandiana și Cecilia 
Dreymüller despre Memoria-
lul Victimelor Comunismului 
și al Rezistentei de la Sighet. 
(Pavilionul României)

20.00-21.00–Conferința: 
„Emigrație și migrație: comuni-
tatea românească din Spania”, 
susținută de Silvia Marcu. 
Prezintă: Ruxandra Constan-
tinescu. (Pavilionul României)

Programarea poate suferi 
schimbări. Pentru a fi la curent 
cu activitățile dedicate parti-
cipării românești la Târgul de 
Carte de la Madrid, ne puteți 
urmări pe pagina de Facebook 
Instituto Cultural Rumano și 
pe pagina de Twitter @Insti-
tuto Cultural Rumano.

Programul Complet al Târgului de Carte 
de la Madrid: România, țară invitată

FOTO: ICR.RO

Președintele Consiliului Judeţean (CJ) Sibiu, Daniela Cîmpean, 
l-a invitat pe Prinţul Charles să viziteze judeţul în 2019, când va 
avea statutul de Regiune Gastronomică Europeană, conform 
AGERPRES. Daniela Cîmpean i-a adresat invitaţia Prinţului de 
Wales când acesta a fost la Viscri, la începutul lunii iunie 2018.

„(…) la Viscri, Alteţa Sa Regală Prinţul de Wales a stat de 
vorbă cu producători din ţară, identificaţi de fundaţia sa prin-
tr-o cercetare la care ne-am adus și noi sprijinul ca autoritate 
judeţeană. Le-a adresat întrebări, interesat să afle povestea din 
spatele produselor lor. Alături de producători din Sălaj, Cluj și 
Tulcea, Judeţul Sibiu a fost excelent reprezentat atât prin pro-
ducătorul de Mangaliţa, Dan Limbășan, cât și prin primarul 
comunei Bazna, Lucian Scumpu, implicat în reînvierea tradiţiei 
porcului de Bazna. A fost o bună ocazie de a-i lansa Alteţei Sale 
Regale invitaţia a ne onora cu prezenţa în cadrul evenimente-
lor gastronomice de anul viitor și de a discuta cu reprezentanţii 
Fundaţiei Prinţului de Wales și ai Slow Food despre implica-
rea lor în programul Sibiu Regiune Gastronomică Europeană”, a 
scris, pe Facebook, președintele CJ Sibiu, Daniela Cîmpean.

Vizita Prinţului Charles a avut ca punct central o întâlnire 
cu 30 de fermieri și producători, dar și cu fostul campion la kai-
ac-canoe Ivan Patzaichin, care, la rândul său, a pus bazele unei 
fundaţii de caritate numită „Mila 23”, ce sprijină patrimoniul, 
gastronomia și turismul din Delta Dunării. În 2019 judeţul Sibiu 
va fi primul din România cu statut de Regiune Gastronomică 
Europeană, conform sursei citate.

Preşedintele CJ l-a 
invitat pe Prinţul 
Charles în 2019, la Sibiu
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M inistrul de Finanțe, Eugen 
Teodorovici, a declarat că 
proiectul de lege pentru 

prevenirea și combaterea spălării bani-
lor și finanțării terorismului reprezintă 
o transpunere a unei directive euro-
pene, subliniind, totodată, că statul 
nu dorește să confiște sumele de peste 
2.000 de euro, trimise din diaspora, 
așa cum s-a vehiculat în spațiul public, 
informează AGERPRES.

„V-aș ruga să discutați cu preșe-
dintele Oficiului Național pentru 
Prevenirea Spălării Banilor, dar pot 
să vă spun un lucru: ceea ce am auzit 
în weekend că statul dorește să con-
fiște sumele care trec de 2.000 de euro 
este o minciună cum nu mi-am închi-
puit că poată să vină din partea unui 
politician. Nimeni din partea statu-
lui nu are o astfel de abordare. Este 
vorba de transpunerea unei directive. 
Sunt discuții, au fost discuții și pro-
babil că vor fi discuții în continuare 
și în Parlament, aici unde va ajunge 
proiectul de lege, pentru transpune-
rea acelei directive, vizavi de plafon. 
Atât! În rest, ceea ce ați auzit în spațiul 
public este doar minciună”, a preci-
zat el, la Palatul Parlamentului.

Ministrul a menționat că un astfel 
de proiect era obligatoriu, pentru că 
România a depășit cu un an termenul 
pentru transpunerea directivei euro-
pene. „Suntem ultimul stat care nu a 
transpus acest act normativ și, știți 
foarte bine, vor fi penalități destul de 
mari pe zi, bani pe care nu are sens 
să îi plătim nejustificat. Dar, în rest, 
tot acest subiect că cineva cere infor-
mații suplimentare nu este adevărat. 
Oamenii nu trimit alte informații decât 
cele pe care le trimiteau până în pre-
zent. Doar acele structuri prin care 
se transferă bani în țară raportează 
la Oficiul Național pentru Prevenirea 

Spălării Banilor anumite informații 
pe care aceștia le prelucrează în vede-
rea prevenirii, stopării și combaterii 
faptelor de terorism”, a mai spus el.

Pe 2 iunie 2018, senatorul PNL 
Florin Cîțu a criticat, într-o pos-
tare pe Facebook, proiectul de lege 
pentru prevenirea și combaterea 
spălării banilor și finanțării teroris-
mului. „Dragnea și PSD au pus ochii 
și pe banii românilor din diaspora. 
Sumele peste 1.000 de euro urmau 
să fie confiscate dacă nu erau jus-
tificate cu documente. Chiar și cel 
care deține doar cu numele poziția 
de ministru al Finanțelor Publice ne 
asigura că nu se grăbesc cu o astfel 
de lege. Au mințit! A câta oară? Joi, 
la câteva săptămâni după aceste asi-
gurări, în ședința de guvern a fost 

aprobat proiectul de lege care con-
fiscă banii românilor trimiși în țară 
dacă nu sunt justificați cu documente. 
Au făcut o singură „concesie”. Pragul 
este acum de 2.000 de euro. Implicit, 
toți românii care trimit bani acasă 
sunt considerați infractori ... dacă 
nu dovedesc cu acte că nu sunt”, a 
scris el.

Oficiul Național de Prevenire și 
Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB 
) anunța joia trecută că a promovat 
proiectul de lege care asigură transpu-
nerea obligatorie în legislația internă a 
Directivei (UE) 2015/849 privind pre-
venirea utilizării sistemului financiar 
în scopul spălării banilor sau a finan-
țării terorismului. ONPCSB preciza 
că la nivelul UE a fost adoptat Regu-
lamentul 2015/847, care instituie în 

sarcina prestatorilor de servicii de 
plată implicați în lanțul de transfer 
de fonduri obligația de Customer Due 
Diligence (CDD)–Identificarea Cli-
entului, pentru fondurile transferate 
care depășesc suma de 1.000 euro 
sau echivalent (regulamentele UE 
având un caracter obligatoriu pen-
tru toate statele membre).

Conform ONPCSB, în proiectul de 
lege care urmează a fi trimis Parla-
mentului plafonul pentru fondurile 
transferate a fost stabilit la 2.000 de 
euro. „Persoana ordonator/beneficiar 
al transferului nu are altă obligație 
decât aceea de furnizare a datelor de 
identitate, respectiv doar informa-
țiile uzuale pe care orice cetățean le 
furnizează atunci când solicită, spre 
exemplu, un serviciu bancar sau un 

serviciu al unei alte instituții financi-
are”, menționează ONPCSB, conform 
sursei citate.

Nu orice tranzacție implică auto-
mat verificarea ei sau nașterea unor 
suspiciuni. Proiectul de act normativ 
consolidează conceptul de abordare 
pe bază de risc, având ca obiectiv alo-
carea eficientă a resurselor strict către 
acele domenii care prezintă un risc 
major de a fi utilizate în mecanisme 
de spălare a banilor/finanțare a tero-
rismului. Instituirea obligației de a 
transmite un raport de tranzacții la 
depășirea acestui prag nu înseamnă 
și ridicarea unei suspiciuni cu pri-
vire la această tranzacție și verificarea 
automată a ei (de altfel textul de lege 
care instituie această obligație se află 
în secțiunea denumită „Raportarea 
tranzacțiilor care nu prezintă indi-
catori de suspiciune”) ci are la bază 
exclusiv rațiuni statistice. Pe de altă 
parte, s-a avut în vedere eliminarea 
mai multor situații de risc (transferul 
fondurilor provenite din săvârșirea 
unor infracțiuni grave, respectiv 
traficul ilicit de droguri, traficul de 
persoane, infracțiuni informatice și 
economice, criminalitatea organizată 
etc. și nu în ultimul rând finanța-
rea terorismului), proiectul de lege 
instituind în sarcina entităților rapor-
toare obligații, mecanisme și filtre de 
evaluare și identificare a activităților 
suspecte care să fie raportate ca atare, 
cum ar fi: situațiile sau elementele 
de natură să ridice suspiciuni referi-
toare la caracterul, scopul economic 
sau motivația tranzacției, sau care se 
încadrează în indicatorii sau tipolo-
giile de activități suspecte. Proiectul 
de lege urmează a fi trimis Parla-
mentului României spre dezbatere 
și adoptare, înainte de a fi promul-
gat de către Președintele României.

Deputatul PNL Lucian Heiuș a 
susținut, luni, pe 4 iunie 2018, la 
dezbaterea moțiunii simple împo-
triva ministrului de Finanțe, Eugen 
Teodorovici, că românii vor asista 
la filmul „Cum să furi un pilon de 
pensii”, context în care a afirmat că 
ministrul ar trebui să fie demis, infor-
mează AGERPRES.

„Nu știu câți dintre dumneavoas-
tră ați văzut filmul „Cum să furi un 
milion”, dar toți românii vor asista la 
filmul „Cum să furi un pilon de pensii”, 
realizat de casa de producție PSD-
ALDE, scenariul și regia Darius Vâlcov. 
Narațiunea este simplă: pasul unu–
falimentezi o țară, pasul doi–găsești 
un politician demagog și infatuat și 
îl numești ministru la Finanțe, pasul 

trei–cauți o divă inocentă care nu știe 
dacă a contribuit sau nu la Pilonul 
II de pensii și o pui șefă la Ministe-
rul Muncii, pasul patru–identifici 
niște personaje negative: fondurile 
de investiții sau eventual Soros, iar 
pasul cinci–creezi un final fericit în 
care șapte milioane de români vor 
dona Guvernului PSD-ALDE banii 
acumulați în Pilonul II de pen-
sii. Domnule ministru Teodorovici, 
acest scenariu este nefast și jignitor 
pentru români și pentru că acceptați 
să jucați în acest film merită să fiți 
demis”, a spus Heiuș.

Potrivit sursei citate, el a atras aten-
ția că cheltuielile statului cresc într-un 
ritm mult mai mare decât cresc veni-
turile, că ANAF a fost transformată 

într-o „agenție imobiliară” și că for-
mularul 212 este aproape imposibil 

de completat. „Prin toate măsurile 
pe care le adoptați în fiecare zi reușiți 

să creați un cadru din ce în ce mai 
ostil pentru investitori și să distru-
geți sistematic principiile de bază ale 
fiscalității. (...) Domnule ministru, 
ascultându-vă astăzi toate argu-
mentele, constat cu regret că folosiți 
același limbaj dublu de un an și jumă-
tate. Vă raportați la perioade și la 
cifre care vă convin pentru ca indi-
catorii pe care îi prezentați să sune 
bine. Domnule ministru, nu parti-
cipați la un concurs de frumusețe 
în care se stabilește cine este mai 
înalt, mai dur și cu ochi mai albaș-
tri. Aici discutăm de direcția în care 
se îndreaptă România. Ar trebui să 
faceți o analiză economică corectă”, 
a mai spus deputatul PNL. Moțiunea 
simplă a fost citită în plenul Camerei 
de liberalul Bogdan Huțucă. Liberalii 
au depus săptămâna trecută moți-
unea simplă împotriva ministrului 
de Finanțe intitulată „Harababura 
fiscală PSD-ALDE te lasă fără banii 
tăi de pensie!”.

FOTO: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE / FACEBOOK

FOTO: HEIUS LUCIAN OVIDIU / FACEBOOK

Teodorovici: Faptul că statul ar dori să confişte sumele 
de peste 2.000 de euro trimise din diaspora e o minciună

Heiuş (PNL): Românii vor asista la filmul „Cum să furi 
un pilon de pensii”; Teodorovici merită demiterea

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


10 | www.periodicoelrumano.es
Nr. 215 7 iunie 2018

PeriodicoRumano 
PeriodicoRumano 

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


 | 11www.periodicoelrumano.es
Nr. 215 7 iunie 2018

 PeriodicoRumano
 PeriodicoRumano ECONOMIE

Toate legile ce vizează domeniul 
economic vor fi incluse în 
Codul Economic al României„Foarte mulți tineri s-au anga-

jat în această activitate, mulți 
dintre ei cu succes. Sigur că 
unii au avut și rateuri la înce-
put, dar și-au revenit, pentru că 
și-au putut replanta suprafețele 
care au fost afectate”, a spus 
Daea, conform AGERPRES. 
În contextul în care România 
importă masiv legume și fructe 
din țări non-UE, unele fiind 
contaminate cu pesticide, șeful 
MADR recomandă consuma-
torilor români să se orienteze 
către produsele românești, în 
momentul în care intră în piețe 
sau în magazine.

„În rețelele de super-
marketuri să se ducă spre 
cooperativele care s-au for-
mat. Am realizat de-a lungul 
vremii cooperative. În Olt sunt 
840 de legumicultori care au 
depus deja dosare pentru a 
primi subvenția la tomate, 
pentru că au livrat cantitatea 
de legume pe care trebuie să 
o livreze în condițiile legii. 
Sigur, ANSVSA, Autoritatea 
Fitosanitară, ANPC urmă-
resc importurile de legume 
și fructe, urmăresc cu aten-
ție intrarea produselor pe care 

trebuie să le consume românii, 
dar, pentru a avea siguranță 
totală, produsele românești 
sunt cele care trebuie cumpă-
rate și dăm o mână de ajutor și 
fermierului nostru”, a mai spus 
Petre Daea. Ministerul Agri-
culturii și Dezvoltării Rurale 
(MADR) a anunțat recent că 
roșiile românești sunt sigure 
pentru consum, în condițiile 

în care rezultatele analizelor 
atestă că nu au fost înregistrate 
depășiri ale limitelor maxime 
admise de reziduuri de pesti-
cide. MADR, prin Autoritatea 
Națională Fitosanitară, efec-
tuează în această perioadă 
controale în piețe și la locul 
de producție (sere și solarii) 
după recoltare în vederea pre-
levării de probe de roșii de la 

producătorii înscriși în Progra-
mul guvernamental de sprijin 
pentru tomate, în scopul deter-
minării calității tomatelor, în 
special pentru a determina rezi-
duurile de pesticide.

Programul de sprijin pen-
tru tomate, cultivate în sere 
sau solarii, cu ajutorul căruia 
producătorii agricoli din Româ-
nia sunt susținuți, se află în 
al doilea an de implementare, 
asigurându-se astfel necesarul 
de consum intern de tomate 
proaspete din producția autoh-
tonă începând cu luna mai și 
până în decembrie, mai spune 
sursa citată. Pentru a fi eligi-
bili la acordarea ajutorului de 
minimis de 3.000 de euro/
an pentru cultura de tomate, 
beneficiarii trebuie, printre 
altele, să dețină o suprafață 
cultivată cu tomate în spații 
protejate de cel puțin 1.000 
de metri pătrați, să obțină o 
producție de minimum 2 kg 
tomate/mp, dar și să valori-
fice o cantitate de tomate de 
cel puțin 2.000 de kilograme, 
dovedită cu documente jus-
tificative, notează Ministerul 
Agriculturii.

Programul „Tomate” a dat vigoare satelor; peste 
8.600 de producători sunt cu roşii româneşti pe piaţă

Toate legile ce vizează domeniul economic vor fi incluse 
într-un pachet legislativ unitar, Codul Economic al României, 
după ce Guvernul a aprobat un Memorandum în acest sens, 
informează AGERPRES. Potrivit unui comunicat al Ministeru-
lui Finanţelor Publice, într-o primă etapă, Codul Economic va fi 
un CODEX care va cuprinde o culegere de acte normative, sub 
forma unui pachet informatic.

„Codex-ul va fi disponibil, gratuit, pe pagina de internet a 
fiecărui minister, actualizat în permanenţă, optimizat și pentru 
dispozitive mobile. Costurile generate de crearea unui astfel 
de sistem sunt minime și permite accesul oricărei persoane 
interesate”, precizează Ministerul Finanţelor. După finalizare, 
Codul Economic va putea fi accesat în limba română, dar și 
tradus în engleză și franceză, astfel încât să poată fi consul-
tat atât din ţară, cât și din străinătate, de cetăţeni români, care 
lucrează în străinătate și care au obligaţii de îndeplinit în ţară, 
sau de persoane interesate să investească în România și care 
sunt în căutare de informaţii specifice. „Codul Economic este 
o măsură de sprijinire a mediului de afaceri, prin concentrarea 
într-o anumită zonă a tuturor actelor normative cu efecte asu-
pra activităţii economice. Este o variantă mai modernă și mai 
accesibilă pentru ca agenţii economici să fie la curent cu toate 
modificările legislative în timp real”, a declarat Eugen Teodo-
rovici, ministrul Finanţelor Publice. Conform sursei citate, prin 
Hotărârea Parlamentului nr. 1/ 2018 din 29 ianuarie 2018 pen-
tru acordarea încrederii Guvernului, s-a stabilit ca măsură de 
simplificare includerea tuturor legilor din domeniul economic 
într-un pachet legislativ unitar care va fi pus gratuit la dis-
poziţia tuturor agenţilor economici și persoanelor fizice care 
desfășoară activităţi independente.
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Accesul femeilor și fetelor la 
educație și locuri de muncă, 
dezvoltarea unui cadru de acți-
une prin care să fie eliminate 
toate formele de violență fizică 
și sexuală împotriva acestora și 
creșterea rolului lor în luarea 
deciziilor au fost principalele 
teme de discuție ale celei de-a 
12-a ediții ale Zilelor Europene 
ale Dezvoltării (EDD), un forum 
dedicat cooperării și dezvol-
tării durabile care a avut loc 
la Bruxelles, între 5-6 iunie 
2018, informează AGERPRES.

Organizat de Comisia 
Europeană și desfășurat sub 
titulatura „Femeile și fetele 
în fruntea dezvoltării dura-
bile: protejează, capacitează, 
investește”, evenimentul de 
anul acesta a oferit partici-
panților șansa de a întâlni 
și de a asculta personalități 
implicate în mișcările pen-
tru drepturile femeilor, șefi 
de state și de guverne, repre-
zentanți ai mediului de afaceri, 
ai organizațiilor nonguverna-
mentale și ai mediului academic, 
întreprinzători și tineri, care 
au împărtășit cunoștințe și 
bune practici în cadrul a 120 
de sesiuni, dezbateri, prezen-
tări de proiecte și evenimente 
speciale. Printre personalită-
țile care au luat cuvântul în 
cadrul celei de-a 12-a ediții 
a EDD s-au numărat, potri-
vit site-ului evenimentului, 
președintele Comisiei Euro-
pene, Jean-Claude Juncker, 
prim-vicepreședintele Comisiei 
Europene, Frans Timmermans, 
șefa diplomației Uniunii Euro-
pene, Federica Mogherini, 
comisarul european pentru 

Comerț, Cecilia Malmström, 
comisarul pentru Cooperare 
Internațională și Dezvoltare, 
Neven Mimica, președintele 
Parlamentului European, Anto-
nio Tajani, președintele Băncii 
Europene de Investiții, Wer-
ner Hoyer, președinta agenției 
ONU pentru egalitatea de gen 
și emanciparea femeilor, Phum-
zile Mlambo-Ngcuka, și regina 
Letizia a Spaniei.

În contextul Zilelor Euro-
pene ale Dezvoltării, rolul 
pozitiv al femeilor a fost pro-
movat și prin campania online 
globală „She is We”, care are în 
centrul său povești individuale 
de succes ale unor persoane 
care au generat un impact 
important în comunitățile 
din care fac parte. Numeroase 
personalități s-au alăturat ini-
țiativei în rolul de ambasadori 
#SheisWe, precum președinta 

agenției ONU pentru egali-
tatea de gen și emanciparea 
femeilor, Phumzile Mlam-
bo-Ngcuka, directoarea FMI, 
Christine Lagarde, laureata pre-
miului Nobel pentru Pace în 
2011, Leymah Gbowee, laurea-
tul premiului Nobel pentru Pace 
în 2006, Muhammad Yunus, 
antreprenoarea Maria Eitel, 
cântărețul și antreprenorul 
Youssou N’Dour, fotbalis-
tul Didier Drogba. În cadrul 
forumului, a avut loc un eveni-
ment special dedicat liderului 
sud-african Nelson Mandela, 
de la nașterea căruia se vor 
împlini, la 18 iulie anul acesta, 
o sută de ani și care, pe lângă 
lupta împotriva apartheidului, 
a fost și un susținător al drep-
turilor femeilor din Africa de 
Sud. La eveniment a participat 
și cunoscutul cântăreț senega-
lez Youssou N’Dour.

Conform sursei citate, decer-
nat în cadrul Zilelor Europene 
ale Dezvoltării, premiul Lorenzo 
Natali răsplătește jurnaliștii 
care scriu articole pe teme din 
domeniul dezvoltării durabile. 
O distincție specială a fost acor-
dată anul acesta unui jurnalist 
pentru articolele sale care tra-
tează tema eliminării violenței 
împotriva femeilor și fetelor. 
Începând cu prima ediție, care 
a avut loc în anul 2006, EDD 
s-a dorit un reper în calendarul 
evenimentelor dedicate dez-
voltării și a fost supranumit 
„Davosul dezvoltării”. În cifre, 
cele 11 ediții care s-au desfă-
șurat până acum au însemnat 
154 de țări participante, 2.670 
de vorbitori, 100 de lideri mon-
diali, 7 laureați ai premiului 
Nobel, 4.500 de organizații, 
42.000 de participanți și 500 
de sesiuni.

Președinția franceză a salutat 
comentariile cancelarului ger-
man, Angela Merkel, privind 
reforma Uniunii Europene și a 
zonei euro, informează AGER-
PRES. Merkel împărtășește 
obiectivele Franței „în toate 
chestiunile privind suverani-
tatea europeană”, inclusiv în 
problema migrației, a precizat 
biroul președintelui Emmanuel 
Macron. Există, de asemenea, 
o convergență de opinii și în 
privința uniunii monetare, deși 
Berlinul și Parisul trebuie să 
facă mai mult în următoarele 
săptămâni pentru a obține „un 
acord mai ambițios privind uni-
unea bancară și capacitatea 

bugetară a zonei euro”, se 
arată în comunicatul Pala-
tului Élysée. Într-un interviu 

pentru un ziar german, Merkel 
și-a prezentat viziunea despre 
cum ar trebui să se dezvolte 

zona euro, printre multe alte 
subiecte.

Printre obiectivele sale se 
numără crearea unui fond al 
euro și un „buget de investiții” 
comun, deși ia în considerare 
un buget mult mai mic decât 
a cerut Macron. Comentariile 
Angelei Merkel au fost văzute 
de Palatul Élysée ca un „prim 
răspuns” la un discurs susți-
nut de Macron la Universitatea 
Sorbona în septembrie și în 
care și-a anunțat planurile 
pentru o reformă mai amplă 
a Uniunii Europene. „Este o 
mișcare pozitivă, o dovadă a 
angajamentului european al 
cancelarului și al guvernului 
său”, a transmis președinția 
franceză. Conform sursei citate, 
cele două țări ar urma să cadă 
de acord asupra unei foi de 
parcurs comune pentru refor-
mele UE în cursul acestei luni.

EDD 2018 Egalitatea de gen, în centrul celei de-a 
12-a ediţii a Zilelor Europene ale Dezvoltării

Preşedinţia franceză salută 
comentariile Angelei Merkel
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Polonia vrea instalarea unei 
baze permanente americane

Marea Britanie va fi „complet 
pregătită” să iasă din UE 

Marea Britanie va fi „complet pregătită” pentru a ieși din Uniu-
nea Europeană și în lipsa unui acord în acest sens cu Bruxelles, 
a insistat guvernul britanic, potrivit AGERPRES. Premierul The-
resa May continuă să fie de părere că „fără niciun acord e mai 
bine decât cu unul nefavorabil” și s-au depus eforturi semnifica-
tive pentru a asigura că Marea Britanie poate face faţă situaţiei 
în care nu se va ajunge la un acord cu privire la Brexit, a indicat 
purtătorul de cuvânt al premierului. Acesta a precizat că Depar-
tamentul britanic pentru retragerea din UE consideră complet 
false afirmaţiile din presă conform cărora autorităţile au elaborat 
scenarii privind reacţii moderate, severe și de tip „Armageddon” 
la ieșirea ţării din blocul comunitar fără niciun acord. „Facem 
planuri pentru toate scenariile și ne vom asigura că suntem pe 
deplin pregătiţi pentru orice eventualitate”, a subliniat purtă-
torul de cuvânt, ţinând să adauge că guvernul a arătat clar că 
Londra va obţine un acord bun, menţionează sursa citată.

Polonia este dispusă să contribuie cu 2 miliarde de dolari pen-
tru instalarea unei baze militare americane permanente pe 
teritoriul său, potrivit unui document oficial, informează AGER-
PRES. Ministerul polonez al Apărării a confirmat autenticitatea 
unui document denumit „Propunere pentru o Prezenţă Perma-
nentă a SUA în Polonia”, după ce textul a fost publicat online și 
dezvăluit iniţial de un portal de știri. Documentul cere ca Sta-
tele Unite să desfășoare în mod permanent o divizie blindată 
în Polonia. Textul nu este secret și a fost trimis Congresului SUA, 
unor think-tank-uri și unor instituţii guvernamentale americane.

„Guvernul Poloniei este gata să aloce resurse considera-
bile, între 1,5 și 2 miliarde de dolari, deoarece este important 
să împarţi povara cheltuielilor de apărare”, se precizează în 
document care menţionează ameninţarea Rusiei ca justificare 
pentru o prezenţă permanentă militară americană în Polonia. 
Membri ai opoziţiei au criticat propunerea, fostul ministru al 
apărării Tomasz Siemoniak spunând că „acest tip de diplomaţie” 
este o „expresie a neajutorării” și slăbește poziţia de negociere 
a Poloniei. Conform sursei citate, trupe americane sunt staţi-
onate în Polonia din anul 2017, ca parte a „Enhanced Forward 
Presence”, o iniţiativă de apărare a NATO în estul Europei.
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Rumanía fue el país de la UE 
donde el crecimiento del poder 
adquisitivo fue mayor en 2017

Se han celebrado 200.078 
contrataciones indefinidas, 
el mayor registro en un mes 
de mayo de toda la serie 
histórica. La contratación 
indefinida se incrementa un 
19,6% interanual. El paro cae 
en 1.788.092 personas desde 
máximos su nivel máximo.

El número de parados regis-
trados en las oficinas de los 
Servicios Públicos de Empleo 
ha bajado en mayo en 83.738 

personas en relación con el mes 
anterior. En términos desesta-
cionalizados el paro también 
ha descendido, en 3.236 per-
sonas, según el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social 
(www.empleo.gob.es).

Respecto a mayo de 2017 el 
paro se ha reducido 208.998 
personas, lo que sitúa su nivel 
de reducción interanual en el 
6,04%. Así, la cifra total de para-
dos registrados es de 3.252.130, 

la más baja desde diciembre de 
2008. Ello supone que desde 
máximos registrados en febrero 
de 2013, el paro se ha reducido 
en 1.788.092 personas.

El paro registrado ha bajado 
en todas las Comunidades Autó-
nomas, entre las que destacan: 
Cataluña (-13.378), Andalucía 
(-13.001) y Madrid (-9.830). 
Por sectores económicos de 
procedencia de los traba-
jadores, el paro registrado 

se ha reducido en Servicios 
en 53.542, en Agricultura en 
8.032, en Industria en 8.227, 
en Construcción en 11.254 y en 
el colectivo Sin Empleo Ante-
rior baja en 2.683.

Mayor registro de con-
tratos indefinidos en mayo 
de toda la serie histórica: El 
número de contratos registra-
dos durante el mes de mayo ha 
sido de 2.058.400, lo supone 
una subida del 1,52% sobre 
el mismo mes del año 2017. 
Asimismo, en mayo se han 
registrado 200.078 contra-
tos de carácter indefinido, el 
mayor registro de contratos 
indefinidos un mes de mayo de 
toda la serie histórica. La con-
tratación indefinida creció un 
19,6% con respecto a mayo de 
2017, con lo que se encadenan 
así ya 52 meses consecutivos 
de aumentos en la contratación 
indefinida. En términos acumu-
lados, los contratos indefinidos 
a tiempo completo alcanzan 
en los cinco primeros meses 
del año un total de 553.098, el 
16,91% más que en igual peri-
odo del año 2017.

El paro registrado se reduce en 83.738 
personas en el mes de mayo de 2018

El crecimiento del poder de compra en los países del Este 
de Europa se mantiene y sigue impulsando el desarrollo del 
comercio minorista. El último estudio publicado por GfK resalta 
que el poder adquisitivo de los rumanos aumentó un 7,8% el 
año pasado, la tasa de crecimiento más alta entre los miem-
bros de la UE, pero aún bastante baja en comparación con el 
resto del grupo, al situarse en 4.556 euros por habitante, según 
ICEX España Exportación e Inversiones (www.icex.es). El indi-
cador que maneja la consultora es diferente al PIB per cápita 
en paridad del poder adquisitivo y corresponde al ingreso neto 
disponible de la población, incluidos los subsidios estatales, 
como las pensiones, la asistencia por desempleo o la pre-
stación por hijos a cargo. Ese poder adquisitivo es usado para 
cubrir los gastos relacionados con: alimentos, alojamiento, ser-
vicios, vacaciones, seguros, planes de pensiones y compras en 
tiendas. Tal y como detalla Business Review, el promedio del 
poder adquisitivo nominal de la UE aumentó un 1,9% en 2017 y 
se situó en 16.436 euros. Solo el Reino Unido terminó el año en 
negativo, con un -1,5%, debido en parte a la devaluación de la 
libra esterlina. El poder adquisitivo de los rumanos es similar al 
de otros países de Europa del Este, como Bosnia-Herzegovina, 
Bulgaria, Macedonia, parte de Turquía, Serbia y Ucrania. No 
obstante, la región de la capital y las de Cluj, Timis, Alba, Sibiu, 
Brasov, Prahova, Arges y Constanta presentan unas cifras más 
elevadas. Previsiones para el sector minorista europeo. Los 
países de la UE disfrutaron de un aumento del 1,8% de la fac-
turación de los comercios minoristas durante el año pasado. La 
República Checa, con un 9,8%, y Rumanía, con un 9,3%, fueron 
los países que presentaron una mayor tasa de crecimiento, 
mientras que el Reino Unido sufrió una disminución del 4,2%.
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România a cucerit două meda-
lii de argint și două de bronz la 
Campionatele Mondiale de gim-
nastică aerobică de la Guimarães 
(Portugalia), care s-au înche-
iat pe 3 iunie 2018, informează 
AGERPRES. Tricolorii au obți-
nut prima medalie în concursul 
pe echipe, bronz la încheierea 
calificărilor, cu 28 puncte, în 
urma Rusiei, 10 puncte, și a 
Coreei de Sud, 23 puncte.

Andreea Bogati și Dacian 
Nicolae Barna au cucerit argin-
tul la perechi mixte, cu 22,050 
puncte, aurul a revenit Italiei 
(Davide Donati, Michela Cas-
toldi), cu 22,500 puncte, în 
timp ce Ungaria (Daniel Bali, 

Fanni Mazacs) a luat bronzul, 
cu 21,850 puncte. România 
a câștigat argintul și la grup 
(Andreea Bogati, Dacian Nico-
lae Barna, Gabriel Bocșer, 
Marian Broței, Mihai Alin 
Popa), cu 22,222 puncte, fiind 
devansată de China, 22,333 
puncte, în timp ce Rusia a 

completat podiumul (22,100 
puncte). România și-a adju-
decat bronzul la dans aerobic, 
în formula Sandra Dincă, Isa-
bela Dumitrașcu, Mădălina 
Constantina Cioveie, Ioana 
Andreea Darie, Cristina Nede-
lcu, Steliana Stoenescu, Flavia 
Sentea, Denisa Ganea), cu 

17,900 puncte. Aurul a reve-
nit Coreei de Sud, cu 18,250 
puncte, iar China s-a clasat 
pe locul al doilea, cu 18,200 
puncte. România a fost aproape 
de podium și la trio (Andreea 
Bogati, Marian Broței, Mihai 
Alin Popa), dar a terminat pe 
locul 4, cu 22,077 puncte, după 
Rusia 2, 22,466 puncte, China 
1, 22,350 puncte, și China 2, 
22,150 puncte. Conform sursei 
citate, Rusia a ocupat primul 
loc în clasamentul pe meda-
lii, cu 3 de aur, una de argint 
și una de bronz, urmată de 
Japonia, 2-0-0, China, 1-3-1, 
Coreea de Sud, 1-1-0, Italia, 
1-0-1, România, 0-2-2 etc.

Selecționata României a 
învins echipa Portugaliei, cu 
scorul de 32-28 (19-13), pe 3 
iunie 2018, în Sala Sportu-
rilor „Romeo Iamandi” din 
Buzău, și a câștigat Grupa a 
4-a a preliminariilor Campio-
natului European de handbal 
feminin din 2018, informează 
AGERPRES.

Tricolorele aveau asigurată 
calificarea la turneul final, astfel 
că selecționerul spaniol Ambros 
Martin a decis să menajeze o 
serie de piese de bază și să 
dea șansa de a evolua și altor 
jucătoare. Din păcate, Andreea 
Adespii Molnar (HCM Râm-
nicu Vâlcea) s-a accidentat 
destul de grav la genunchi în 
prima parte a meciului. Româ-
nia s-a desprins la opt goluri 
în prima repriză (17-9, 18-10), 

dar la pauză a avut doar șase 
în plus, 19-13. Deși a condus la 
opt goluri și în partea secundă, 
23-15, 24-16, România a câști-
gat în cele din urmă cu 32-28.

În fața a circa 2.000 de spec-
tatori au evoluat jucătoarele: 
România–Denisa Dedu, Paula 
Vișan 1 gol, Laura Pristaviță 2 

goluri, Melinda Geiger 2, Eliza 
Buceschi 10, Andreea Adespii 
Molnar, Elena Cristina Florică, 
Ana Maria Țicu, Cristina Laslo 
3, Valentina Ardean Elisei 3, 
Laura Popa 2, Crina Pintea 
2, Daniela Rațiu 2, Raluca 
Băcăoanu, Laura Chiper 4, 
Ana Maria Dragut 1. Pentru 

Portugalia au marcat Mari-
ana Lopes Ferreira 4 goluri, 
Bebiana Rodrigues Sabino 2, 
Cristiana Soares Morgado 1, 
Monica Soares 6, Maria Ines 
Da Silva Pereira 2, Soraia Ale-
xandra Vieira Lopes 4, Telma 
Amado 3, Patricia Edimio 
Rodrigues 3, Beatriz Fabi-
ana Faria Sousa 3.

În alt meci, Rusia a între-
cut Austria la limită, cu 26-25. 
Conform sursei citate, Româ-
nia a acumulat 10 puncte, fiind 
urmată de campioana olim-
pică, Rusia, cu 8 puncte, pe 
locul al treilea s-a clasat Aus-
tria, cu 6 puncte, Portugalia 
fiind ultima, fără vreun punct. 
În urma acestei performanțe, 
România va fi cap de serie la 
tragerea la sorți a grupelor pen-
tru turneul final din Franța.

SPORT

Gimnastică aerobică: România a cucerit 
medalii de argint şi de bronz la Portugalia

România a învins Portugalia şi a câştigat 
grupa preliminară pentru EURO 2018
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Uşeriu a luat startul în 
Ultramaratonul Everestului
Tibi Ușeriu, maratonistul bistrițean care a câștigat pentru a 
treia oară consecutiv cel mai greu maraton de pe planetă, 
Artic Ultra 6633, a luat, pe 29 mai 2018, startul într-o altă cursă 
extremă, considerată una dintre cele mai grele din lume, Ultra-
maratonul Everestului, informează HotNews.ro.

Maratonistul Tibi Ușeriu a pornit în Ultramaratonul Evere-
stului, o cursă extremă, una dintre cele mai grele de alergare 
din lume, care se desfășoară la cea mai mare altitudine. Cursa 
are 60 de kilometri și pornește de la 5.600 de metri altitudine, 
aerul rarefiat fiind cea mai grea provocare pentru maratoniști. 
Tibi Ușeriu a ajuns în Himalaya în urmă cu trei săptămâni pen-
tru a se aclimatiza cu temperaturile și cu altitudinea foarte 
mare. La Ultramaratonul Everestului s-au înscris 22 de con-
curenți, Tibi Ușeriu fiind singurul român. Maratonistul din 
Bistrița-Năsăud aleargă la Ultramaratonul Everestului pen-
tru bolnavii de epilepsie și a luat cu el celebrul drapel tricolor 
înscripționat cu România 100 pe care l-a avut și la Polul Nord, 
mai spune sursa citată.

Pe 16 martie 2018, după șapte zile de maraton bistriţeanul 
Tibi Ușeriu a reușit să câștige, pentru a treia oară, cel mai greu 
maraton de pe planetă care se desfășoară dincolo de Cercul 
Polar, în Canada.

Dinamo Bucureşti, campioană 
la handbal masculin şi în 2018

radioromanul.es
Publicitate: 91 877 10 12
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Campioana en-titre la handbal masculin, Dinamo București, 
și-a păstrat titlul naţional în palmares, după ce a învins în 
deplasare, pe 31 mai a.c., formaţia Steaua București, cu scorul 
de 22-19 (13-10), în meciul al treilea, decisiv, al finalei Ligii Naţi-
onale, potrivit HotNews.ro.

În primele două partide, Steaua și Dinamo și-au împărţit 
victoriile: 25-27 și 27-26. Cu 2-1 la general și după meci, Dinamo 
a cucerit un titlu naţional. Steaua București s-a calificat în 
finală după ce a eliminat pe CSM București în trei partide din 
semifinale (21-25, 28-25 și 25-24), în timp ce Dinamo București a 
trecut de Potaissa Turda în două meciuri (32-27 și 26-25). Meda-
lia de bronz a stagiunii a revenit echipei Potaissa Turda, care a 
învins formaţia CSM București, cu scorul de 21-20 (13-13), în a 
treia partidă, decisivă, a finalei mici.

Anterior, Potaissa a câștigat cu 26-24, iar CSM București cu 
36-30, 2-1 scor general. Pentru Potaissa este a doua medalie a 
sezonului, după ce a câștigat Challenge Cup în această lună, 
mai spune sursa citată.

Steaua București s-a calificat în finală după ce a eliminat 
pe CSM București în trei partide din semifinale (21-25, 28-25 și 
25-24), în timp ce Dinamo București a trecut de Potaissa Turda 
în două meciuri (32-27 și 26-25). În 2017, titlul naţional a revenit 
tot echipei Dinamo București.
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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

Domn din zona Madridului de 41 de ani, vreau 
să cunosc o doamnă de vârstă apropiată pentru 
căsătorie. Tel: 642707115.

Bărbat de 55 de ani, 1,78 m înălțime, 80 kg, șaten 
cu ochii albaștri, fără obligații, din zona Madridului, 
doresc să cunosc o doamnă de vârstă apropiată. 
Tel: 602619787.

Doamnă de 55 de ani, văduvă cu dragoste de 
Dumnezeu, sinceră, activă, cu simțul umorului, 
doresc să întâlnesc un bărbat cu o vârstă mai 
mare, până în 60 de ani sau 62 de ani, cu 
aceleași caracteristici. Menționez aspect îngrijit, 
pentru prietenie–căsătorie, român sau spaniol. 
Comunitatea Madrid. Tel: 642243214.

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

Spaniol din Madrid, în vârstă de 42 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.

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.

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.

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

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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Profi tă de ofertele de lansare:

GR
AT

IS
!

Bucură-te de gustul adevărat al vinului, căutând în magazinele 
Casa Domnitorul și în curând în toate magazinele românești din 

Spania soiurile pure de vinuri sub eticheta Senator Wines, din gamele:
Monșer, Tradiții, Varius, Hereditas, Secolul 13 sau Vița de Vie.
Doar vinuri autentice și ecologice românești! www.senatorwine.ro

Românii spun că vinul 
s-a născut în ţara lor.
Pentru că de mai bine de 2.000 de ani, 
vinul a devenit o parte esenţială a culturii 
şi stilului de viaţă românesc.

Senator Wines este păstrătorul celor mai 
pure soiuri de vinuri româneşti elaborate în 
cramele din 4 dintre cele mai importante 
zone oenologice din România.

SENATOR WINES

Cumperi două sticle de vin diferite 
și primești o a treia GRATIS din aceeași gamă!

Cumperi 6 sticle de vin și primești încă
6 GRATIS din aceeași gamă de preț!

GR
AT

IS
!
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