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Ministrul delegat pentru 
Afaceri Europene, Victor 
Negrescu, salută aprobarea 
de către Parlamentul Euro-
pean a proiectului de Decizie 
a Consiliului European de 
stabilire a componenţei PE 
în viitoarea sa legislatură, 
România câştigând încă un 
mandat în urma acestui 
vot, prin urmare „cetăţe-
nii români vor fi astfel mai 
bine reprezentaţi la nivelul 
Parlamentului European”, 
a declarat Victor Negrescu.

Bogdan Trif: Ţara noastră 
va deveni o destinaţie 
turistică majoră în Europa

Cetăţenii români vor fi mai bine reprezentaţi 
la nivelul Parlamentului European

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în 
străinătate, prin care valabilitatea paşapoartelor simple electronice creşte la 10 ani.
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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

 Valabilitatea paşapoartelor simple 
electronice creşte de la 5 la 10 ani

Mai mulţi 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 şi cursurile gratuite on-line se 
fac doar dacă să îşi depun un dosar eligibil 
şi că pot suna la tel: 642 000 027 sau să 
scrie pe e-mail: umrspania@gmail.com.
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Puteți face cursurile 
de formare doar dacă 
ați depus dosarul!

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

Wess Mitchell, asistentul secre-
tarului de stat al SUA pentru 
Europa şi Eurasia, aflat în vizită 
la Bucureşti, a lăudat lupta de 
combaterea corupţiei şi a spus 
că partea americană este ală-
turi de România şi încurajează 
autorităţile să continue pe acest 
drum pentru că în acest fel 
sunt eliminate vulnerabilită-
ţile pe care „puteri ostile” le-ar 
putea folosi pentru a submina 
statul din interior. El s-a refe-
rit la Rusia şi China, conform 
HotNews.ro.

„Progresul înregistrat de 
România în combaterea corup-
ţiei e impresionant. Îl aplaudăm 
şi vă încurajăm să continuaţi 
pentru că aşa eliminaţi vulne-
rabilităţile pe care puteri ostile 
le-ar folosi pentru a va submina 
statul din interior”, a declarat 
Wess Mitchell, într-un discurs 

susţinut la Facultatea de Drept 
a Universităţii din Bucureşti. 
Mitchell a punctat că, spre 
deosebire de 1989, când era 
una dintre cele mai sărace ţări 
din Europa, astăzi, România 
este membră a NATO şi UE, iar 
economia ţării este una dintre 
cele mai dinamice de pe con-
tinent. Diplomatul a precizat 
că acestui progres i se alătură 
şi cel privind lupta anticorup-
ţie. „Statele Unite sunt cu voi şi 
vor continua să fie de-a lungul 
fiecărui pas. Nu sunteţi sin-
guri în această luptă. Fiecare 
ţară din lume trebuie să lupte 
împotriva corupţiei. Ştiţi din 
vremea comunismului ce forţă 
vicleană poate fi corupţia, iar 
lupta împotriva ei necesită legi 
eficiente şi curaj. Instituţiile 
voastre anticorupţie sunt măr-
turie a faptului că românii sunt 

curajoşi în apărarea libertăţilor 
pe care le-au vrut în 1989. Aşa 
cum spune Constituţia voastră: 
Nimeni nu este mai presus de 
lege. Asta este esenţa a ceea 
ce înseamnă să fii vestic”, a 
declarat oficialul.

Întrebat despre amenda-
mentele aduse Legilor justiţiei, 

Mitchell a precizat că „SUA sus-
ţin lupta anticorupţie şi asta 
ar trebui să îi încurajeze pe 
români”. Mitchell a insistat 
asupra pericolului pe care îl 
reprezintă dorinţa Rusiei şi a 
Chinei de a înfrânge Occiden-
tul, conform sursei citate. Date 
fiind atât poziţia geografică, cât 

şi abundenţa resurselor sale, 
România este o componentă 
crucială a securităţii energetice 
a Europei, a subliniat el. De 
asemenea, el a lăudat modul în 
care militarii români îşi înde-
plinesc misiunile în Afganistan. 

„Militarii români şi-au înde-
plinit misiunea alături de cei 
americani în Irak şi Afganistan. 
Ştiu cât de apreciate sunt for-
ţele armate române de forţele 
armate americane. În numele 
poporului american, doresc să 
mulţumesc poporului român. 
A fost nevoie de mulţi ani şi 
de multe sacrificii ale poporu-
lui român, trecând prin ororile 
nazismului, noaptea lungă a 
comunismului, corupţia şi 
poliţia secretă a lui Ceau-
şescu, pentru a obţine premiul 
independenţei politice”, a mai 
afirmat Wess Mitchell.

Wess Mitchell: Progresul României în combaterea 
corupției e impresionant. America, alături de România
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BUN VENIT ÎN COSMOPOLIS! 
Ansamblul rezidențial Cosmopolis a 
pornit de la un vis ce a luat naștere 
în anul 2007: o comunitate în care să 
te simți ca într-un orășel european. 
Totul pentru a oferi locuitorilor 
noștri spațiul ideal pe care îl pot 
numi cu adevărat „acasă”.

Cu un design urban integrat, pro-
iectul oferă, la pachet cu sutele de 
locuinţe inteligent compartimentate, 
şi un mix de facilităţi unice în Bucu-
reşti: 7 piscine exterioare, strip mall 
(n. red.–mall în aer liber), plajă pe lac, 
terenuri de sport, parcuri, locuri de 
joacă pentru copii, grădiniţe şi şcoală 
primară, şcoală de talente, fiind astfel 
locul ideal în care să-ţi creşti copilul.

În momentul de faţă, suntem consi-
deraţi cel mai prolific şi apreciat proiect 
imobiliar românesc, cu peste 3.000 de 
apartamente şi vile finalizate, locuite 
integral de peste 7.000 de persoane 
care formează una din cele mai mari 
comunităţi rezidenţiale din România.

Ce ne defineşte? O comunitate ca o 
familie, care împarte aceleaşi valori 
ca şi tine. Avem preocupări comune 
şi încercăm mai presus decât orice să 
ne creştem copiii în linişte, în sigu-
ranţă, într-un fel în care am crescut şi 
noi: bătând mingea şi alergând afară 
de dimineaţă până seara.

Oferim rezidenţilor noştri mai mult 
decât se aşteaptă. Pe hârtie cumperi 
o locuinţă pentru tine şi familia ta. 
În realitate însă, primeşti un stil de 
viaţă. Un decor complet în care să 
te bucuri de viaţa de acasă.

Mixul de facilităţi, unic în România, 
este creat pentru a-ţi asigura confort 
şi un stil de viaţă la standarde inter-
naţionale. În plus, tot ce îţi trebuie 
este la un pas distanţă.

AMPLASARE
Cosmopolis se află în partea de N-E a 
Bucureştiului, pe Şoseaua de Centură, 
la 800m de Autostrada Bucureşti–
Ploieşti şi între cele două poduri 
Pipera–Tunari şi Andronache–Şte-
făneştii de Jos.

De la Cosmopolis ajungi uşor 
atât în zona de birouri Pipera, în 
principalele zone de distracţie şi 
cumpărături din Nordul Bucureş-
tiului, cât şi către ieşirile principale 
spre munte şi mare.

FACILITĂȚI
Securitate–Siguranţa este foarte 
importantă pentru noi şi rezidenţii 
noştri, de aceea întreg complexul este 
păzit şi supravegheat 24/24h–serviciu 
asigurat de BGS şi prin intermediul 
camerelor video.

Plajă–Vara nu trebuie să te depla-
sezi prea departe pentru distracţie 
şi relaxare sub soare. În Cosmopo-
lis găseşti 7 piscine exterioare, plajă 
şi un beach bar de poveste pe lacul 
natural din complex.

Parcuri–În orice anotimp, cele 2 
parcuri din Complexul rezidenţial 
Cosmopolis sunt perfecte pentru 
plimbare sau joacă cu copiii.

Sport în aer liber–încarcă-te cu 
energie şi optimism pentru zile 
întregi. În Cosmopolis ai un teren 

de baschet, unul de fotbal şi unul 
de tenis, aparate de fitness şi mese 
de ping-pong în parc, dar şi piste 
de alergat, perfecte pentru jogging 
sau cycling (ciclism).

Loc de joacă pentru câini–Priete-
nii blănoşi au şi ei nevoie de mişcare 
şi de joacă în aer liber, alături de 
prieteni pe măsura lor, de aceea în 
Cosmopolis le-am amenajat o zonă 
specială pentru ei.

Sală de fitness–În Cosmopolis 
găseşti şi o sală de fitness unde te 

poţi antrena singur sau cu antrenor 
personal.

Transport zilnic–Ca rezident Cosmo-
polis, beneficiezi de transport zilnic, 
pe bază de abonament către Metrou 
Pipera sau Aurel Vlaicu.

Restaurante și cafenele
Cosmopolis Plaza–În premieră pentru 
România, am construit primul Mall 
din incinta unui complex reziden-
ţial. Situat în mijlocul complexului, 
acesta dispune de parcare proprie cu 
70 de locuri, magazine precum super-
market, farmacie, cofetărie, papetărie, 
croitorie, dar şi restaurante, zone de 
relaxare şi multe alte facilităţi.

MODALITĂȚI DE PLATĂ
Echipa de consultanţi Cosmopolis te 
poate ajuta să-ţi alegi viitoarea locu-
inţă în funcţie de bugetul tău şi de 
preferinţe.

Iar ca modalităţi de plată poţi opta 
între un credit bancar, cash (plată 
numerar) şi chiar un sistem flexibil 
de rate la dezvoltator cu un avans 
de doar 20%.

Când ne contactezi, spune că ai 
aflat de Cosmopolis de la Radio 
Românul sau Ziarul El Rumano 
și beneficiezi GARANTAT de un 
discount suplimentar!

BINE AI VENIT ACASĂ!
WWW.COSMOPOLIS.RO
gabriel.voicu@opus.com.ro
CONTACT: 0735 50 70 00

Ansamblul rezidențial Cosmopolis–descoperă 
un orăşel european ideal pentru noua ta casă

ACTUALITATE

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, 
salută aprobarea de către Parlamentul European a proiectului 
de Decizie a Consiliului European de stabilire a componenţei PE 
în viitoarea sa legislatură, România câștigând încă un mandat 
în urma acestui vot, informează AGERPRES. „După ieșirea Marii 
Britanii din Uniunea Europeană, România devine a șasea ţară ca 
pondere în Uniunea Europeană, iar cetăţenii români vor fi ast-
fel mai bine reprezentaţi la nivelul Parlamentului European, în 
contextul Președinţiei României la Consiliul Uniunii Europene 
din primul semestru al anului viitor”, a declarat Victor Negrescu. 
Deputaţii europeni au aprobat cu 566 de voturi pentru, 94 
împotrivă și 31 de abţineri proiectul de decizie a Consiliului 
European, conform căruia în viitoarea sa legislatură Parlamen-
tul European va avea 705 membri (faţă de 751 în prezent). În 
această situaţie, conform noii chei de distribuţie, România va 
câștiga un mandat în plus faţă de actuala legislatură, urmând 
a avea 33 de mandate, faţă de 32 în prezent. Potrivit MAE, pro-
iectul de decizie a Consiliului European face parte din pachetul 
de iniţiative care completează cadrul legal pentru desfășura-
rea alegerilor europene din 2019 și a fost generat de necesitatea 
stabilirii viitoarei componenţe a Parlamentului European, dacă 
Regatul Unit părăsește Uniunea Europeană până la momentul 
respectiv, mai spune sursa citată. Alegerile europene vor avea 
loc la nivelul statelor membre în perioada 23-26 mai 2019.

Cetăţenii români, mai bine 
reprezentaţi la nivelul PE

FOTO: NEGRESCU.RO

Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie l-a achitat pe fostul 
deputat Sebastian Ghiţă în 
dosarul în care este judecat 
alături de foşti şefi din poli-
ţie şi parchete, decizia nefiind 
definitivă, informează AGER-
PRES. Potrivit deciziei instanţei, 
Sebastian Ghiţă a fost achitat 
pentru două infracţiuni de dare 
de mită, cumpărare de influ-
enţă, spălare de bani, şantaj, 
două infracţiuni de folosire, 
în orice mod, direct sau indi-
rect, de informaţii ce nu sunt 
destinate publicităţii ori permi-
terea accesului unor persoane 
neautorizate la aceste informa-
ţii şi conducerea unui vehicul 
fără permis de conducere. În 
minuta citită în sala de judecată 
se arată că faptele de care este 
acuzat Ghiţă nu există sau nu 
sunt prevăzute de legea penală. 
Totodată, în cazul lui Ghiţă, 
instanţa a dispus revocarea 
mandatului de arestare pre-
ventivă, ridicarea sechestrului 
pus pe bunurile lui şi restitui-
rea cauţiunii de 54 milioane lei. 
În acelaşi dosar, magistraţii au 
decis ca şi ceilalţi inculpaţi să 
fie achitaţi, întrucât faptele nu 

există sau nu sunt prevăzute 
de legea penală. Este vorba 
de Liviu Tudose–fost procu-
ror general al Parchetului de 
pe lângă Curtea de Apel Plo-
ieşti, Viorel Dosaru–fost şef 
al Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Prahova, Constantin 
Ispas–ofiţer de poliţie, Aure-
lian Constantin Mihăilă–fost 
procuror general adjunct al Par-
chetului de pe lângă Curtea de 
Apel Ploieşti. Decizia nu este 
definitivă şi poate fi atacată 
cu apel de către DNA.

Conform procurorilor anti-
corupţie, în perioada iunie 
2013–primăvara anului 2014, în 
timp ce pe rolul PCA Ploieşti se 
afla, în curs de urmărire penală, 
o cauză complexă în care se 
efectuau cercetări cu privire la 
săvârşirea unor infracţiuni de 
evaziune fiscală şi spălare de 
bani, mai multe persoane vizate 
de anchetă au obţinut informa-
ţii confidenţiale pe diverse căi, 
printre beneficiarii acestor date 
nedestinate publicităţii fiind şi 
Sebastian Ghiţă. Informaţiile 
confidenţiale priveau obiectul 
cercetărilor, persoanele fizice 
şi juridice cercetate, măsurile 

de supraveghere tehnică dis-
puse, măsurile preventive ce 
urmau a fi luate, numele pro-
curorului de caz şi ale ofiţerilor 
de poliţie delegaţi să efectu-
eze urmărirea penală.

„Concret, folosindu-se 
de influenţa pe care o avea 
şi pe care o exercita efectiv 
pentru menţinerea şi pro-
movarea în funcţii publice a 
anumitor persoane, Sebastian 
Ghiţă i-a capacitat pe incul-
paţii Tudose şi Dosaru să îi 

furnizeze informaţii confiden-
ţiale din dosarul aflat în curs 
de urmărire penală pe rolul 
PCA Ploieşti. Faptele respective 
au fost comise în contextul în 
care, pe de o parte, deputatul 
Ghiţă avea interesul să prote-
jeze două persoane implicate 
în activitatea infracţională ce 
făcea obiectul anchetei, iar, pe 
de altă parte, avea personal 
interese de natură financiară 
la mai mulţi agenţi economici 
supuşi anchetei”, susţineau pro-
curorii. Conform sursei citate, 
anchetatorii au reţinut că, în 
schimbul acestor informaţii, 
Sebastian Ghiţă i-a promis, pe 
de o parte, lui Viorel Dosaru 
că îl va sprijini să îşi menţină 
poziţia, dar şi să obţină alte 
funcţii de conducere. Pe de 
altă parte, i-a acordat procu-
rorului Liviu Tudose sprijin în 
vederea obţinerii unor funcţii 
de conducere sau execuţie în 
cadrul unor instituţii publice 
centrale. Fostul deputat Sebas-
tian Ghiţă se află în Serbia. El 
a fugit din ţară în decembrie 
2016 şi are pe rolul instanţe-
lor şi parchetelor din România 
mai multe dosare penale.

FOTO: COTIDIANUL.RO

ÎCCJ: Ghiţă, achitat în dosarul în care este 
judecat alături de foşti şefi din poliţie şi parchete
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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 Torrejón lansează prima 
şcoală de pacienţi experţi în ictus, cu scopul de 
a reduce îndoielile şi preocupările care apar 
în rândul pacienţilor după un accident vascu-
lar cerebral sau în rândul familiilor acestora. 
În prezent, accidentul vascular cerebral este 
a doua cauză de deces în rândul populaţiei şi 
principala cauză a decesului la femei, fiind, în 
plus, prima cauză a dizabilităţii. Este esenţial 
să existe un plan cuprinzător de acţiuni încă 
de la începutul tratamentului pentru a asigura 
o recuperare maximă şi pentru a minimiza, pe 
cât posibil, consecinţele pe care le provoacă 
această boală.

Prima şcoala de pacienţi experţi în ictus a 
spitalului din Torrejón este formată dintr-o 
echipă multidisciplinară, în care participă mai 
multe servicii: neurologie, sănătate mintală, 
reabilitare cu fizioterapeuţi, cardiologie, medi-
cină internă, endocrinologie, pneumologie şi 
urologie.

În cadrul primei ediţii (octombrie 2017–iunie 
2018), au participat 40 de pacienţi. Obiectivul 
principal este de a ajuta pacientul să se recu-
pereze rapid şi să obţină cea mai bună calitate 
a vieţii posibile, prin informaţii despre boală 
şi sprijin psihosocial.

Rocío Ceballos, supervizor pe spitalizare al 
Spitalului Universitar din Torrejón, afirmă că 

„în faza acută a ictusului, îngrijirile şi monito-
rizarea pacientului sunt foarte complete şi atât 
pacientul, cât şi familia se simt protejaţi. Cu 
toate acestea, în momentul externării situaţia 
se schimbă radical şi apar numeroase îndoieli. 

Din acest motiv, spitalul consideră esenţială 
crearea acestei şcoli, care permite pacienţi-
lor să cunoască mai mult despre boală şi să 
faciliteze familiei informaţii despre îngrijiri”.

Secţia de ictus a spitalului s-a înfiinţat în 
urmă cu trei ani. De la deschiderea sa în 2015, 
mai mult de 700 de persoane au primit asistenţă 
medicală. Obiectivul este de a oferi pacientului 

tratamente şi tehnici de diagnosticare de o 
calitate superioară care să permită reducerea 
mortalităţii şi a gradului de invaliditate după 
un accident vascular cerebral. În plus, cen-
trul beneficiază de un neurolog de gardă 365 
de zile pe an, ceea ce facilitează posibilitatea 
continuării asistenţei neurologice în rândul 
acestor pacienţi.

Prima şcoala de pacienți experți în ictus a spitalului 
din Torrejón, pregăteşte mai bine de 40 de pacienți

FOTO: SPITATUL UNIVERSITAR DIN TORREJÓN

Chirurgii de la Spitalul Jude-
ţean Timişoara au pus la punct, 
în premieră naţională, o nouă 
procedură medicală de înlătu-
rare a venelor varicoase, care 
constă în „arderea” întregu-
lui vas bolnav cu o substanţă 
polimerizatoare, intervenţia 
minim-invazivă putându-se 
aplica în circa 30 de minute, 
fără o pregătire preoperato-
rie, informează AGERPRES.

Noua metodă, numită Vena 
Seal, este preferată celor vechi 
întrucât durata recuperării 
este foarte redusă. Pacientul 
pleacă pe propriile picioare 
după câteva ore, pentru că 
nu este nevoie de anestezie 
loco-regională, rahianestezie 
sau peridurală şi sunt excluse 
riscurile post-anestezie. Metoda, 
minim-invazivă, nu are con-
traindicaţii sau limite de vârstă, 

dar se recomandă în fazele 
incipiente ale bolii varicoase. 
Anestezia este punctiformă.

Metoda este folosită de 
câţiva ani în Europa, dar la 
noi a pătruns mai târziu din 
cauza costurilor foarte ridicate 
ale substanţei polimerizatoare 
folosite. Intervenţia este gratu-
ită pentru pacienţi, deşi preţul 
substanţei active polimeriza-
toare este foarte ridicat. „Nu 

ştim acum cât va costa, dar 
pentru că este atât de bună pen-
tru pacienţii noştri, în afară de 
decontarea Casei de Sănătate, 
diferenţa o va suporta spitalul. 
Cu cât avem mai multe cazuri, 
preţul pe substanţă va fi mai 
mic. Vom intra pe licitaţia inter-
naţională. Casa de Sănătate ne 
decontează doar procedeul”, 
a adăugat directorul medical 
al Spitalului Judeţean Timi-
şoara, conf. dr. Daniela Radu.

Spitalul Judeţean Timişoara 
are anual circa 1.000 de paci-
enţi cu boală varicoasă. „Nu 
vor fi toţi pacienţii trataţi prin 
această metodă, depinde de sta-
rea venei, pentru fiecare caz 
se aplică o anumită metodă. 
Dacă vena este trombozată total, 
nu mai pot să o cateterizez şi 
să o desfiinţez, ci trebuie să 
o smulg. Dacă peretele este 
complet compromis, nu se mai 
poate aplica metoda aceasta. 
De aceea, pacientul trebuie 
să vină în fazele incipiente 
ale bolii, când nu este com-
promisă vena, pentru a putea 
fi eligibil şi să poată beneficia 
de metodă”, a precizat medicul, 
conform sursei citate.

„Arderea” vaselor varicoase, premieră 
medicală la Spitalul Judeţean Timişoara

Prima operaţie intervenţională la inimă cu hologramă din 
România a fost realizată de medicul primar Florina Pinte și 
transmisă pe internet, informează AGERPRES. Procedura inter-
venţională a avut ca scop tratarea unei malformaţii cardiace 
congenitale denumită Persistenţă de canal arterial (PDA) la o 
femeie de aproximativ 25 de ani. PDA este o maladie care apare 
atunci când canalul arterial al unui nou-născut nu se închide 
după naștere, permiţând astfel sângelui să treacă din circu-
laţia sistemică în cea pulmonară. Pacienţii cu PDA medie sau 
mare pot prezenta simptome ce variază de la respiraţie grea 
la efort până la insuficienţă cardiacă. Dr. Florina Pinte, medic 
primar cardiologie intervenţională și doctor în știinţe medi-
cale, cea care a realizat operaţia în direct, a făcut peste 50.000 
de proceduri diagnostice (coronarografii, cateterisme cardiace 
în malformaţii congenitale de cord și boli valvulare, arteriogra-
fii carotidiene, renale și periferice ale membrelor inferioare și 
superioare), precum și numeroase proceduri intervenţionale de 
tratament. Conform sursei citate, holograma inimii umane este 
o experienţă pregătită special pentru utilizatori, iar aceștia o 
pot viziona cu ajutorul unui telefon sau al unei tablete. Aceasta 
va permite privitorilor să aibă o perspectivă completă asupra 
procesului prin care se acţionează asupra inimii.

FOTO: DOCTORULZILEI.RO

Prima operaţie la inimă cu 
hologramă din România

FOTO: BOSTONMAGAZINE.COM
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Preşedintele Klaus Iohannis a 
semnat, pe 18 iunie 2018, decre-
tul privind promulgarea Legii 
pentru modificarea şi completa-
rea Legii nr. 248/2005 privind 
regimul liberei circulaţii a cetă-
ţenilor români în străinătate, 
prin care valabilitatea paşapoar-
telor simple electronice creşte 
la 10 ani, conform AGERPRES.

„Valabilitatea paşapoartelor 
simple electronice este stabi-
lită după cum urmează: 3 ani 
pentru persoanele care nu au 
împlinit 12 ani, 5 ani pentru per-
soanele cu vârsta cuprinsă între 
12 şi 18 de ani, 10 ani pentru 
persoanele care au împlinit vâr-
sta de 18 de ani”, prevede legea. 
De asemenea, actul normativ 
stipulează că paşapoartele de 
serviciu electronice se elibe-
rează cu o valabilitate de 5 ani, 
respectiv de 3 ani pentru mino-
rii sub vârsta de 12 ani.

La începutul acestui an, 
Guvernul a aprobat proiec-
tul de lege privind extinderea 
termenelor de valabilitate 
a paşapoartelor la 10 ani, a 
anunţat purtătorul de cuvânt al 
Executivului, Nelu Barbu. „În 
şedinţa de Guvern a fost propus 
şi adoptat un proiect de lege 
privind extinderea termenelor 
de valabilitate a paşapoarte-
lor şi condiţiilor de emitere a 
acestora. Aşadar, valabilitatea 
paşapoartelor simple electro-
nice va fi extinsă la 10 ani, faţă 
de cinci în ani în prezent”, a 

precizat Nelu Barbu, într-o 
conferinţă de presă la Pala-
tul Victoria.

Purtătorul de cuvânt al Exe-
cutivului a subliniat că măsurile 
cuprinse în proiectul de lege 
vizează fluidizarea activită-
ţii serviciilor de paşapoarte 
prin „scăderea numărului de 
solicitări pentru eliberarea 
documentelor”. De asemenea, 
a spus Nelu Barbu, proiectul 
de lege are în vedere reevalu-
area cadrului normativ care 
reglementează eliberarea paşa-
portului simplu temporar. 

„Pentru eliberarea unui astfel de 
document, deci paşaport sim-
plu temporar, trebuie să existe 
situaţii de urgenţă obiective, 

determinate de motive de sănă-
tate, familiale sau profesionale 
în care titularul nu dispune 
de timpul necesar pentru eli-
berarea unui paşaport simplu 
electronic. Această urgenţă va 
trebui dovedită în momentul 
depunerii cererii de eliberare 
a paşaportului simplu tempo-
rar. Pentru situaţiile în care se 
solicită eliberarea unui paşa-
port simplu temporar în scopul 
deplasării minorului în stră-
inătate, e o chestiune foarte 
importantă, pentru studii sau 
concursuri oficiale organizate 
de instituţii străine a fost elimi-
nată obligaţia ca documentele 
doveditoare să fie autorizate 
de o autoritate administrativă 

română. Un copil care merge la 
un concurs internaţional poate 
veni cu dovada că merge la con-
curs, nu trebuie să existe celebra 
ştampilă”, a arătat Barbu, con-
form sursei citate. El a mai spus 
că persoanele care, din „orice 
motive”, nu doresc eliberarea 
unui paşaport simplu electro-
nic pot solicita eliberarea unui 
paşaport simplu temporar care 
le va fi eliberat în intervalul în 
care se emite paşaportul simplu 
electronic. „Sunt persoane care 
nu doresc un paşaport electro-
nic şi pot obţine un paşaport 
temporar. Dacă nu este urgent, 
nu va mai fi eliberat în regim 
de urgenţă”, a precizat Nelu 
Barbu.

Valabilitatea paşapoartelor simple 
electronice creşte de la 5 la 10 ani
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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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Primăria municipiului Baia 
Mare a încheiat un partene-
riat educaţional-cultural cu 
Uniunea Rutenilor Subcar-
patici (URS) din România 
pentru înfiinţarea unei grupe 
de grădiniţă în cadrul căreia 
se va preda limba rusă, infor-
mează HotNews.ro.

Parteneriatul a fost semnat 
de primarul municipiului Baia 
Mare, Cătălin Cherecheş, şi de 
preşedintele Uniunii Rutenilor 
Subcarpatici (URS) din Româ-
nia, Mihai Lauruc. Un exemplar 
al parteneriatului urmează a 
fi trimis Ambasadei Rusiei la 
Bucureşti. Preşedintele Uniunii 
Rutenilor Subcarpatici (URS) 
din România, Mihai Lauruc, a 
spus că municipiul Baia Mare 
ar putea deveni în perspectiva 
acestui parteneriat un „Deve-
selu cultural” al României pe 
relaţia cu Rusia. „Vom dezvolta 
relaţii economice cu Rusia în 
special, dar şi cu toate statele 
CSI. Vă recomand să vizitaţi 
Rusia şi să vă convingeţi, de 
fapt, cum sunt ruşii, cum este 
Rusia. Vreau să vedeţi cu ochii 
dumneavoastră, nu doar ceea 
ce vedeţi la televizor”, a spus 
Mihai Lauruc.

Directorul Uniunii Rutenilor 
Subcarpatici din România–
filiala Maramureş, Mihai 
Semeniuc, profesor de limba 
rusă, a subliniat că parteneria-
tul educaţional-cultural semnat 
cu primăria municipiului Baia 
Mare ar putea însemna „reîn-
nodarea relaţiilor cu Rusia”. 

„Noi suntem co-fondatori ai 
Consiliului Naţional al Com-
patrioţilor Ruşi din România, 
care desfăşoară activităţi în 
colaborare cu Centrul Cultu-
ral Rus de Ştiinţă şi Cultură 
din Bucureşti. Colaborarea cu 
primarul e o dovadă de vizi-
onarism, dă dovadă de bună 
creştere, de cei şapte ani de 
acasă. Educaţia în limba rusă, 
în a doua parte a anilor 90, a 

decăzut, ajungând până la dis-
pariţie. O barieră majoră în 
stabilirea relaţiilor de orice 
fel este chiar această barieră 
lingvistică. Lipsa specialiştilor 
vorbitori de limba rusă este o 
mare problemă în România. 
Prin urmare, restartarea rela-
ţiilor educaţionale, culturale 
în această zonă este o dovadă 
de vizionarism. Sunt nişte pro-
iecte pe termen lung, care nu 
pot să aducă decât beneficii”, 
a spus Mihai Semeniuc.

Primarul municipiului Baia 
Mare, Cătălin Cherecheş, a sus-
ţinut că parteneriatul dintre 
cele două părţi vizează pro-
movarea interesului reciproc, 
inclusiv a unei mai bune 
promovări a turismului 

maramureşean în Rusia. „Orice 
acţiune de acest tip trebuie 
să fie orientată spre rezultate. 
La nivelul UE cei mai mulţi 
bani aduşi din turism provin 
de la cetăţenii ruşii care fac 
turism în Europa. În România, 
oamenii trebuie să înţeleagă 
că aşa cum suntem noi şi cum 
avem dezvoltate la un nivel 
incipient condiţiile de turism 
şi infrastructură, pe primul loc 
sunt tot cetăţenii din Fede-
raţia Rusă, dar şi turiştii din 
Republica Moldova care fac 
turism în România. Pentru 
zona noastră ar fi ideal să 
promovăm tot ce înseamnă 
infrastructură pentru turism, 
agroturism, silvoturism pen-
tru a le face agreabile pentru 
cetăţenii care vin din această 
zonă”, a declarat Cătălin Che-
recheş. Conform sursei citate, 
acesta a mai menţionat că în 
cadrul parteneriatului de cola-
borare vor mai fi promovate 
interese economice, sportive, 
culturale, dar şi cele educa-
ţionale ale celor două părţi. 
Totodată, în această vară, 
municipiul Baia Mare ar putea 
găzdui o tabără educaţională 
pentru copii veniţi din Rusia.

Primarul Cătălin Cherecheş semnează un 
parteneriat cu Uniunea Rutenilor Subcarpatici 

FOTO: CLUJMANIFEST.RO

Min. Sănătăţii vrea interzicerea 
băuturilor energizante
Ministerul Sănătăţii a pus în dezbatere publică un proiect 
de hotărâre de Guvern care prevede interzicerea vânză-
rii băuturilor energizante persoanelor cu vârste sub 18 ani, 
dar și comercializarea acestora prin automate, informează 
AGERPRES. Proiectul prevede și interzicerea comercializă-
rii băuturilor energizante în unităţi sanitare, în incinta și la o 
distanţă mai mică de 50 metri faţă de orice punct de acces în 
unităţi de învăţământ, cu excepţia unităţilor de învăţământ 
superior. Distanţa se va măsura pe lungimea drumului public. 

„Prezenta hotărâre are drept scop protejarea sănătăţii popula-
ţiei din România prin stabilirea unor măsuri privind prevenirea 
și limitarea efectelor consumului de băuturi energizante de 
către populaţie, prin interzicerea comercializării băuturilor 
energizante către minori, prin desfășurarea de activităţi de 
informare și educare a populaţiei și informarea consumatorilor 
cu privire la efectele consumului de băuturi energizante asu-
pra sănătăţii”, se arată în proiect.

Potrivit documentului, ministerul Sănătăţii și Autoritatea 
Naţională Sanitară Veterinară și pentru Siguranţa Alimentelor, 
prin structurile de specialitate, pot să solicite producători-
lor, distribuitorilor sau importatorilor de băuturi energizante, 
pentru fiecare marcă sau tip, documente, inclusiv buletine 
de analiză, care să demonstreze conformitatea produselor cu 
legislaţia în vigoare. Conform sursei citate, proiectul este pus 
în dezbatere publică până pe 25 iulie.

„Fără independenţa procurorilor, 
munca noastră e imposibilă”

Procurorul șef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, are o primă reac-
ţie, pentru cotidianul The New York Times, după decizia CCR, 
care a stabilit că președintele trebuie să emită decret de revo-
care a sa din funcţie, spunând că presiunile asupra instituţiei 
pe care o conduce s-au amplificat, informează HotNews.ro. 
Laura Codruţa Kovesi, care rămâne în funcţie în timp ce pre-
ședintele Klaus Iohannis îi analizează viitorul, nu a vrut să facă 
niciun comentariu direct despre decizia Curţii Constituţionale. 
Dar, într-un interviu de la sediul DNA, a justificat activităţile 
instituţiei, precizează The New York Times. „Este greu să fie 
schimbate mentalităţi. Ultimii cinci ani au însemnat foarte 
mult pentru România”, a declarat Laura Kovesi.

„Din cauza investigaţiilor noastre, din cauza condamnări-
lor, presiunile asupra instituţiei noastre au crescut categoric 
în ultimul an și jumătate. Dacă dispare independenţa procu-
rorilor–ceea ce pare că se întâmplă acum, activităţile noastre 
nu devin mai dificile, devin imposibile”, a adăugat șefa DNA. 
Declaraţiile sunt cuprinse într-o analiză amplă a NYT, privind 
situaţia din România, mai spune sursa citată. Editorialiștii Marc 
Santora și Kit Gillet critică, sub titlul „Pretinzând existenţa unei 
facţiuni a «Statului paralel», liderii României ţintesc spre pro-
curorul-șef anticorupţie”, situaţia din ţara noastră și în special 
acţiunile PSD, lăudând pe de altă parte acţiunile șefei DNA. The 
New York Times scrie că lupta anticorupţie din România este în 
pericol și compară discursul liderilor PSD cu cel al lui Trump.

FOTO: NINEOCLOCK.RO

Vă prezentăm un material 
care ne-a impresionat până 
la lacrimi prin care vă rugăm 
mult să încercați cu orice vă 
stă în putere să ajutați un 
om la mare nevoie. Prin noi, 
am rugat-o pe Gina să dea 
voce suferinței ei, în speranța 
că cineva cu suflet bun se va 
găsi să o ajute să-și recâștige 
zâmbetul frumos. Vă rugăm: 
SĂ O AJUTĂM PE GINA! Are 
nevoie de ajutorul nostru! 
În continuare, vă redăm 
povestea ei de viață:

„Mă numesc Gina, am 34 de ani şi sunt din judeţul Argeş. 
În Spania, locuiesc în provincia Madrid. Am venit în Spania 
la 23 de ani, în 2006. În Spania, am lucrat cam tot timpul, din 
păcate fără acte. În 2009, a venit pe lume băieţelul meu, Raul. 
În 2012, am fost diagnosticată având cancer la sân, iar în 2013 
iunie, m-au operat, mi-au tăiat sânul. Îmi era tot mai greu să 
muncesc, între casă, copil, vizite la medici, chimioterapie, am 
descoperit că am un talent şi o mare pasiune pentru muzică. 
Astfel, mi s-a ivit ocazia să îmi probez norocul şi m-am dedi-
cat muzicii mai mult. Am cântat, în ultimii doi ani şi jumătate, 
mă cunoaşte multă lume ca Gina Nicoară.

După mai multe schimbări de tratament care nu mă aju-
tau să fiu mai bine, am început terapii intense la o clinică din 
Madrid, specializată în medicină biologică şi homeopată, iar la 
analize s-au cunoscut rezultate încă de la prima terapie, imuni-
tate bună şi ficatul mai puţin inflamat! Problema este că aceste 
tratamente sunt foarte costisitoare, costul ajunge la 1.000 de 

euro pe lună, bani pe care nu îi 
am, iar din ce au strâns colegii 
mei, am pentru aproape 2 luni 
de tratament. Colegii mei din 
muzică au organizat un eveni-
ment caritabil, de unde sper 
să se mai adune pentru câteva 
luni, dar tratamentul meu este 
de lungă durată datorită gravi-
tăţii bolii. Vreau doar să trăiesc 
şi sper cu ajutorul lui Dumnezeu 
şi al celor cu suflet bun, să îmi 
împlinesc visul de a-mi vedea 
băiatul mare, mă voi agăța cu 
dinții de viață, dacă e nevoie! Nu 

oblig pe nimeni, cer ajutorul celor care pot şi o fac cu sufletul, 
vă mulţumesc! Mulţumesc şi celor care îşi vor rupe din tim-
pul lor şi vor citi povestea mea de viaţă! Vă mulţumesc şi o să 
mă rog pentru sănătatea tuturor!”

Povestea întreagă a Ginei o găsiţi în versiunea online a 
ziarului El Rumano: http://www.periodicoelrumano.es/sa-o-aju-
tam-pe-gina-are-nevoie-de-ajutorul-nostru-multumim-tuturor/

Vă rugăm mult să o ajutați! Prin internet, donații pot fi 
făcute la următorul link:

https://www.facebook.com/don
ate/2114859518542213/2304245589802753/

Spectacol solidar: Cântec pentru… Gina, Duminică, 24 Iunie 
2018, ora 14:00, la Restaurantul „Los Hornos”, adresa Carretera 
Mejorada del Campo-San Fernando de Henares, Km 0,1, 28840, 
Mejorada del Campo, Madrid.

DONAȚII pot fi făcute în contul: Gheorghina Elena Nicoară
ES8320382467036000303504–Bankia

SĂ O AJUTĂM PE GINA! Are nevoie de 
ajutorul nostru! Mulțumim tuturor!

http://www.periodicoelrumano.es/
https://www.facebook.com/PeriodicoRumano
https://twitter.com/PeriodicoRumano
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Un nou stadion, cu 7.300 de 
locuri în tribune, precum şi trei 
terenuri de antrenament vor fi 
construite lângă Sala poliva-
lentă Arena Sepsi din Sfântu 
Gheorghe, lucrările urmând să 
înceapă în această săptămână, a 
informat municipalitatea, con-
form AGERPRES. „Predarea 
noului stadion de fotbal cu 
7300 locuri, construit lângă 
Arena Sepsi este planificată 
pe vara anului viitor. Terito-
riul de lângă Arena Sepsi va fi 
locul investiţiei de aproape 40 
de milioane de lei, în cadrul 
căreia se va construi un stadion 
de fotbal modern, precum şi 
terenuri de antrenament. Exe-
cutanţii vor începe lucrările de 
terasament şi pregătire a tere-
nului săptămâna viitoare. Vor 
fi construite trei terenuri de 
antrenament: unul cu peluză 
naturală şi alte două cu peluză 
artificială. Cele două terenuri 
cu gazon artificial sunt plănu-
ite a fi predate vara aceasta. 
Construcţia terenului central 

va fi începută tot vara aceasta, 
iar lucrările aferente vor avea 
rezultate vizibile în toamnă. Se 
plănuieşte construcţia unui sta-
dion modern care îndeplineşte 
cerinţele secolului 21, cu tri-
bunele acoperite, climatizare 
a peluzei, nocturne, vestiare, 
spaţiu de găzduire şi parcare”, 
se arată într-un comunicat pos-
tat pe site-ul Primăriei Sfântu 
Gheorghe.

Stadionul va fi dat în folo-
sinţa Clubului de fotbal ACS 
Sepsi OSK, care activează 

în Liga I şi foloseşte în pre-
zent baza sportivă a CSM din 
Cartierul Simeria, aflată în 
subordinea ministerului Tine-
retului şi Sportului. „Conform 
estimărilor, stadionul va fi con-
struit într-un an, deci conform 
scenariului ideal, roş-albii vor 
juca deja sezonul de campio-
nat 2019-2020 în noul stadion. 
ACS Sepsi OSK antrenează 300 
de copii. Datorită succesului 
echipei promovate în primul 
eşalon al fotbalului românesc, 
din ce în ce mai mulţi tineri 

doresc să înveţe fotbalul. În 
cadrul pregătirii generaţiilor 
următoare de fotbalişti însă s-au 
ivit nişte probleme legate de 
infrastructură, care ar putea fi 
ameliorate de noua bază spor-
tivă”, se mai arată în comunicat.

Arena Sepsi, construită la 
ieşirea din municipiul Sfântu 
Gheorghe spre Miercurea Ciuc, 
a fost inaugurată în luna sep-
tembrie 2017. Aceasta are 3.000 
de locuri în tribune şi a fost 
concepută astfel încât să poată 
găzdui atât competiţii sportive, 
cât şi întruniri şi evenimente 
culturale, artistice şi economice. 
Lucrările la noua arenă au înce-
put în 2014, iar investiţia, care 
s-a cifrat la aproape 19 mili-
oane de euro, a fost finanţată în 
proporţie de 80% din bugetul 
de stat, prin Compania Naţi-
onală de Investiţii şi 20% din 
bugetul local, mai spune sursa 
citată. În vecinătatea acesteia, 
au fost amenajate în ultimul an 
un patinoar artificial, precum 
şi mai multe terenuri de tenis.

FOTO: YOUTUBE.COM

Un nou stadion, cu 7.300 de locuri, va fi construit 
lângă Arena Sepsi din Sfântu Gheorghe

16,8% din populaţia fertilă 
studiată s-a aflat sau se află 
într-o situaţie de infertilitate, 
arată primul studiu de analiză a 
problemelor de infertilitate dat 
publicităţii de Asociaţia pentru 
Reproducere Umană din Româ-
nia, informează AGERPRES. 

„Procentul creşte semnificativ, 
dacă ne raportăm la cei care 
îşi doresc copii cât mai curând. 
Astfel, aproximativ unul din 4 
cupluri care îşi doreşte cât mai 
curând un copil nu a reuşit să 
obţină o sarcină până în prezent, 
deşi încearcă de 1-5 ani (27%). 
La aceştia se adaugă 11% care 
perseverează în încercarea lor 
de mai bine de 5 ani, conform 
studiului iniţiat de Asociaţia 
pentru Reproducere Umană 
din România (ARUR)”, arată 
acelaşi studiu.

Studiul ARUR arată că peste 
tot în lume comportamentul 
reproductiv a suferit transfor-
mări importante, iar fertilitatea 
scade într-un ritm accelerat şi 
în România, situându-se siste-
matic sub nivelul de înlocuire 
a generaţiilor (de circa 2,1 năs-
cuţi-vii la o femeie). Conform 
aceluiaşi studiu, în România, 
cei mai mulţi dintre cei care 
nu pot obţine o sarcină merg la 
medicul ginecolog în încercarea 

de rezolvare a problemei de 
infertilitate (91%) şi doar o 
parte la medicul specialist în 
infertilitate (38%). Dintre cei 
care au mers la medic, 54% nu 
intenţionează să apeleze la o 
procedură medicală pentru a 
obţine o sarcină, iar dintre cei 
46% care intenţionează să facă 
acest lucru, 20% apelează la 
Subprogramul Naţional FIV/
ET, în timp ce 28% se împru-
mută fie la prieteni, fie la bancă, 
majoritatea (88%) apelând şi 
la resursele proprii. Potrivit 
preşedintelui ARUR, Radu Vlă-
dăreanu, cel puţin declarativ 
46% dintre cupluri vor să se tra-
teze. 45% dintre cei care nu pot 
să obţină o sarcină văd stresul 

drept responsabil pentru acest 
lucru, iar 21% cred că motivul 
pentru care nu au încă un copil 
este pentru că „Nu vrea Dum-
nezeu”. Conform sursei citate, 
principalele cauze de inferti-
litate feminină identificate de 
medici sunt probleme la nive-
lul trompelor uterine (23%), 
probleme la nivelul uterului 
(22%), endometrioză (17%), 
rezerva ovariană redusă (15%).

Dintre cele de natură mas-
culină identificate de medici, 
problemele la nivelul spermo-
gramei conduc detaşat, cu un 
procent de 72%. „Stresul nu 
este un motiv de infertilitate 
absolut. În cazul în care un 
cuplu are deja un an de contact 

neprotejat şi nu a rezultat o 
sarcină, trebuie să apeleze la 
un medic specialist în infer-
tilitate. Cu siguranţă, cauza 
care împiedică formarea unei 
sarcini ascunde o patologie, o 
afecţiune, care trebuie să fie 
tratată şi înlăturată pentru a 
putea obţine sarcina”, afirmă 
dr. Andreas Vythoulkas, medic 
specialist obstetrică-gineco-
logie, cu supraspecializare în 
infertilitate, citat în comuni-
catul de presă.

Dintre cei cu probleme de 
infertilitate care au apelat 
la tratament de specialitate, 
60% au obţinut o sarcină în 
mai puţin de 2 ani de la ini-
ţierea tratamentului. Potrivit 
studiului ARUR, dintre cei care 
încearcă de mai bine de un an să 
aibă copii, 81% sunt căsătoriţi, 
25% sunt din Bucureşti/Ilfov, 
74% dintre cei cu potenţial de 
infertilitate au studii universi-
tare sau postuniversitare. 47% 
au un venit de peste 5.000 lei 
net pe familie, iar 76% din-
tre cei care nu reuşesc în acest 
moment să aibă un copil au o 
locuinţă proprietate personală. 
Aceste cifre conturează un pro-
fil al cuplurilor cu probleme de 
infertilitate cu un statut social 
peste media naţională.

Aproape 17% din populaţia fertilă studiată s-a 
aflat sau se află într-o situaţie de infertilitate
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Ministerul Educației: Teze 
unice la clasele a VII-a şi a VIII-a 
Ministerul Educației vrea să introducă teze unice la clasele a 
VII-a și a VIII-a, care să înlocuiască media de gimnaziu și să con-
teze 20% în media de admitere la liceu, a declarat președintele 
Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți, informează Hot-
News.ro. Iulian Cristache a precizat că răspunsul Federației 
la propunerea înaintată de Minister a fost ca aceste teze sau 
examenele ulterioare din Evaluarea Națională să fie susținute 
numai la materiile din profilul pe care elevii vor să îl urmeze 
la liceu: de exemplu, un absolvent de a VIII-a care vrea la liceu 
la Uman, să dea Teze sau Evaluarea doar la Română, Istorie și 
Geografie. Concret, părinții propun ca Matematica să nu mai 
fie materie obligatorie de examen la finalul clasei a VIII-a.

Conducerea ministerului Educației s-a întâlnit cu mem-
brii Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți–Învățământ 
Preuniversitar (FNAP-IP), a anunțat ministerul, într-un comu-
nicat de presă. La discuții a participat secretarul de stat pentru 
învățământ preuniversitar, Ionel-Florian Lixandru, iar printre 
subiecte s-a aflat și „admiterea absolvenților ciclului gimna-
zial în învățământul liceal”, nota atunci ministerul Educației. 
Subiectele de la tezele unice ar urma să fie concepute de 
ministerul Educației, iar tezele elevilor–corectate fie în alte 
școli, fie în alte județe, mai spune reprezentantul părinților. 
Iulian Cristache a precizat că este pentru a doua oară când 
reprezentanții ministerului Educației le propun părinților intro-
ducerea de teze unice, de la învestirea ministrului Valentin 
Popa și până acum, mai spune sursa citată.

Negocierile pentru susţinerea 
moţiunii de cenzură continuă

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că negocierile 
pentru susţinerea moţiunii de cenzură împotriva Guvernului, 
pe care o pregătesc liberalii, vor continua și săptămâna aceasta, 
însă nu poate garanta că parlamentarii puterii cu care s-a luat 
legătura o vor vota, informează AGERPRES. „Nu sunt Mafalda 
(n. red.–numele unei prezicătoare). Noi suntem în negocieri zil-
nice pe care le purtăm în special cu parlamentari care sprijină 
Guvernul, care au făcut parte din majoritatea guvernamen-
tală. Există nemulţumiri mari în rândul PSD. Nu știm, în schimb, 
dacă parlamentarii cu care am luat legătura, în cazul în care 
PSD, ca la ultima moţiune de cenzură, o să îi oblige să stea în 
bănci, să nu se ducă la vot, dacă o să aibă curajul să se ducă să 
voteze. Negocierile continuă, e o săptămână în care vom fina-
liza textul moţiunii de cenzură”, a spus Orban.

Întrebat dacă se poate baza, la moţiunea de cenzură, pe 
toate voturile parlamentarilor PNL, Ludovic Orban a afirmat că 
nu a primit semnale că vreunul dintre aceștia ar intenţiona să 
părăsească partidul. „Eu comunic în mod frecvent cu toţi par-
lamentarii PNL, niciun parlamentar nu mi-a lăsat să cred că 
intenţionează să părăsească PNL”, a declarat Orban. Conform 
sursei citate, liderul liberal a precizat că se lucrează la o „schiţă 
de guvernare” și că PNL are și o propunere pentru funcţia de 
prim-ministru, în persoana sa, pentru ca să nu mai fie acuzaţi 
de actuala coaliţie de guvernare că doresc schimbarea Executi-
vului, dar nu au un program de guvernare pregătit.
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România va deveni o destina-
ţie turistică majoră în Europa, 
consideră ministrul Turismu-
lui, Bogdan Trif, care a fost 
ghid pentru câţiva jurnalişti 
străini, veniţi într-o vizită de 
documentare în ţara noastră, 
informează AGERPRES. „Mă 
bucur că am avut şansa de a 
prezenta oraşul meu, zona 
mea, tuturor acestor jurna-
lişti. Sunt mândru de Sibiu, de 
întreaga regiune şi sunt con-
vins că am reuşit în aceste zile 
să contribuim la o schimbare 
de percepţie a multor europeni 
faţă de România! Ţara noastră 
va deveni o destinaţie turistică 
majoră în Europa, sunt sigur de 
acest lucru, mai ales acum, după 
ce am discutat cu liderii de opi-
nie prezenţi în ţara noastră cu 
ocazia acestor info-călătorii pe 
care le organizăm. Am întâlnit 
oameni uimiţi de cât de fru-
moasă este ţara noastră şi care 
au recunoscut că, până acum, 
aveau o imagine nedreaptă a 

României. În câteva luni, ţara 
noastră va prelua preşedinţia 
Consiliului Uniunii Europene 
şi nu va fi o misiune uşoară. 
Garantez că vom avea un man-
dat de succes şi că vom profita 
de această oportunitate pentru 
a face cunoscută România la 
adevărata ei valoare”, a declarat 
ministrul Turismului. Ministrul 
Turismului a fost ghid pentru 
o zi pentru 14 jurnalişti din 
Cehia, Grecia, Polonia, Estonia 

şi Spania, care au mers în Româ-
nia într-o vizită de documentare.

Jurnaliştii au făcut un 
tur al celor mai importante 
atracţii turistice din zona 
Braşov-Bran-Sibiu. Ministe-
rul Turismului a organizat 
această acţiune, în partene-
riat cu ministerul de Externe, 
în vederea pregătirii preluării 
preşedinţiei Consiliului Uniu-
nii Europene de către România, 
în prima parte a anului 2019. 

Potrivit sursei citate, jurnaliştii 
au ajuns pe 13 iunie în Bucureşti, 
iar traseul a cuprins vizite în 
centrul istoric al Braşovului, la 
Castelul Bran, la Cetatea Făgă-
raş, apoi în Sibiu. Ei au putut 
admira atât oraşul Sibiu, cât 
şi atracţiile din împrejurimi, 
Ocna Sibiului, Muzeul Astra, 
Lacul Bâlea, Transfăgărăşanul. 
Vizita de documentare, realizată 
în perioada 13 -16 iunie, este 
al treilea eveniment organizat 
în cadrul unei ample campa-
nii de promovare realizate 
în contextul preluării preşe-
dinţiei Consiliului Uniunii 
Europene. Primele vizite au 
prezentat atracţiile turistice din 
Oradea, Cluj şi Delta Dunării. 
Următoarea va avea ca desti-
naţie litoralul Mării Negre şi 
va avea loc la mijlocul lunii 
iulie. Toate vizitele de docu-
mentare au avut ca punct de 
pornire Bucureştiul şi atracţiile 
sale, se mai arată în comuni-
catul ministerului Turismului.

FOTO: TURNULSFATULUI.RO

Ministrul Turismului: Ţara noastră va deveni 
o destinaţie turistică majoră în Europa

SRI a declasificat protocolul 
de cooperare între Serviciu şi 
Parchetul de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie şi 
Curtea Supremă. Documen-
tul a fost publicat pe site-ul 
Serviciului Român de Infor-
maţii, conform HotNews.ro. 

„Procedura de declasificare a 
protocolului de cooperare între 
SRI şi PICCJ, lansată la fina-
lul lunii mai de directorul SRI, 
domnul Eduard Hellvig, s-a 
încheiat cu publicarea docu-
mentului. S-a avut în vedere 
faptul că protocolul nu mai 
conţine niciun fel de date 
sau informaţii care să pună în 
pericol securitatea naţională a 
României, aşa cum este definită 
astăzi de legislaţia în vigoare şi 
de recentele hotărâri în mate-
rie ale Curţii Constituţionale 
a României”, informează SRI, 
printr-un comunicat de presă. 
Principalul subiect se referea 
la crearea şi operaţionalizarea 
cadrului legal şi organizatoric 
pentru gestionarea informa-
ţiilor clasificate vehiculate în 
procedurile de emitere a man-
datelor de securitate naţională.

„Semnarea protocolului a 
fost făcută ca urmare a emi-
terii unei solicitări cu caracter 
obligatoriu din partea ORNISS 
(Oficiul Registrului Naţional al 

Informaţiilor Secrete de Stat), 
în martie 2006, prin care se 
impunea celor două instituţii 
încheierea unui acord reci-
proc de securitate, precum şi 
dobândirea, de PICCJ, a unui 
certificat de acreditare de secu-
ritate. În aplicarea dispoziţiilor 
ORNISS, în anul 2009 a fost 
semnat acordul de securitate 
SRI-PICCJ, iar în anul 2012 s-a 
realizat acreditarea de securi-
tate a sistemului informatic 
interconectat. În luna martie 
2017, a fost prelungită acredi-
tarea până în 2020”, se mai 
arată în comunicat.

Între principiile invocate în 
protocol pentru cooperare este 
menţionat cel al „proprietăţii 
intelectuale asupra informaţi-
ilor ce fac obiectul cooperării, 

conform căruia informaţiile 
rămân proprietatea emitentului, 
difuzarea acestora către terţi 
fiind posibilă doar cu acordul 
expres al acestuia”. „Fiecare 
parte va asigura protecţia infor-
maţiilor clasificate primite, 
conform nivelului de clasifi-
care atribuit de emitent”, se 
mai arată în document. De 
asemenea, în document este 
menţionat şi „principiul eva-
luării periodice a activităţilor 
prevăzute în prezentul Protocol–
condiţie de bază a asigurării 
eficienţei în realizarea obiec-
tivelor comune”, mai spune 
sursa citată.

Potrivit documentului, 
obiectivele cooperării constau 
printre altele în: crearea unui 
sistem informatic sigur şi stabil, 

acreditat de Oficiul Registru-
lui Naţional al Informaţiilor 
Secrete de Stat, necesar gestio-
nării în condiţii de securitate şi 
operativitate maximă a infor-
maţiilor în format electronic 
vehiculate în scopul îndeplini-
rii măsurilor prevăzute la art.2; 
asigurarea de către S.R.I. şi 
punerea la dispoziţia P.Î.C.C.J. 
şi Î.C.C.J., în conformitate cu 
prevederile legale, a infras-
tructurii tehnice a sistemului 
necesară realizării activităţi-
lor circumscrise domeniilor de 
cooperare; punerea la dispo-
ziţie–pe bază de reciprocitate, 
în limitele competenţelor Păr-
ţilor–a informaţiilor, datelor, 
documentelor şi materialelor 
relevante şi utile pentru înde-
plinirea atribuţiilor specifice, 
precum şi asigurarea pro-
tecţiei acestora, în zona de 
competenţă, în conformitate 
cu prevederile actelor nor-
mative oficiale şi interne în 
materie; elaborarea şi deru-
larea de către părţi, în domeniile 
complementare, de strategii, 
acţiuni şi programe, comune. 

„Conducerile Părţilor pot con-
veni şi asupra altor domenii 
de cooperare, cu respectarea 
prevederilor prezentului Pro-
tocol”, se arată în dispoziţiile 
finale.

SRI a făcut public protocolul de cooperare 
cu Parchetul General şi Curtea Supremă

FOTO: EXTRANEWS.RO

Tăriceanu nu a discutat despre 
suspendarea preşedintelui

Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat 
că nu a discutat nici cu liderii PSD, nici cu președintele aces-
tui partid, Liviu Dragnea, despre o eventuală suspendare a 
președintelui Klaus Iohannis în cazul în care acesta nu res-
pectă decizia Curţii Constituţionale cu privire la revocarea șefei 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie, precizează AGERPRES. „Eu nu 
am auzit de astfel de planuri și nu am făcut o discuţie, nici ofi-
cială, nici neoficială, cu liderii PSD. Sigur că s-ar putea ca și de 
la ALDE cineva să considere public punctul lui de vedere per-
sonal, fără ca el să angajeze partidul, că e bine să facem așa 
sau poate cineva o să spună că nu e bine. Cred că trebuie să 
respectăm dreptul fiecăruia de a-și exprima opinia. Până la 
urmă, ceea ce contează este decizia finală și decizia partidu-
lui, nu putem să ne orientăm după luări de poziţii individuale”, 
a spus Tăriceanu la Senat întrebat dacă a discutat cu partenerii 
din PSD despre suspendarea președintelui.

El a adăugat că suspendarea președintelui nu este o acţi-
une asemănătoare celei de la votarea unei legi. „Ştiţi foarte 
bine că, din păcate, în Constituţie nu există decât o singură 
sancţiune la președinte și aceasta este sancţiunea extremă, 
suspendarea. Dar eu mă aștept la altceva, eu mă aștept ca pre-
ședintele, care prin Constituţie are un rol bine definit, și anume, 
de garant al respectării Constituţiei, să respecte decizia CCR”, a 
afirmat Tăriceanu. Conform sursei citate, președintele Senatu-
lui a menţionat că membrii coaliţiei vor lua o hotărâre atunci 
când Iohannis o să anunţe ce decizie a luat.

Întrevedere Carmen Dan 
cu directorul Europol
Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a avut în marja reu-
niunii ministeriale a Forumului Salzburg, o întrevedere cu 
directorul Europol, Catherine de Bolle, discuţiile fiind axate pe 
contribuţia României la funcţionarea acestei agenţii europene, 
informează AGERPRES.

„Am întâlnit o femeie puternică și foarte implicată în pre-
venirea și combaterea tuturor formelor de criminalitate 
organizată, cu ramificaţii la nivel european. Mă refer la direc-
torul Europol, Catherine de Bolle, cu care am discutat despre 
contribuţia României la funcţionarea acestei agenţii europene, 
dar și despre aspecte legate de asigurarea Președinţiei Con-
siliului UE, de către ţara noastră, în prima jumătate a anului 
2019”, a anunţat Carmen Dan. Ministrul a subliniat că Româ-
nia este stat membru cu drepturi depline la Europol începând 
din anul 2007 și se situează în primele cinci locuri ca număr 
de persoane care lucrează în cadrul acestei agenţii europene. 

„Profesionalismul ofiţerilor români a fost apreciat și cu prilejul 
discuţiilor bilaterale. Nu m-a surprins, dar m-a bucurat! Şi mai 
trebuie să recunosc ceva. Pentru mine, întâlnirea cu doamna 
Catherine de Bolle a reprezentat un moment deosebit. Am 
crezut întotdeauna în capacitatea femeilor de a gestiona efici-
ent, inclusiv instituţii de forţă, iar abordarea fermă și analitică 
a directorului Europol nu a făcut decât să îmi confirme acest 
lucru”, a afirmat Dan, conform sursei citate.

FOTO: YOUTUBE.COM
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2,5 milioane de metri pătraţi 
de plajă, până în 2020 

Înmatriculările de autoturisme 
rulate au scăzut, în primele 
cinci luni ale anului 2018, cu 
peste 8%, ajungând până la 
197.010 unităţi, compara-
tiv cu aceeaşi perioadă din 
2017, când erau consemnate 
circa 215.000 de înregistrări, 
reiese din statistica Direcţiei 
Regim Permise de Conducere 
şi Înmatriculare a Vehiculelor 

(DRPCIV), informează AGER-
PRES. Conform datelor 
oficiale centralizate, în inter-
valul ianuarie–mai 2018, cele 
mai înmatriculate autoturisme 
second hand au fost: Vol-
kswagen (49.792 exemplare, 

-11,23%), Opel (21.493 unităţi, 
-21,16%), BMW (18.467 unităţi, 
+0,52%), Audi (18.315 exem-
plare, -2,25%), Ford (18.272 

unităţi, -15,13%), Merce-
des-Benz (10.126 unităţi, 

-5,78%), Skoda (8.813 unităţi, 
+4,11%) şi Renault (8.563 uni-
tăţi, -12,38%). Pe de altă parte, 
la nivelul primelor cinci luni 
ale anului în curs, înmatricu-
lările de autoturisme noi au 
crescut cu 29,34% faţă de ace-
eaşi perioadă din anul anterior, 
până la 47.827 de unităţi. În 

funcţie de numărul unităţilor 
înmatriculate, numai în luna 
mai, cele mai multe înmatri-
culări au vizat mărcile: Dacia 
(cu 3.114 unităţi, mai mult cu 
89,30% faţă de mai, anul tre-
cut), urmată de Skoda (1.106 
unităţi, +46,49%), Ford (979 
unităţi, +40,86%), Volkswa-
gen (803 unităţi, -21,51%) şi 
Renault (764 unităţi, +39,67%).

În acelaşi timp, cea mai 
redusă frecvenţă a înmatri-
culărilor de autoturisme noi, 
în aprilie, s-a consemnat în 
cazurile: Subaru (nouă exem-
plare), Ford-CNG-Technik şi 
smart (câte opt exemplare), 
SsangYong (şapte), BMW I şi 
Maserati (câte patru unităţi), 
Lada (trei), Bentley (două), Aro, 
Citroen-DS, Ferrari, Merce-
des-AMG şi Tesla (câte un 
exemplar). Datele DRPCIV 
arată că parcul auto naţio-
nal din România ajunsese, la 
finele anului 2017, la peste 
7,635 milioane de unităţi, în 
creştere cu 8,91% faţă de anul 
precedent. Din acest total, peste 
1,320 milioane de vehicule erau 
înmatriculate în Bucureşti, mai 
spune sursa citată.

Peste 197.000 de autoturisme second hand, 
înmatriculate până în luna mai, în România

Ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, a declarat că o supra-
faţă totală de 2,5 milioane de metri pătraţi de plajă, constând 
în 11 loturi situate între Periboina și 2 Mai, va fi pusă la dispo-
ziţia turiștilor prin realizarea unui proiect european privind 
reducerea eroziunii costiere, în valoare de circa 752 mili-
oane de euro, cu termen de finalizare anul 2020, informează 
AGERPRES. Proiectul „Reducerea eroziunii costiere, faza II (2014-
2020)” vizează, în prima etapă de lucru, cinci loturi la Periboina, 
Mamaia, Tomis (Cazino), Agigea și Eforie, iar în a doua etapă, 
șase loturi la Costinești, Olimp, Jupiter-Neptun, Balta Manga-
lia-Venus-Aurora, Mangalia-Saturn și 2 Mai. „Acest proiect de 
reducere a eroziunii costiere este de fapt de redare și răpire 
din Marea Neagră a aproximativ 2,5 milioane de metri pătraţi 
de plajă care va fi pusă la dispoziţia turiștilor după finalizarea 
acestui proiect”, a spus Deneș, într-o conferinţă de presă. Pe 
lângă înnisipări, proiectul prevede în anumite cazuri reabilita-
rea unor stăvilare, consolidarea falezei și construirea de diguri. 
Conform ministrului Apelor și Pădurilor, în prima etapă a pro-
iectului lucrările vor începe în luna ianuarie a anului viitor, iar 
în cea de a doua etapă, din septembrie 2019. Contractele de 
finanţare de către UE, pentru suma de circa 752 milioane de 
euro, vor fi semnate în decembrie 2018. Perioada de garanţie a 
lucrărilor va fi de 50 de ani, mai spune sursa citată.

FOTO: ZIARE.COM

FOTO: UNANHAIHUI.RO
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Premierul britanic, Theresa 
May, a promis că va injecta 
miliarde de lire sterline supli-
mentar în serviciul public de 
sănătate, aflat în criză, în special 
datorită economiilor realizate 
odată cu ieşirea Regatului Unit 
din Uniunea Europeană, infor-
mează AGERPRES. Astfel, până 
în 2024, serviciul public de 
sănătate, NHS, va primi câte 
20 de miliarde de lire sterline 
în fiecare an, a anunţat şefa 
guvernului.

„Părăsind Uniunea Euro-
peană şi încetând plata unor 
sume importante în fiecare an 
Bruxelles-ului, vom avea mai 
mulţi bani pentru anumite pri-
orităţi, cum ar fi NHS”, declară 
ea într-un editorial pentru o 
publicaţie britanică. „Dar pen-
tru a oferi NHS finanţarea de 
care are nevoie pentru viitor, 
dividendele rezultate din Brexit 
nu sunt suficiente” şi ţara va 
trebui să contribuie „un pic 
mai mult”, a adăugat May.

Mass-media britanice evocau 
creşteri de impozite şi împru-
muturi, mai spune sursa citată. 
Aducerea mai multor bani la 

NHS graţie sumelor economi-
site prin ieşirea din Uniunea 
Europeană a fost unul dintre 
argumentele pro-Brexit, folo-
site inclusiv de actualul ministru 
de externe, Boris Johnson, 
în timpul campaniei pentru 
referendumul din 2016. Sus-
ţinătorii Brexitului au postat pe 

un autobuz roşu sloganul: „Noi 
trimitem Uniunii Europene 350 
de milioane de lire sterline în 
fiecare săptămână. În loc de asta, 
să finanţăm NHS”. Cifrele avan-
sate de Theresa May depăşesc 
aşteptările acestora. „Ceea ce 
anunţ înseamnă că în 2023/2024 
vor fi 600 de milioane de lire 

sterline pe săptămână, în nume-
rar, care merg la NHS”, a spus 
ea într-un interviu. Aceşti bani 
sunt meniţi să îmbunătăţească 
timpul de aşteptare pentru îngri-
jire, dar şi „ratele de vindecare 
a cancerului” şi „îmbunătăţirea 
îngrijirii sănătăţii mintale”, a 
declarat Theresa May.

Secretarul general al NATO, 
Jens Stoltenberg, şi cancela-
rul german Angela Merkel au 
asigurat că viitorul summit al 
Alianţei din iulie va ilustra „uni-
tatea transatlantică”, în pofida 
tensiunilor cu preşedintele 
american Donald Trump şi a 
recentei reuniuni catastrofale 
a G7, informează AGERPRES.

„Acest summit este o oca-
zie de a demonstra unitatea 
transatlantică. În pofida dife-
renţelor (cu Washingtonul) cu 
privire la comerţ, climă, acordul 
nuclear iranian, NATO poate 
continua să demonstreze o 
capacitate de descurajare şi 
apărare puternică”, a declarat 
Jens Stoltenberg în timpul unei 
conferinţe de presă cu Angela 
Merkel. „SUA şi Donald Trump 
îşi vor reafirma ataşamentul 
faţă de unitatea transatlantică 
şi liniile NATO”, a subliniat el. 

„Este ceea ce a fost clar indicat 
de Trump când l-am întâlnit la 
Washington cu câteva săptă-
mâni în urmă, dar, de asemenea, 
pentru că noi vedem acest lucru 
pe teren cu acţiuni concrete”, a 
adăugat Stoltenberg. În cadrul 
summitului, preconizat pentru 
11 şi 12 iulie 2018 la Bruxelles, 
„vom avea rezultate solide”, a 

spus la rândul său cancelarul 
german. „Dincolo de diferen-
ţele în punctele de vedere (cu 
Trump), va fi un summit foarte 
constructiv la care vom lua, de 
asemenea, decizii importante”, 
a afirmat Angela Merkel.

Conform sursei citate, Sum-
mitul G7 s-a încheiat recent cu 
un fiasco după ce Donald Trump 
a respins în ultimul moment 
textul final, ca ripostă la decla-
raţiile premierului canadian 
Justin Trudeau. Un gest fără 
precedent care înrăutăţeşte 

relaţia SUA cu aliaţii occiden-
tali în contextul în care Donald 
Trump a impus taxe vamale pe 
importurile de oţel şi aluminiu 
pentru mai multe ţări, inclusiv 
celor din UE. De la sosirea lui 
Donald Trump la Casa Albă în 
luna ianuarie, Washingtonul 
a injectat cu 40% mai multe 
fonduri pentru a-şi consolida 
prezenţa militară în Europa, a 
indicat în acest context Jens 
Stoltenberg. Ţările europene 
membre ale Alianţei, în spe-
cial Germania, sunt frecvent 

acuzate de către Donald Trump 
că nu îşi respectă promisiunile 
de a majora cheltuielile mili-
tare. Angela Merkel a declarat 
recent că bugetul armatei ger-
mane va atinge 1,5% din PIB 
până în 2025. „Încurajez Ger-
mania să facă mai mult pentru 
că Germania este cea mai mare 
economie a Europei. Avem 
nevoie de leadershipul german 
în acest domeniu. Ne îndrep-
tăm în direcţia bună, dar mai 
avem încă mult de parcurs”, a 
spus Stoltenberg.

Theresa May promite o finanţare 
suplimentară a serviciului public de sănătate

În pofida disensiunilor, Merkel şi Stoltenberg 
sunt încrezători în „unitatea” NATO

FOTO: WSJ.COM
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SUA: 2.000 de copii, separaţi 
de părinţii lor, din aprilie

Rep. Moldova va cere la ONU 
retragerea trupelor ruseşti
Republica Moldova va cere în mod repetat la Adunarea Gene-
rală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) retragerea trupelor 
rusești din stânga Nistrului, a declarat ministrul Afacerilor 
Externe și Integrării Europene (MAEIE) Tudor Ulianovschi, care 
a specificat că rezoluţia propusă de Chișinău ar putea fi exami-
nată la 22 iunie 2018, informează AGERPRES. Şeful diplomaţiei 
moldovenești a menţionat că autorităţile de la Chișinău au 
reînregistrat la Secretariatul ONU cererea de examinare a pro-
iectului și aceasta a fost acceptată pentru data de 22 iunie. 

„Guvernul nu s-a dezis de iniţiativa sa. Recent Secretariatul 
ONU a înregistrat proiectul de rezoluţie înaintat de Moldova, 
intitulat „Retragerea completă și necondiţionată a forţelor 
militare străine de pe teritoriul R. Moldova”. Acum se depun 
eforturi în scopul asigurării unui sprijin cât mai larg al state-
lor ONU. Avem deja 10 state care au semnat proiectul rezoluţiei 
respective”, a spus Ulianovschi.

În 2017, diplomaţia de la Chișinău a făcut mai multe deme-
rsuri către forurile internaţionale în care a solicitat retragerea 
completă a forţelor militare străine de pe teritoriul Republi-
cii Moldova. Şeful executivului, Pavel Filip, a rostit un discurs la 
ultima Adunare Generală a ONU în care s-a referit în mod spe-
cial la necesitatea soluţionării conflictului teritorial din partea 
de est a Republicii Moldova și a cerut retragerea formaţiunilor 
militare străine de pe teritoriul său, mai spune sursa citată.

De la mijlocul lunii aprilie, aproape 2.000 de copii au fost 
separaţi de părinţii lor arestaţi pentru trecere clandestină a 
frontierei americane, a informat administraţia Trump, care 
revendică această practică în numele „toleranţei zero” faţă de 
imigraţia ilegală, informează AGERPRES. Între 19 aprilie și 31 
mai 2018, 1.995 de minori au fost separaţi de 1.940 de adulţi 
reţinuţi de poliţia de frontieră și arestaţi în așteptarea urmări-
rii penale, a indicat un purtător de cuvânt al Departamentului 
Securităţii Interne, într-o conferinţă telefonică. Administraţia 
Trump a spus clar că nu va mai ignora legea, a subliniat el.

Familiile migranţilor, care fug în majoritate din America 
Centrală cu violenţa sa endemică, sunt separate din octombrie 
2017, dar ritmul s-a accelerat brusc de la începutul lunii mai, 
când ministrul american al Justiţiei, Jeff Sessions, a afirmat 
deschis că toţi migranţii care trec ilegal frontiera vor fi arestaţi, 
fie că sunt însoţiţi de minori sau nu. Însă copiii nu pot fi tri-
miși în închisoarea unde se află rudele lor, a reiterat el, ceea ce 
conduce la aceste separări. „Ne găsim în acest moment într-o 
situaţie în care fie alegem să aplicăm legea, fie decidem să o 
ignorăm”, a subliniat un purtător de cuvânt, în conferinţa tele-
fonică, conform sursei citate. Denunţând blocajele din Congres 
asupra unei reforme a imigraţiei, președintele Donald Trump 
dă vina în situaţia prezentă pe opoziţia democrată și denunţă 
politica în domeniul migraţiei ilegale aplicată în special sub 
administraţia Obama.
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En la cripta de la catedral de Santa 
María la Real de la Almudena nos 
encontramos un sepulcro en el que 
aparece una imagen familiar para 
rumanos y moldavos: una cabeza de uro 
como los que cazaba Dragos. ¿Por qué 
este lugar tan ligado a Madrid alberga 
un símbolo heráldico que nos habla de 
una remota región de Rumanía?

El sepulcro hace las veces de 
panteón familiar de la familia Pedro-
so-Sturdza y, por ello, sobre el mismo 
aparecen los escudos nobiliarios de 
ambas familias: el que aparece a la 
derecha pertenece a Sturdza, la cual, 
a su escudo familiar quiso añadir el 
uro de la añorada Moldavia. El pan-
teón, reducido a un gran sepulcro 
adosado a uno de los muros, con-
tiene tres grupos de inscripciones 
organizadas de la siguiente forma:

Parte superior central:
Excmos. Sres.
Condesa de San Esteban de 

Cañongo, nacida Marie Sturdza + 
19 – 1 – 1931

Y
Luis de Pedroso y Madan, conde 

de San Esteban de Cañongo

Y conde de Beerhaven
gentilhombre de Cámara con ejer-

cicio de SM el rey D. Alfonso XIII 
Embajador de España + 8 – 2 – 1952

María Sturdza era nieta de Miguel 
Sturdza (1794 – 1884), príncipe rei-
nante en Moldavia entre 1834 y 1849. 
La princesa María falleció en París y 
al funeral acudieron personalidades 
como sus primas Natalia de Serbia 
y la princesa Bibesco (seguramente 
Marta Bibescu, una fascinante mujer 
que podría haber sido fugaz amante 

de Alfonso XIII). María desarrolló 
una vida social propia de una mujer 
de su condición y posición social, pero 
también se interesó por la vida inte-
lectual figurando, por ejemplo, como 
destacada socia del Lyceum Club, una 
asociación cultural femenina animada 
por algunas de las de mujeres más 
cultivadas y relevantes de las déca-
das de los años veinte y treinta.

Luis de Pedroso y Madan (1876 – 
1952), V conde de San Esteban de 
Cañongo y conde de Beerhaven, era 

hijo de José de Pedroso y de María 
de los Dolores Madan – de la cual 
tenemos un cuadro en el Museo del 
Prado, obra de Felix-Henri Giacomo-
tti -. Como indica el sepulcro, Luis de 
Pedroso fue gentilhombre de Cámara 
con ejercicio de SM el rey D. Alfonso 
XIII y destacó en el desempeño de 
labores diplomáticas. Su relación con 
los países del Este no se limitará a 
su matrimonio con una princesa 
rumana, sino que, todavía durante 
la Guerra Civil española, en febrero 
de 1939, fue nombrado encargado de 
negocios de la legación española en 
Polonia por el Gobierno de Burgos, 
cargo que desempeñó hasta julio de 
1940, si bien, en septiembre de 1939 
tuvo que refugiarse en Rumanía con 
motivo de la invasión alemana. En 
1943 fue nombrado cónsul general 
en Túnez, pero fue jubilado en 1946, 
momento en el que fija su residencia 
en Tánger, donde fallecerá en 1952.

Del matrimonio Pedroso-Sturdza 
nacieron tres hijas: María Dolores, 
Margarita de Pedroso y Mercedes, de 
las cuales, las dos primeras también 
recibieron sepultura en la cripta de 
la Almudena.

Así, en la parte inferior izquierda 
del panteón, nos encontramos con 

una lápida en la que aparece el nom-
bre de Dolores de Pedroso y Sturdza, 
Condesa de San Esteban de Cañongo, 
Lazo de Dama de (la Orden de) Isabel 
la Católica 2 – 3 -1986 y una inscrip-
ción “oh, Tierra, sé leve sobre ella 
como ella lo fue sobre ti”.

Dolores, a cuya figura ya nos acer-
camos en Una (medio) rumana en el 
Museo del Prado: Dolores de Pedroso 
y Sturdza en la playa de Biarritz publi-
cado por el Periódico El Rumano en 
España en septiembre de 2017.

Destacó como especialista en el 
estudio del baile y la danza, tema 
sobre el que produjo gran cantidad 
de artículos que publicó en revistas 
nacionales y extranjeras y para los 
cuales entrevistó a personalidades 
notables del mundo del espectáculo 
y la danza; no obstante, es recordada 
por ser una de las primeras muje-
res corresponsal de guerra, siendo 
enviada a Etiopía en plena invasión 
italiana. Allí destacó no solo como 
periodista y escritora, sino por su com-
promiso por las víctimas de la guerra, 
pues, como señala Gonzalo Jar Cou-
selo, “a raíz de los primeros ataques 
con gas contra la población civil por 
parte del bando italiano, ambas peri-
odistas dejaron momentáneamente 
sus ocupaciones profesionales y se 
fueron al hospital a ayudar en la aten-
ción a las víctimas del conflicto como 
enfermeras”.

(A continuación en el próximo número)

Capul de bour en la Catedral de la Almudena de 
Madrid: el panteón de los Pedroso-Sturdza (I)

FOTO: ARCHIVO DE COLABORADORES – JORGE MARTÍN, PROFESOR DE HUMANIDADES
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Simona Halep, liderul tenisu-
lui feminin mondial şi recenta 
câştigătoare a turneului de la 
Roland Garros, a ieşit victori-
oasă în anchetele WTA pentru 
cea mai bună jucătoare a lunii 
mai şi cea mai frumoasă fază a 
lunii, în timp ce Mihaela Buzăr-
nescu s-a impus în ancheta 
pentru revelaţia lunii mai 
2018, informează AGERPRES.

În ierarhia finală pentru cea 
mai bună jucătoare a lunii mai, 
Simona Halep a fost urmată 
de cehoaica Petra Kvitova, de 
americanca Sloane Stephens, 
finalista de la Roland Garros, 
şi de ucraineanca Elina Svi-
tolina. Halep s-a încoronat 
la Paris cu primul său titlu 
de Mare Şlem, turneul de la 
Roland Garros începând în mai 
şi încheindu-se în iunie. Halep 
a pierdut primul set al turneu-
lui, dar a reuşit să o învingă pe 
americanca Alison Riske, tre-
când apoi pe rând de Taylor 
Townsend, Andrea Petkovic 
şi Elise Mertens. În sferturi 
a revenit după ce a pierdut 
primul act cu Angelique Ker-
ber, a surclasat-o pe Garbine 
Muguruza în semifinală, iar în 
finală a câştigat contra ameri-
cancei Sloane Stephens, care se 
impusese în primul set. Fina-
lista Stephens, campioana la 
US Open, nu trecuse până în 
acest an de faza optimilor de 
finală la Paris. Sloane Stephens 
a devenit, cu acest rezultat, cea 

mai bună americancă din cla-
samentul WTA.

Simona Halep a câştigat 
titlul de cea mai bună jucătoare 
a lunii ianuarie (campioană la 
Shenzhen şi finalistă la Aus-
tralian Open), în februarie s-a 
impus Petra Kvitova, în martie 
a fost laureată Naomi Osaka 
(Japonia), iar în aprilie Karolina 
Pliskova (Cehia). În ancheta 
pentru cea mai frumoasă fază 
a lunii trecute, Simona Halep 
a fost urmată din nou de Petra 
Kvitova (fază la Madrid), de 
Maria Şarapova (Madrid), 
Angelique Kerber (Roma) şi 

Anastasia Pavliucenkova (la 
Strasbourg). Laureatele de 
până acum au fost Agnieszka 
Radwanska (ianuarie), Maria 
Şarapova (februarie, aprilie) şi 
Simona Halep (martie).

În lupta pentru titlul de 
revelaţie a lunii mai, Miha-
ela Buzărnescu a fost urmată 
de rusoaica Daria Kasatkina 
şi estoniana Anett Kontaveit. 
Buzărnescu a reuşit noi pre-
miere în circuitul profesionist, 
printre care şi prima sa victorie 
pe tabloul principal la Roland 
Garros. Mihaela s-a oprit abia 
în optimi, după ce a trecut de 

Vania King, Rebecca Peterson 
producând una dintre marile 
surprize ale ediţiei din acest an, 
eliminarea ucrainencei Elina 
Svitolina, a patra favorită. Seria 
româncei a fost oprită de Madi-
son Keys, dar i-a adus cea mai 
bună clasare din carieră, locul 
30. Tot în mai, Buzărnescu a 
jucat o finală la Praga. Conform 
sursei citate, celelalte laure-
ate ale titlului de revelaţie a 
lunii au fost taiwaneza Su-wei 
Hsieh (ianuarie), Daria Kasat-
kina (februarie), americanca 
Danielle Collins (martie) şi 
românca Ana Bogdan (aprilie).

Noul sezon competiţional din 
rugbyul intern va începe în 
luna august 2018, când este 
programată Cupa Regelui, 
întrecere care se adresează 
celor opt echipe din primul 
eşalon valoric, informează 
site-ul SuperLigii, conform 
AGERPRES.

În această competiţie, 
ierarhizarea echipelor pentru 
stabilirea partidelor urmează 
să se facă în funcţie de clasa-
mentul final al SuperLigii CEC 
Bank şi al Diviziei Naţionale de 
Seniori. Echipele participante 
vor fi: SCM Timişoara, CSM 
Ştiinţa Baia Mare, CSA Steaua, 
CSM Bucureşti, CS Dinamo, CS 
U Cluj, CS Tomitanii Constanţa 
(campioana DNS–Diviziei Naţi-
onale de Seniori), SCM Gloria 
Buzău (vicecampioana DNS). 
Sferturile de finală vor avea 

loc pe 11 august 2018, semifi-
nalele pe 18 august, iar finala 
mare şi finala mică se vor dis-
puta pe 25 august 2018.

SuperLiga CEC Bank, edi-
ţia 2018-2019, va debuta cu 
opt echipe pe 8 septembrie, 
turul urmând să se încheie 

pe 3 noiembrie 2018. Retu-
rul va începe pe 23 martie 2019 
şi se va încheia pe 4 mai. Pe 18 
mai se vor disputa semifinalele 
play-off şi play-out, iar fina-
lele pe 25 mai 2019. În ceea ce 
priveşte Cupa României, echi-
pele vor porni în competiţie cu 

respectarea clasamentului din 
turul SuperLigii 2018/2019. Pe 
10 noiembrie 2018 vor avea 
loc sferturile de finală, pe 17 
noiembrie se vor juca semifi-
nalele, iar pe 24 noiembrie/1 
decembrie va avea loc finala, 
mai spune sursa citată.

Cluburile sunt aşteptate să 
se înscrie în competiţiile din 
primul eşalon valoric până pe 31 
iulie 2018. În prezent, deţină-
toarea Cupei Regelui este CSM 
Ştiinţa Baia Mare, deţinătoa-
rea Cupei României este CSM 
Bucureşti, iar campioana naţi-
onală este Timişoara Saracens. 
De asemenea, Biroul Federal 
al FRR (Federaţia Română de 
Rugby) a decis ca Divizia Naţi-
onală de Seniori şi Divizia A, 
eşaloanele doi şi trei valorice, 
să se comaseze într-o singură 
competiţie.

SPORT

Tenis: Simona Halep şi Mihaela Buzărnescu, 
laureate în anchetele WTA ale lunii mai

Rugby: Cupa Regelui va deschide, în 
august, noul sezon competiţional intern

FOTO: NEWSGEORGIA.GE

FOTO: SBNATION.COM

Ronaldo va plăti 
18,8 milioane de 
euro fiscului spaniol

Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, vedeta lui Real 
Madrid, a acceptat să plătească 18,8 milioane de euro fiscului 
spaniol, astfel ca procurorii să renunţe la orice acţiune penală 
pentru evaziune fiscală, a indicat o sursă judiciară, conform 
AGERPRES. Acest acord preliminar între avocaţii și Ronaldo și 
reprezentanţii administraţiei fiscale, care nu a fost încă ratificat 
de fisc, prevede și doi ani de închisoare. În general, în Spania 
pedepsele de până la doi ani de închisoare nu sunt efectu-
ate. Cu ajutorul unor firme fantomă și al conturilor offshore, 
Ronaldo ar fi disimulat 150 milioane euro în paradisuri fiscale 
între 2009 și 2016, cu scopul de a plăti taxe cât mai mici fiscului 
spaniol. În decembrie 2014, atacantul și-a vândut drepturile de 
marketing pentru perioada 2015-2020 în schimbul a 74,7 mili-
oane euro, cu scopul de a profita de regimul fiscal avantajos ce 
urma să dispară la finele anului 2014, mai spune sursa citată.

Messi a câştigat 
pentru a 6-a oară 
premiul „Aldo Rovira”

Fotbalistul argentinian Lionel Messi a câștigat pentru a șasea 
oară premiul „Aldo Rovira”, atribuit celui mai bun jucător de 
la FC Barcelona în fiecare sezon, informează AGERPRES. Deca-
rul sud-american, care a fost laureatul acestui premiu și anul 
trecut, a fost ales de un juriu format din ziariști, în cadrul unui 
eveniment care a avut loc la instalaţiile clubului „azulgrana”, în 
prezenţa președintelui Josep Maria Bartomeu.

Trofeul, opera artistului Montserrat Garcia Rius, va fi 
decernat starului argentinian în debutul sezonului următor, 
deoarece acesta se află în prezent în Rusia pentru a parti-
cipa la Cupa Mondială 2018 alături de naţionala ţării sale, al 
cărei căpitan este. Conform sursei citate, premiul, care e dedi-
cat memoriei unui fost conducător al Barcelonei, Josep Lluis 
Rovira, i-a mai avut printre câștigători în ultimii ani pe france-
zul Eric Abidal (2011), argentinianul Javier Mascherano (2013) și 
uruguayanul Luis Suarez (2015).

FOTO: EN.AS.COM
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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

Doamnă serioasă de 56 de ani, muncitoare, sinceră 
și corectă doresc să cunosc un domn de vârstă 
apropiată, serios, cu intenții bune pentru o relație 
frumoasă. Îmi puteți scrie sau mă puteți suna la tel: 
642210699.

Divorțat, 43 de ani, doresc să cunosc o femeie 
de vârstă apropiată din comunitatea Madrid. Tel: 
642002967.

Domn din comunitatea Madrid, 41 de ani, doresc să 
cunosc o domnișoară de vârstă apropiată pentru o 
relație serioasă. Tel: 642707115.

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.

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.

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

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.

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

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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