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Ministrul delegat pentru Afaceri 
Europene, Victor Negrescu, a 
declarat în contextul sărbători-
rii Zilei Internaţionale a Dunării, 
că România îşi va asuma pre-
şedinţia Strategiei Uniunii 
Europene pentru Regiunea 
Dunării (SUERD) în perioada 
noiembrie 2018–octombrie 
2019 şi îşi propune să relanseze 
această macro-strategie, astfel 
încât beneficiile participării ţării 
noastre la această formă de cola-
borare regională să devină mai 
vizibile pentru cetăţeni.

România are a patra 
rezervă de gaze naturale 
din Europa, 100 de 
miliarde de metri cubi

România îşi propune să relanseze Strategia 
Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat miercuri (4 iul. a.c.) proiectul privind modificarea 
Codului penal. S-au înregistrat 167 de voturi „pentru”, 97 „împotrivă” şi 19 s-au abţinut. 
Proiectul de modificare a Codului penal, iniţiat de parlamentari PSD şi ALDE, a fost 
adoptat pe 3 iulie în plenul Senatului, în calitate de primă Cameră sesizată.
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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

Codul penal–adoptat de Camera Deputaţilor: 
167 voturi „pentru”, 97 „împotrivă”, 19 „abțineri”

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/
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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

Democraţia nu trebuie luată 
drept un dat garantat, ci tre-
buie consolidată şi apărată în 
fiecare zi, cu toată determinarea, 
a declarat preşedintele Klaus 
Iohannis, la recepţia organizată 
de Ambasada SUA cu ocazia 
Zilei Independenţei, informează 
AGERPRES. „Ne alăturăm pri-
etenilor şi partenerilor noştri 
americani în anul Centenaru-
lui României moderne. Istoria 
României–cea de dinainte de 
1989, dar şi prin evenimente 
mai recente–ne reaminteşte 
constant că democraţia nu tre-
buie luată drept un dat garantat. 
Poate că aceasta este cea mai 
mare lecţie pe care trebuie să 
ne-o însuşim la acest bilanţ 
de 100 de ani de devenire 
modernă. Democraţia trebuie 
consolidată şi apărată în fie-
care zi, cu toată determinarea, 

în România, Europa şi în toate 
colţurile lumii”, a afirmat şeful 
statului.

El a subliniat că trebuie păs-
trată unitatea şi solidaritatea 
pe ambele maluri ale Atlanticu-
lui. „Timpurile dificile cu care 
ne confruntăm acum au însă 
şi capacitatea de a ne atrage 
atenţia asupra necesităţii de 
a păstra unitatea şi solidari-
tatea între ambele maluri ale 
Atlanticului. Relaţia transatlan-
tică nu este importantă doar 
pentru securitatea şi prosperi-
tatea comune a UE şi Statelor 
Unite, dar şi pentru setul esen-
ţial de valori democratice ale 
comunităţii occidentale din 
care facem parte, pentru că, 
dacă valorile care stau la baza 
societăţilor noastre occidentale 
se erodează, atunci însăşi sub-
stanţa relaţiei transatlantice 

este ameninţată”, a adăugat 
Klaus Iohannis. „Sunt convins 

că preşedinţia Consiliului Uniu-
nii Europene, pe care România 
o va exercita peste şase luni, 
va reprezenta o oportunitate 
deosebită şi pentru promovarea 
şi consolidarea parteneriatu-
lui transatlantic, pentru care 
cu toţii trebuie să acţionăm 
consecvent şi hotărât. De 
Ziua Independenţei Statelor 
Unite, doresc să asigur par-
tenerul nostru strategic că 
sunt ferm angajat în a acţi-
ona, astfel încât ţara noastră 
să rămână acelaşi actor impli-
cat, responsabil şi stabil, care 
îşi respectă angajamentele 
asumate–la nivel bilateral şi 
multilateral–şi care îşi con-
solidează capacitatea de a fi 
un furnizor de securitate şi 
de a proiecta valorile noastre 
comune în regiune”, a subli-
niat şeful statului. „Cooperarea 

dintre România şi Statele Unite 
în plan politic, militar şi de 
securitate a ajuns la un nivel 
excepţional. Încurajez, totodată, 
identificarea de soluţii creative 
şi eficiente pentru a consolida, 
în continuare, şi dimensiu-
nea economică, inclusiv prin 
investiţii şi proiecte de afaceri 
comune în domenii strategice 
de interes reciproc–cum este, 
de exemplu, cel energetic”, a 
afirmat preşedintele Iohannis. 
El a arătat că este nevoie de 
stabilitate, predictibilitate şi 
un sistem de justiţie puternic 
şi independent. Şeful statului a 
mulţumit SUA pentru sprijinul 
constant acordat României în 
acest scop. „Veţi găsi mereu în 
România un aliat, un partener 
şi un prieten pe care vă puteţi 
baza”, a transmis în final Klaus 
Iohannis, condorm sursei citate.

Democraţia nu trebuie luată drept un dat garantat, 
ci trebuie consolidată şi apărată în fiecare zi
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GESER: Din 1996, 22 de ani de 
experiență în servicii profesionale 
de consultanță juridică, cu mii de 
clienți mulțumiți.

Să ne cunoaştem! Te salut, sunt 
Gabriel Radu, avocat economist licen-
ţiat în Ştiinţe Economice şi Drept, sunt 
membru în Baroul Bucureşti şi Ilus-
tre Colegio de Abogados de Madrid 
şi reprezint firma GESER.

Din anul 1996, reprezentanții firmei 
GESER au acumulat 22 de ani de experi-
ență, timp în care au dezvoltat pentru 
românii din Spania, dar şi din țară, un 
set de servicii profesionale complete 
de consultanță juridică pentru care mii 
de clienți şi-au exprimat mulțumirea 
şi aprecierea.

Studiile în ştiinţele dreptului 
realizate în România şi în Spania, 
împreună cu experienţa vastă din 
realitatea cotidiană a societăţii spani-
ole, ne susţin şi ne poziţionează între 
cei mai buni care pot oferi servicii 
profesionale de consultanţă juridică. 
Avem diplome care să certifice stu-
dii în Economie şi Drept obţinute în 
România şi diplome care să certifice 
studii în Drept şi Ştiinţe Adminis-
trative obţinute în Spania. Cu toată 
convingerea spunem că putem da cea 
mai bună soluţie la orice problemă 

şi caz în parte pentru românii din 
Spania, care apelează la noi.

Preocuparea neîncetată pentru a 
înţelege legislaţia din Spania, în ceea 
ce priveşte drepturile străinilor şi în 
special ale românilor, dar şi drepturile 
civile şi administrative ale românilor, 
ne-a ambiţionat să ne diversificăm 
serviciile oferite. Pe lângă servicii, 

am dezvoltat o reţea de birouri cât 
mai aproape de clienţii noştri. Am 
început cu deschiderea biroului nos-
tru de consultanţă şi consiliere din 
municipiul Coslada (Madrid). Nece-
sităţile au determinat deschiderea a 
două noi birouri în Arganda del Rey 
(Madrid) şi în capitala Spaniei, la 
Madrid în apropierea Secţiei Consu-
lare a Ambasadei României la Madrid.

GESER este o societate profesi-
onală familială cu titluri şi licenţe 
emise în mod oficial de către auto-
rităţile din România şi din Spania în 
următoarele domenii: traduceri, avo-
catură, administrare afaceri, fiscalitate 
şi legislație muncă, completând cu cea 
mai recentă, consultanță în asigurări 
(correduría de seguros).

Dintre serviciile principale 
pe care le oferim, cele de 
primă necesitate sunt:

1. Rezidență şi cetățenie spaniolă.
2. Legalizare documente româneşti 

şi spaniole ale rezidenților români din 
Spania.

3. Dosare de pensie pentru Spania 
şi România ale cetățenilor români care 
se află în Spania şi sunt la vârsta pensi-
onării. De asemenea, dosare de pensie 
de boală sau pensie de urmaş.

4. Divorțul cetățenilor români cu 
reşedință în Spania.

5. Servicii legislație rutieră: preschim-
barea permisului (auto) de conducere 
românesc într-unul spaniol, înscrie-
rea maşinilor aduse din afara Spaniei, 
schimbare proprietar autovehicule 
(transferencias), radiere auto (bajas)...

6. Echivalarea  diplomelor  de 
absolvire studii româneşti în Spania 
(convalidación titulos).

7. Traduceri legalizate pentru orice 
tip de document (traductor jurado).

Dacă ai întrebări, nelămuriri, ai 
o problemă şi ai nevoie de ajutor, 
contactează-ne pentru a găsi solu-
ţia potrivită pentru tine şi cazul tău. 
Vrei să plăteşti mai puţin ca în altă 
parte? Vrei ca o echipă de profesi-
onişti să se ocupe de cazul tău? Te 
aşteptăm la unul din birourile noas-
tre sau sună-ne atunci când doreşti! 
Să te convingi, nu te costă nimic!

DE CE NOI ȘI NU ALȚII?
Pentru că, ASESORIA GESER 
CONSULTORES Y GESTORES:

• Demonstrăm profesionalism pen-
tru fiecare caz în parte.

• Avem experiență acumulată în timp 
pentru cazuri de la cele mai simple la 
cele mai complexe.

• Ne adaptăm la cerințele tale.
• Avem o rețea de birouri aproape 

de tine.
• Avem o pregătire temeinică în legis-

lația din Spania şi din România.

SEDIU CENTRAL
BIROU COSLADA
C/ Doctor Fleming, s/n (în faţa 

gării), 28821, MADRID.
TLF: 916.712.224 şi 627.406.864. 

WhatsApp: 627406864
EMAIL:
gabrielradumadrid@gmail.com
BIROU ARGANDA DEL REY
Paseo de la Estación, nr. 23, Bajo, 

ARGANDA DEL REY (în faţă la Metro), 
28500, MADRID.

TLF: 912.997.146 şi 642.861.000. 
WhatsApp: 627406864

EMAIL: asesoriageser@gmail.com
BIROU MADRID
C/ Bruno Abúndez, nr. 16,  

Bajo, 28031, MADRID.
TLF: 919.295.499 şi 627.406.864. 

WhatsApp: 627406864
EMAIL: letradogr@gmail.com
BIROU VALENCIA
Sagunto, 46500, VALENCIA.
TLF: 686.722.999.
WhatsApp: 627406864
EMAIL: alicer84@yahoo.com

De ce GESER? Servicii complete de consultanță 
juridică pentru români, cu mii de clienți mulțumiți

ACTUALITATE

La sfârșitul anului 2017, România mai avea rezerve dovedite 
de gaze naturale ce ajungeau la un total de 100 de miliarde de 
metri cubi, arată datele centralizate de British Petroleum (BP), 
conform HotNews.ro. La nivel european, România are a patra 
cea mai mare rezervă dovedită de gaz, după Marea Britanie 
(200 de miliarde mc), Norvegia (1.700 de miliarde mc) și Olanda 
(700 de miliarde mc). Ar putea fi, de asemenea, în urma rezervei 
Federației Ruse (de 35 de trilioane de metri cubi), însă raportul 
BP a inclus-o pe aceasta din urmă în regiunea Comunității Sta-
telor Independente (CSI). Alte țări cu rezerve mari de gaz sunt 
Iran (rezerve de 33,2 trilioane de metri cubi de gaz), Qatar (24,9 
trilioane) și Turkmenistan (19,5 trilioane). În privința producției, 
România a avut în 2017 un total de 10,3 miliarde de metri cubi–
de asemenea, a patra cea mai mare din Europa, excluzând 
Federația Rusă. Conform sursei citate, producția înregistrată 
anul trecut este comparabilă cu cea a anilor 2008 (10,5 miliarde 
de metri cubi), 2009 (10,4 miliarde), 2014 și 2015 (amândouă cu 
câte 10,2 miliarde de metri cubi). Cea mai mare producție la 
nivel european a avut-o Norvegia, cu un total de 123,2 miliarde 
de metri cubi. A fost și cea mai mare producție a Norvegiei din 
intervalul 2007-2017. Alte țări cu producții mari au mai fost Sta-
tele Unite (producție totală de 734,5 miliarde de metri cubi), 
Iran (223,9 miliarde), Canada (176,3 miliarde), Qatar (175,7 mili-
arde), China (149,2 miliarde) și Arabia Saudită (111,4 miliarde).

România are a patra rezervă 
de gaze naturale din Europa

FOTO: ECONOMICA.NET

Ministrul delegat pentru Afa-
ceri Europene, Victor Negrescu, 
a declarat în contextul săr-
bătoririi Zilei Internaţionale 
a Dunării, că România îşi va 
asuma preşedinţia Strategiei 
Uniunii Europene pentru 
Regiunea Dunării (SUERD) 
în perioada noiembrie 2018–
octombrie 2019 şi îşi propune să 
relanseze această macro-stra-
tegie, astfel încât beneficiile 
participării ţării noastre la 
această formă de colaborare 
regională să devină mai vizi-
bile pentru cetăţeni, informează 
AGERPRES.

Aniversarea din 2018 coin-
cide cu împlinirea a zece ani 
de la lansarea, de către Româ-
nia şi Austria, a iniţiativei de 
înfiinţare a strategiei europene 
dedicate dezvoltării macro-re-
giunii Dunării, unul dintre 
proiectele de succes promo-
vate de ţara noastră la nivelul 
Uniunii Europene, se arată 
într-un comunicat al MAE. 

„Dunărea creează o legătură 
veritabilă între state şi comuni-
tăţi şi reprezintă o importantă 
sursă de energie şi alimentare 
cu apă, o cale navigabilă ce 

leagă estul şi centrul Euro-
pei şi, nu în ultimul rând, un 
patrimoniu natural de impor-
tanţă globală. O recunoaştere 
a rolului esenţial pe care flu-
viul îl constituie pentru statele 
riverane o reprezintă Strate-
gia Uniunii Europene pentru 
Regiunea Dunării, o iniţiativă 
lansată de România şi Austria 
în iunie 2008 pentru a crea o 
platformă de cooperare con-
solidată, care să contribuie la 
realizarea coeziunii economice, 
sociale şi teritoriale a state-
lor din regiune. Prin asumarea 
preşedinţiei Strategiei Uniu-
nii Europene pentru Regiunea 
Dunării, în perioada noiem-
brie 2018–octombrie 2019, 
România îşi propune relan-
sarea acestei macro-strategii, 
astfel încât beneficiile partici-
pării ţării noastre la această 
formă de colaborare regională 
să devină mai vizibile pentru 
cetăţeni”, a afirmat Victor 
Negrescu, potrivit sursei citate.

Ziua Internaţională a Dună-
rii a fost sărbătorită pentru 
prima dată în anul 2004 de 
Comisia Internaţională pentru 
Protecţia Fluviului Dunărea, 

pentru a marca zece ani de la 
semnarea Convenţiei privind 
cooperarea pentru protecţia 
şi utilizarea durabilă a fluviu-
lui Dunărea (Sofia, 29 iunie 
1994). Strategia Europeană pen-
tru Regiunea Dunării este a 
doua strategie macro-regio-
nală a Uniunii Europene (din 
cele patru existente în prezent), 
preluând modelul de cooperare 
dezvoltat prin Strategia Uni-
unii Europene pentru Marea 
Baltică (adoptată în 2009) cu 
adaptare la specificul regiunii 
dunărene.

SUERD este cea mai extinsă 
macro-strategie ca număr de 
state-participante, reprezen-
tând un mecanism de cooperare 
a statelor din bazinul Dunării, 

destinat dezvoltării economice, 
sociale şi teritoriale a macro-re-
giunii dunărene. SUERD 
reprezintă o iniţiativă politică 
a României şi Austriei, promo-
vată printr-o scrisoare comună 
la nivel de prim-ministru (iunie 
2008) şi adresată preşedinte-
lui Comisiei Europene. În baza 
acestui demers şi ca urmare 
a consultării cu cele 14 state 
membre, la 8 decembrie 2010, 
Comisia Europeană a prezentat 
Comunicarea privind Strate-
gia Uniunii Europene pentru 
regiunea Dunării şi Planul de 
Acţiune, iar în 13 aprilie 2011 
documentul a fost adoptat de 
Consiliul Uniunii Europene. 
La Strategia Uniunii Euro-
pene pentru Regiunea Dunării 
participă 14 state: nouă state 
membre ale Uniunii Europene 
(Austria, România, Bulgaria, 
Cehia, Croaţia, Germania–ca 
stat federal şi prin landurile 
Baden-Württembergşi Bavaria, 
Slovacia, Slovenia, Ungaria) şi 
cinci state terţe (Bosnia-Her-
ţegovina, Muntenegru, Serbia, 
Republica Moldova şi Ucraina), 
se mai arată în comunicatul 
MAE.

FOTO: ANEMARY.RO

România îşi propune să relanseze Strategia 
Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării
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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

Serviciul de Sănătate Mintală 
al Spitalului Universitar din 
Torrejón lucrează activ în dez-
voltarea de activităţi alternative 
sau complementare care vizează 
utilizarea medicamentelor pen-
tru anumite patologii. Terapia 
asistată cu animale, grădină 
cu flori, horticultură terape-
utică, cinematograf, activităţi 
care permit pacienţilor să-şi 
reducă medicaţia.

Recent, Cine Forum a termi-
nat primul sezon, următorul va 
fi cu începere din septembrie. 
Această activitate se desfăşoară 
lunar în colaborare cu Asoci-
aţia de Sănătate Mintală de 
la Madrid (ASME) şi se adre-
sează atât pacienţilor, precum 
şi rudelor sau publicului larg. 
Filmele sunt pe teme de relaţii 
umane, sănătate şi boli min-
tale. „Obiectivul este de a aduce 
la cunoştinţa publicului problemele legate de 
suferinţele emoţionale, familiale şi sociale, pre-
cum şi lupta împotriva stigmatizării asociate cu 
aceste patologii şi promovarea valorilor legate 
de sănătate”, spune José Miguel Barahona, psi-
holog al Spitalului Universitar din Torrejón.

Terapia asistată cu animale se concentrează 
asupra pacienţilor cu depresie, schizofrenie 
sau copii cu Tulburări de Spectru Autist. Acti-
vitatea desfăşurată în colaborare cu Yaracán, 

a făcut posibilă obţinerea unor beneficii vizi-
bile, cum ar fi reducerea cu 50% a consumului 
de medicamente în cazul copiilor, prezenţa 
la consultaţii a pacienţilor cu schizofrenie a 
avut o creştere de aproximativ 80%, în rândul 
pacienţilor reticenţi pentru a face acest lucru, 
şi 60% dintre pacienţii cu depresie au reuşit 
să-şi reducă medicamentele.

Grădina florală şi horticultura terapeutică 
sunt orientate spre persoanele cu depresie şi 

psihoză. Ambele au arătat beneficii importante 
pentru aceşti pacienţi care şi-au îmbunătăţit 
relaţiile sociale şi starea lor de spirit. În plus, 
unitatea de Sănătate Mintală a inclus recent 
activitatea „Vivir la Montaña”, constând în 
excursii la munte, care le permite pacienţi-
lor să socializeze, să fie interesaţi de natură şi 
de exerciţii fizice. Pe de altă parte, există, de 
asemenea, un grup de pacienţi cu fibromial-
gie şi un grup terapeutic pentru adolescenţi.

Unitatea de Sănătate Mintală a Spitalului din 
Torrejón lucrează activ la terapii non-farmacologice

FOTO: SPITATUL UNIVERSITAR DIN TORREJÓN

Noile reglementări privind acce-
sul pacienţilor la tratamente în 
străinătate decontate de Minis-
terul Sănătăţii (MS) au intrat 
în vigoare, informează AGER-
PRES. Potrivit unui comunicat 
de presă al MS, prin publicarea 
în Monitorul Oficial a Ordinu-
lui nr. 81/2018 care modifică 
Ordinul 50/2004 privind meto-
dologia de trimitere a unor 
categorii de bolnavi pentru 
tratament în străinătate, au 

fost simplificate procedurile 
de acces şi decontare a trata-
mentelor în străinătate. Una 
dinte prevederi se referă la 
accesul la tratament în stră-
inătate pentru bolnavii care 
necesită efectuarea de trans-
plant de organe, ţesuturi sau 
celule de origine umană şi care 
prezintă şi patologii asociate 
ce nu permit efectuarea inter-
venţiei în centrele acreditate 
din România.

De asemenea, noile regle-
mentări prevăd şi modalităţile 
de decontare a tratamentelor în 
străinătate, precum şi asigura-
rea medicaţiei post-transplant 
pentru pacienţii care au supor-
tat o intervenţie într-o clinică 
din străinătate.

„Pentru că tratamentele în 
străinătate presupun situaţii 
de urgenţă medicală, conform 
noului Ordin de ministru apro-
bat de Sorina Pintea, pentru 

copiii cu vârste 0–1 an, dosarul 
necesar pentru accesul la tra-
tament în străinătate se poate 
întocmi imediat după diagnos-
ticarea afecţiunii într-o unitate 
sanitară din cadrul unui cen-
tru universitar, fără a mai fi 
necesară parcurgerea tutu-
ror etapelor prevăzute pentru 
pacienţii din alte categorii de 
vârstă”, se arată în comunicat.

Comisia MS poate aproba 
efectuarea tratamentului în 
străinătate în baza unei sin-
gure oferte de tratament a unei 
clinici din străinătate, aleasă 
de comisia teritorială.

Astfel, timpul de întocmire 
şi aprobare a dosarelor pentru 
accesul la tratament în străină-
tate va fi mai scurt. În cazuri 
excepţionale, impuse de natura 
şi gravitatea bolii, precum şi 
pentru bolnavii minori, comi-
siile de specialitate teritoriale 
pot recomanda ca pacienţii cu 
vârsta cuprinsă între 0 şi 18 
ani să se deplaseze în străină-
tate cu însoţitor, iar costurile 
de deplasare şi cazare vor fi 
decontate de către Direcţia de 
Sănătate Publică, mai spune 
sursa citată.

Acces mai facil la tratamentele în străinătate 
decontate de Ministerul Sănătăţii

58% dintre români consideră că prevenţia și tratamentul can-
cerului ar trebui să fie prioritatea României la Președinţia 
Consiliului Uniunii Europene în 2019, arată studiul „Atitu-
dini și percepţii despre cancer în rândul populaţiei României”, 
realizat de Centrul pentru Inovaţie în Medicină și IMAS, infor-
mează AGERPRES. Potrivit aceluiași studiu, 4,4% dintre români 
au fost diagnosticaţi cu cancer la un moment dat, în timp ce 
21,8% au un membru al familiei diagnosticat cu cancer (soţ/
soţie, fiu/fiică, mamă/tată). Nivelul de informare asupra inova-
ţiei în oncologie (medicina personalizată, imuno-oncologie) 
a crescut cu aproape 15% în ultimii 2 ani. Informarea asupra 
inovaţiilor în oncologie se corelează cu o atitudine mai opti-
mistă în faţa bolii. 44% dintre români afirmă că au auzit despre 
medicina personalizată, numărul românilor care declară că 
sunt familiari cu acest termen fiind mai mare cu 14% faţă de 
nivelul anului 2016. Principalele surse de informaţii despre can-
cer rămân medicii și personalul medical (69,9%, în creștere 
comparativ cu anul 2016), mediul online (60,2%, constant) și 
emisiunile de televiziune (59,5%, în scădere marcată faţă de 
anul 2016), mai spune sursa citată.

FOTO: DESTINATIIDESANATATE.RO

Prevenţia şi tratamentul 
cancerului, o prioritate

FOTO: INIZIATIVA.SUPPORTONCOLOGICO.IT
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Pregătirea, experienţa şi rele-
vanţa profesională trebuie să 
stea la baza numirilor în diplo-
maţie, nu relaţiile personale 
sau de rudenie, afirmă Plat-
forma România 100, într-o 
postare pe Facebook, con-
form AGERPRES. Sursa citată 
susţine că Executivul conti-
nuă numirea de consuli români 
în străinătate printr-un sis-
tem bazat pe „clientelism şi 
nepotism”, apreciind că cel 
puţin trei numiri prin hotă-
râri de Guvern din data de 28 
iunie „ridică semne de între-
bare”. „Platforma România 100 
constată că actualul Guvern 
continuă numirea de consuli 
români în străinătate pe crite-
rii subiective, printr-un sistem 
bazat pe clientelism şi pe nepo-
tism. Cel puţin trei numiri prin 
hotărâri de guvern din data 
de 28 iunie 2018, semnate de 
premierul Viorica Dăncilă şi 
contrasemnate de ministrul 
de Externe, Teodor Meleş-
canu, ridică semne de întrebare 
asupra motivelor reale care 
stau în spatele acestor deci-
zii. Este vorba despre Ioana 
Gheorghiaş, fiica unui acţio-
nar al societăţii „Tel Drum” şi 
apropiat al lui Liviu Dragnea; 
Sorin Adrian Pîrvulescu, fiul 
vitreg al lui Teodor Meleşcanu; 
şi de Anton Emmanuel Barbu, 
fiul fostului ministru al Culturii 
Daniel Barbu (ALDE)”, sus-
ţine Platforma România 100, 
în postarea de pe pagina de 
socializare. În acest context, 

Platforma România 100 subli-
niază că pregătirea, experienţa 
şi relevanţa profesională tre-
buie să stea la baza numirilor 
în diplomaţie, nu relaţiile per-
sonale sau de rudenie.

„Diplomaţia românească 
suferă mult, aceste decizii 
contribuind adânc la degra-
darea imaginii ţării noastre 
pe plan extern şi la fragiliza-
rea credibilităţii în relaţia cu 
partenerii noştri externi. Mai 
mult, aceşti consuli proaspăt 
numiţi, ca şi cei aflaţi deja în 
funcţie pot avea atribuţii în 
cadrul proceselor electorale la 

care românii din oraşele respec-
tive vor participa. Reamintim, 
de asemenea, că preşedintele 
ţării nu intervine în procesul 
de numire a consulilor generali, 
aceştia fiind numiţi de către 
Guvern. Ce îi recomandă pe cei 
numiţi în poziţii diplomatice 
strategice ale statului român, 
în afara faptului că sunt rude 
cu diverşi lideri ai coaliţiei de 
guvernare?”, mai scrie Plat-
forma România 100.

Organizaţia spune că va fi 
vigilentă cu desfăşurarea pro-
cesului electoral în diaspora. 

„Atragem, aşadar, atenţia asupra 

acestor numiri bazate pe nepo-
tism şi asupra faptului că vom 
fi vigilenţi cu desfăşurarea pro-
cesului electoral în diaspora”, 
precizează sursa citată. Hotărâri 
privind rechemarea şi numirea 
unor consuli generali au fost 
publicate în Monitorul Oficial, 
fiind vorba despre consulatele 
generale ale României la Stras-
bourg, Edinburgh, Cernăuţi 
şi Torino. Astfel, Sabin Pop 
este rechemat din calitatea de 
consul general, şef al Consu-
latului General al României la 
Strasbourg, Republica Fran-
ceză. Sabin Pop îşi va încheia 
misiunea în cel mult 90 de 
zile de la intrarea în vigoare 
a hotărârii, iar începând cu 
data încheierii misiunii sale 
va fi numit consul general 
Sorin Adrian Pârvulescu. Con-
form unei alte hotărâri, Anton 
Emmanuel Barbu a fost numit 
consul general, şef al Consu-
latului General al României 
la Edinburgh, Regatul Unit al 
Marii Britanii şi Irlandei de 
Nord. De asemenea, Eleonora 
Moldovan este rechemată din 
calitatea de consul general, şef 
al Consulatului General al 
României la Cernăuţi, urmând 
ca odată cu încheierea misiunii 
funcţia să fie preluată de Irina 
Loredana Stănculescu. Tiberiu 
Mugurel Dinu este rechemat 
din calitatea de consul gene-
ral, şef al Consulatului General 
al României la Torino, Repu-
blica Italiană, în locul său fiind 
numită Ioana Gheorghiaş.

Pregătirea, experienţa şi relevanţa profesională 
trebuie să stea la baza numirilor în diplomaţie
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Încep să prindă contur 
primele planuri de afaceri 
ca rezultat al Cursurilor de 
Formare Antreprenorială!

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
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P lenul Camerei Deputaţilor a 
adoptat miercuri (4 iul. a.c.) 
proiectul privind modificarea 

Codului penal. S-au înregistrat 167 
de voturi „pentru”, 97 „împotrivă” 
şi 19 s-au abţinut, conform AGER-
PRES. Raportul a fost adoptat pe 3 
iulie după-amiază de parlamentarii din 
Comisia parlamentară specială pen-
tru elaborarea legilor Justiţiei, după 
ce proiectul privind modificările la 
Codul penal a fost aprobat de Senat.

În comisie, a fost păstrată forma 
adoptată de Senat, modificările fiind 
unele de natură tehnică. Comisia a 
acceptat un amendament al ALDE 
potrivit căruia pentru a se constata 
infracţiunea de delapidare este obli-
gatorie plângerea penală prealabilă 
împotriva funcţionarului public. Pro-
iectul de modificare a Codului penal, 
iniţiat de parlamentari PSD şi ALDE, 
a fost adoptat marţi, pe 3 iulie, în ple-
nul Senatului, în calitate de primă 
Cameră sesizată, conform sursei citate.

Iohannis: Am de gând să 
folosesc toate instrumentele 
constituţionale pentru a 
contesta Codurile penale
Preşedintele Klaus Iohannis a anun-
ţat miercuri (4 iul. a.c.) că va contesta 
la CCR Codul penal şi Codul de pro-
cedură penală. „Despre conţinutul 
Codului penal modificat voi avea o 
prezentare mai lungă atunci când voi 

contesta la CCR acest act normativ. 
De asemenea, este bine de ştiut că şi 
Codul de procedură penală, la care 
m-am referit acum câteva zile, este 
în pregătire pentru a fi contestat la 
CCR. Modificările care s-au făcut în 
bună măsură sunt fie inutile, fie chiar 
toxice şi dăunătoare şi am de gând 
să folosesc toate instrumentele con-
stituţionale pentru a contesta aceste 
două acte normative–Codul penal 
şi Codul de procedură penală”, a 
spus Iohannis, la Cotroceni, con-
form AGERPRES.

El a afirmat că adoptarea Codu-
lui penal este un eveniment de-a 
dreptul revoltător, subliniind că 
ceea ce se întâmplă reprezintă dic-
tatura majorităţii. „Este pur şi simplu 
inadmisibil cum a transformat PSD 
procedurile parlamentare şi cum se 
acţionează în ziua de azi în Parla-
ment. Ceea ce se întâmplă în aceste 
zile se numeşte dictatura majorităţii 
şi este profund dăunătoare democra-
ţiei. Avem o sumedenie de politicieni 
în România care clamează că noi 
trebuie să dăm mai multă atenţie 
Parlamentului, pentru asta în pri-
mul rând Parlamentul trebuie să îşi 
dea atenţia cuvenită. PSD a trecut 
în timp record Codul penal în Parla-
ment, cu un simulacru de dezbatere 
în Camera Deputaţilor şi acest lucru 
este profund dăunător. PSD a reuşit 
în scurt timp să distrugă demnitatea 

actului de legiferare, să transforme 
dezbaterile din Parlament într-o dez-
batere lipsită de transparenţă, cu un 
rezultat previzibil. Se trece cu tăvă-
lugul peste argumentaţia opoziţiei”, 
a precizat Iohannis.

Cioloş: Masacrarea Codului 
penal–consfinţită în Parlament; 
partidele şi preşedintele să 
împiedice intrarea în vigoare
Fostul premier Dacian Cioloş spune că 
„masacrarea Codului penal în favoa-
rea infractorilor a fost consfinţită azi 
în Parlament”, punctând că parti-
dele parlamentare şi preşedintele 
Klaus Iohannis trebuie să folosească 
toate mijloacele pe care le au la dis-
poziţie pentru a împiedica intrarea 
în vigoare a modificărilor, conform 
AGERPRES.

„Masacrarea Codului penal în favoa-
rea infractorilor a fost consfinţită azi 
(4 iul. 2018) în Parlament. Actuala 
majoritate PSD–ALDE continuă să 

„vândă” siguranţa cetăţenilor români 
şi a bunurilor publice pentru a spăla 
de păcate pe cei care confundă bunu-
rile publice cu bunuri fără stăpân. 
Încă nu e totul pierdut. Partidele par-
lamentare şi preşedintele României 
trebuie să folosească toate mijloacele 
pe care le au la dispoziţie pentru a 
împiedica intrarea în vigoare a acestor 
modificări. Un lucru putem promite: 
vom elimina aceste modificări nocive 

imediat ce acest lucru va fi posibil”, 
a scris Cioloş, miercuri, pe pagina 
sa de Facebook.

Stelian Ion (USR): Zi 
tristă pentru România; 
democraţia a fost cotonogită 
în plenul Camerei
Deputatul USR Stelian Ion a declarat 
miercuri (4 iul. a.c.), după adoptarea 
modificărilor la Codul penal, că este 
o zi tristă pentru România, pentru că 
deputaţii care au votat acest proiect 

„au favorizat infractorii, nu doar pe 
cei care sunt acuzaţi sau ar fi putut fi 
acuzaţi pe viitor de fapte de corupţie, 
dar şi pe infractorii de drept comun”, 
informează AGERPRES.

„Ziua aceasta este zi tristă pentru 
România, democraţia a fost cotono-
gită în plenul Camerei Deputaţilor, 
s-a votat un Cod penal în favoarea 
infractorilor. Practic, prin votul lor, 
deputaţii care au votat acest proiect 
au favorizat infractorii, nu doar pe 
cei care sunt acuzaţi sau ar fi putut fi 
acuzaţi pe viitor de fapte de corupţie, 
dar şi infractori de drept comun. (...) 
Oamenii trebuie să se hotărască ce 
ţară vor. Dacă vrem pe viitor să fim 
o ţară de combinatori, de abuzivi, de 
infractori, putem să mergem pe acest 
Cod penal şi putem să urmăm aceste 
indicaţii ale PSD-ului, acest model. 
Dacă însă vrem altceva, dacă vrem să 
urmăm modelele occidentale, trebuie 

să ne mobilizăm cu toţii şi îi îndemn 
pe toţi să facă un pas spre politică, 
să vină la vot, să nu stea nepăsători 
atunci când va veni momentul votu-
lui, pentru că prin aceste metode îi 
putem înlătura. Nu sunt partide acum 
care vă plac, dragi români, înfiinţaţi 
alte partide, faceţi ceva, fiţi alături 
de noi şi haideţi să ne luptăm împre-
ună”, a precizat deputatul USR.

El a adăugat că această lege va 
fi contestată la Curtea Constituţi-
onală. „Cert este că nu va intra în 
vigoare această lege, va fi contestată 
la Curtea Constituţională. Am anun-
ţat deja–alături de colegii din PNL 
mâine (5 iul. a.c.) vom depune această 
contestaţie şi dacă a fost o limită la 
diferenţă de trei voturi e ceva care 
ne poate da speranţe, vom încerca 
să vorbim chiar cu cei din ALDE, din 
PSD, şi îi luăm om cu om şi unde 
există o posibilitate de dialog, cât de 
cât, trebuie să-i convingem pe aceşti 
oameni să-şi schimbe votul după ce 
se va întoarce de la Curtea Constitu-
ţională”, a afirmat deputatul.

Pe de altă parte, el a îndemnat 
Opoziţia să fie mai unită. „Opoziţia 
începând de astăzi ar trebui să fie mult 
mai unită. Liderii Opoziţiei trebuie 
să se întâlnească, să facă un program 
comun şi trebuie să facă front comun. 
Nu mai e loc de orgolii, nu mai avem 
timp de pierdut”, a menţionat depu-
tatul, conform AGERPRES.

Codul penal–adoptat de Camera Deputaţilor: 
167 voturi „pentru”, 97 „împotrivă”, 19 „abțineri”
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R idicarea relaţiei bilaterale 
româno-spaniole la nivel 
de Parteneriat Strategic a 

însemnat, practic, intrarea Româ-
niei în grupul restrâns al ţărilor UE 
cu care Spania are acest nivel de 
maximă prioritate şi consistenţă al 
raporturilor bilaterale, în acest cadru, 
precum şi în contextul Centenarului 
Marii Uniri şi apropiatei preşedinţii 
române a Consiliului UE, fiind avută 
în vedere şi realizarea primei reuniuni 
interguvernamentale româno-spani-
ole, a declarat ambasadorul României 
în Spania, Gabriela Dancău, într-un 
interviu acordat AGERPRES.

Comunitatea românilor din Spa-
nia este în continuare a doua cea mai 
numeroasă, după cea din Italia, a con-
firmat Gabriela Dancău, subliniind că 
aceasta comunitate este activă, puter-
nică, bine integrată în mediul spaniol. 
Dar diplomatul român a remarcat 
totodată că românilor din Spania 
le este dor de ţara lor şi unii dintre 
aceştia analizează perspectivele de 
întoarcere în România. Prin urmare, 
pentru cei care doresc să revină în 
ţară ambasada României la Madrid 
şi consulatele româneşti în Spania au 
promovat iniţiative printre care se 
numără şi sesiuni de informare pentru 
programul guvernamental „Diaspora 
Start-Up”, iar numărul mare al parti-
cipanţilor a arătat interesul românilor 
pentru reîntoarcerea în ţară, potri-
vit diplomatului român.

Răspunzând unei întrebări legate 
de cazurile de exploatare în muncă, 
ambasadorul român a atras atenţia 
că o bună parte a cazurilor de neres-
pectare a drepturile muncitorilor sunt 
cauzate de faptul că românii nu îşi 
cunoşteau destul de bine drepturile, 
motiv pentru care atât autorităţile din 
România, cât şi ambasada şi consula-
tele româneşti din Spania desfăşoară 
constant campanii de informare în 
ceea ce priveşte drepturile şi obliga-
ţiile pieţei de muncă în străinătate 
şi semnele care avertizează posibile 
cazuri de exploatare în muncă. În ceea 
ce priveşte cererile de natură consu-
lară, ambasadorul Gabriela Dancău a 
menţionat că secţia consulară a amba-
sadei şi oficiile consulare folosesc o 
nouă platformă consulară care per-
mite programarea în sistem online a 
românilor la consulate şi obţinerea 
rapidă a serviciului solicitat, acest 
proces de informatizare fiind creat şi 
din dorinţa de a suplini inconvenien-
tele legate de distanţa fizică existentă 
între anumite comunităţi româneşti 
şi oficiile consulare.

Ambasada României la Madrid 
organizează periodic pentru româ-
nii din Spania evenimente culturale, 
cum ar fi Ziua Porţilor Deschise la 
ambasadă, celebrarea sărbătorilor 
tradiţionale româneşti, participa-
rea la târguri de carte, organizarea 
de expoziţii, conferinţe, proiecţii 

de filme, prezentare de spectacole 
de teatru şi muzică, lecturi pentru 
copii etc., a mai afirmat ambasado-
rul român, notând de asemenea că, 
printre manifestările desfăşurate în 
contextul celebrării Centenarului Marii 
Uniri, ambasada a organizat împre-
ună cu AGERPRES două evenimente 
importante, respectiv expoziţia de 
fotografie intitulată „România: Evo-
luţie” şi proiecţia documentarului 
jurnalistic „Marea Unire–Româ-
nia, la 100 de ani”. Interviul, realizat 
prin e-mail, face parte din proiectul 
editorial #CentenarDiplomatic des-
făşurat de AGERPRES pe parcursul 
întregului an, cu accent pe relaţiile 
diplomatice în contextul aniversă-
rii a 100 de ani de la Marea Unire.

AGERPRES: În vara acestui an se împlinesc 
cinci ani de la încheierea unui parteneriat 
strategic între România şi Spania. Ce a 
adus nou acest parteneriat în relaţiile 
bilaterale, pe plan politic, economic 
şi comercial, şi care au fost cele mai 
importante iniţiative realizate, precum 
şi cele care se prefigurează?

Gabriela Dancău: După cum este 
cunoscut, în cadrul politicii externe 
deschise către cooperare cu toate sta-
tele, o serie de relaţii bilaterale se 
disting prin soliditate şi amploare, 
România având agreate, până în pre-
zent, mai multe parteneriate strategice 
şi relaţii speciale cu ţări din Europa, 
Asia şi din America de Nord. Ridi-
carea relaţiei bilaterale la nivel de 
Parteneriat Strategic, începând cu 
anul 2013, a însemnat, practic, intra-
rea României în grupul restrâns al 
ţărilor UE cu care Spania are acest 
nivel de maximă prioritate şi con-
sistenţă al raporturilor bilaterale 
(alături de Franţa, Portugalia, Ger-
mania, Italia şi Polonia), precum şi 
crearea unui cadru politico-instituţi-
onal pentru iniţierea mecanismului 
de reuniuni interguvernamentale la 
cel mai înalt nivel. De la acel moment 
şi până în prezent, toate acţiunile 
politico-diplomatice s-au concen-
trat pe dezvoltarea parteneriatului 
şi pe obţinerea de beneficii pentru 
ambele ţări.

Îmi exprim convingerea că noul 
executiv spaniol va exprima, precum 
cel anterior, aceeaşi deschidere de 
cooperare cu România, dat fiind că 
relaţia noastră bilaterală se înscrie 
într-o notă pozitivă ascendentă, con-
solidată de punctele convergente pe 
multe dintre temele agendei comune 
de lucru, în special la nivel european. 
În opinia mea, contextul favorabil 
actual – marcarea Centenarului 
Marii Uniri şi apropiata preşedin-
ţie a României la Consiliul Uniunii 
Europene – se constituie într-un 
building momentum care ar putea 
contribui la realizarea primei reuniuni 
interguvernamentale româno-spani-
ole, în al doilea semestru al acestui 

an, permiţându-ne, astfel, promova-
rea unei agende de discuţii bilaterale 
complexe pe teme de interes comun.

AGERPRES: Spania este cunoscută ca fiind, 
conform statisticilor oficiale, ţara cu a 
doua cea mai numeroasă comunitate 
românească, după cea din Italia. Cum a 
evoluat această comunitate sub aspect 
numeric, conform informaţiilor cele mai 
recente? Observaţi vreo tendinţă în rândul 
românilor din Spania de a migra spre alte 
ţări europene, în special cele din partea 
nordică a continentului, precum Marea 
Britanie, Germania, ţările scandinave?

Gabriela Dancău: Aşa este, comu-
nitatea românilor din Spania este a 
doua cea mai numeroasă, după cea 
din Italia, şi cea mai mare la nivelul 
cetăţenilor străini din Spania, deve-
nind o prezenţă semnificativă din 
punct de vedere numeric şi calita-
tiv. Conform statisticilor spaniole, la 
31 decembrie 2017 (cele mai recente 
date publicate până în prezent), în 
Spania se aflau 1.030.054 rezidenţi 
cu cetăţenie română. Afinităţile rezul-
tate din moştenirea latină comună au 
creat puntea necesară de dialog, faci-
litând românilor din Spania nu doar 
învăţarea rapidă a limbii spaniole, 
ci şi familiarizarea cu mentalitatea 
şi cultura spaniolă, generând, astfel, 
o atitudine pozitivă a urmaşilor lui 
Cervantes faţă de români.

Din punctul meu de vedere, comu-
nitatea românească din Spania este 
activă, puternică, bine integrată în 
mediul spaniol, joacă un rol deosebit 
de important în dezvoltarea relaţii-
lor bilaterale şi aduce o contribuţie 
importantă la dezvoltarea economiei 
spaniole, precum şi a celei româneşti. 
Din această perspectivă, dar şi a con-
textului generat de transformările la 
nivelul UE după părăsirea blocului 
comunitar de către Marea Britanie, 
nu m-aş grăbi să anticipez vreo ten-
dinţă de relocare a românilor spre 
alte state din nordul continentului.

AGERPRES: Mulţi români au ales să 
muncească în Spania şi în alte ţări ale 
UE, ceea ce a condus la o lipsă acută a 
forţei de muncă în ţară. Ce consideraţi că 
ar trebui să facă statul român şi mediul 
de afaceri din România pentru a stimula 
revenirea românilor în ţară, astfel încât 
ei să devină utili economiei româneşti? 
Participă ambasada de la Madrid la vreo 
iniţiativă cu un astfel de obiectiv?

Gabriela Dancău: Sigur că da, în 
primul rând, Ambasada României în 
Regatul Spaniei şi consulatele au pro-
movat şi găzduit multe evenimente 
pe parcursul cărora s-au desfăşurat 
sesiuni de informare privind pro-
gramul guvernamental „Diaspora 
Start-Up”, destinat sprijinirii per-
soanelor din Diaspora română care 
intenţionează să demareze o activi-
tate de întreprinzător în România şi 
care necesită includerea în proiectele 

mai mari derulate de organizaţiile 
care au obţinut finanţările europene 
prin POCU 2014-2020. Numărul mare 
de participanţi la toate sesiunile de 
informare de pe teritoriul Spaniei mă 
îndreptăţeşte să cred că schema de 
antreprenoriat propusă s-a dovedit 
un exerciţiu extrem de util pentru 
comunitatea românilor de aici.

În al doilea rând, susţinerea şi pro-
movarea domeniului economic, dar 
mai ales a antreprenoriatului, continuă 
să reprezinte una dintre priorităţile 
noastre, motiv pentru care, pentru a 
veni în sprijinul comunităţii de afaceri, 
au fost organizate constant, la sediul 
misiunii noastre diplomatice, sesiuni 
de networking între reprezentanţii 
firmelor cu capital românesc, dar şi 
activităţi de informare în domenii 
de interes cu participarea autorită-
ţilor spaniole.

AGERPRES: Din discuţiile cu membrii 
comunităţii româneşti, aţi sesizat vreo 
disponibilitate a acestora de a renunţa 
la activităţile din Spania din sectoare 
precum agricultura, construcţiile, serviciile, 
pentru a lucra în România şi, dacă da, în 
ce condiţii?

Gabriela Dancău: Menţinem un 
contact permanent cu comunitatea 
românească din Spania, dialogăm 
cu asociaţiile româneşti, cu parohi-
ile româneşti, de toate confesiunile. 
Unul dintre principalele mesaje pe 
care ni le transmit românii din Spania 
este că le este dor de ţara lor, chiar 
dacă sunt foarte bine integraţi aici, şi 
că unii dintre aceştia analizează per-
spectivele de întoarcere în România. 
Vorbim despre oameni activi pe piaţa 

muncii (media de vârstă a români-
lor din Spania este de doar 35 de 
ani, iar şomajul în rândul lor este 
sub media din Spania) şi cu spirit 
întreprinzător, dovedit de faptul că au 
avut curajul şi îndemânarea necesare 
pentru a se muta în altă ţară. Intere-
sul faţă de întoarcerea în România 
şi apetenţa pentru antreprenoriat a 
acestor oameni sunt motivele pen-
tru care programe precum „Diaspora 
Start-Up”, aşa cum menţionam ante-
rior, au generat foarte mult interes în 
Spania, dată fiind posibilitatea obţi-
nerii unei finanţări nerambursabile 
consistente pentru deschiderea unei 
afaceri în România. Atât noi, cât şi 
comunitatea românească din Spa-
nia, vom urmări cu interes felul în 
care se va derula în continuare acest 
program şi potenţialele poveşti de suc-
ces generate care pot deveni modele 
pentru alţi români să revină acasă.

AGERPRES: Un fenomen care persistă este 
exploatarea în muncă, această problemă 
afectează în unele zone comunităţile de 
imigranţi est-europeni sau extracomunitari. 
În afara cazului descoperit în iulie anul 
trecut al celor 39 de români exploataţi 
de către angajatorii spanioli în provincia 
Cuenca, au mai fost astfel de cazuri? Ce 
vă spun românii din Spania despre acest 
fenomen?

Gabriela Dancău: Şi autorităţile 
spaniole, şi cele române, abordează 
foarte serios problema exploatării 
în muncă. Din acest motiv, există o 
strânsă colaborare între România şi 
Spania pentru combaterea acestui 
fenomen, colaborare care porneşte 
de la dialogul la nivelul experţilor 

INTERVIU CU GABRIELA DANCĂU, AMBASADORUL ROMÂNIEI ÎN SPANIA

„Românii s-au integrat în Spania, dar le este dor de ţară şi unii analizează reîntoarcerea”
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din ministerele muncii şi alte auto-
rităţi şi ajunge până la investigaţii şi 
acţiuni ale poliţiei în teren. Această 
colaborare pune accent foarte mult 
pe nivelul de prevenire şi informare a 
categoriilor vulnerabile, pentru că o 
bună parte a cazurilor în care dreptu-
rile muncitorilor nu sunt respectate 
sunt cauzate de faptul că românii nu 
îşi cunoşteau destul de bine drepturile. 
De aceea, atât autorităţile din România, 
cât şi ambasada şi consulatele româ-
neşti din Spania desfăşoară constant 
campanii de informare în ceea ce pri-
veşte drepturile şi obligaţiile pieţei 
de muncă în străinătate şi semnele 
care avertizează posibile cazuri de 
exploatare în muncă. Obiectivul aces-
tor campanii vizează nu doar evitarea 
cazurilor cele mai grave de exploa-
tare, ci mai ales obţinerea, de către 
fiecare român din Spania, a cunoş-
tinţelor privind drepturile complete 
care derivă din dreptul de muncă şi 
reşedinţa sa în Spania.

AGERPRES: În ce măsură consulatele 
României în Spania fac faţă solicitărilor 
comunităţii româneşti? Au fost introduse 
facilităţi online pentru a evita probleme 
logistice precum parcurgerea unor distanţe 
mari până la un consulat?

Gabriela Dancău: Dată fiind dimen-
siunea extinsă a comunităţii româneşti 
din Spania, activitatea zilnică a sec-
ţiei consulare a ambasadei şi a celor 
şapte oficii consulare din Spania se 
concentrează, în primul rând, pe 
acordarea de asistenţă consulară 
cetăţenilor noştri prin intermediul 
personalului consular specializat 
şi a mijloacelor moderne de lucru, 

precum noua platformă consulară 
www.econsulat.ro, care permite pro-
gramarea în sistem online a românilor 
la consulatele noastre şi obţinerea 
rapidă a serviciului solicitat. Proce-
sul complex de informatizare a avut 
la bază inclusiv dimensiunea şi capa-
citatea reţelei consulare române de 
a răspunde nevoilor cetăţenilor din 
străinătate, fiind creat şi din dorinţa 
de a suplini inconvenientele legate 
de distanţa fizică existentă între anu-
mite comunităţi româneşti şi oficiile 
consulare care le deserveau.

În acest sens, precizez că principa-
lul vector al informatizării consulare 
l-a reprezentat crearea, dezvoltarea şi 
implementarea Sistemului Informa-
tic pentru Managementul Integrat al 
Serviciilor pentru Cetăţeni (SIMISC), 
parte a Sistemului Informatic Inte-
grat E-Cons, lansat public sub deviza 

„Consulatul mai aproape de casa ta”. 
Datorită facilităţilor puse la dispozi-
ţie, SIMISC oferă cetăţenilor români 
avantaje certe precum: confortul for-
mulării cererilor de servicii consulare 
de la distanţă, obţinerea unor informa-
ţii de natură consulară de actualitate, 
posibilitatea de a interacţiona direct cu 
personalul consular, evitarea deplasă-
rilor repetate la consulate, reducerea 
timpului de aşteptare la ghişeu, ca 
urmare a accelerării fluxurilor pro-
cedurale prin aceste noi instrumente 
informatice. La nivelul oficiilor con-
sulare din Spania, au fost procesate 
prin intermediul SIMISC un număr 
de 165.151 servicii, pe tot parcursul 
anului 2017. Dintre acestea, 33.447 
de servicii au fost completate direct 
de cetăţenii români prin intermediul 

Portalului Extern al www.econsulat.
ro, ceea ce reprezintă un procent de 
20,47%. De asemenea, pentru a veni 
în întâmpinarea solicitărilor comu-
nităţii româneşti şi pentru a facilita 
şi mai mult accesul la gama servici-
ilor consulare din punct de vedere 
geografic, Ambasada României de 
la Madrid a întreprins, cu succes, pe 
lângă autorităţile spaniole, demer-
suri susţinute în vederea modificării 
circumscripţiilor oficiilor consulare 
ale României pe teritoriul spaniol, 
demers finalizat în urmă cu puţin timp.

AGERPRES: Ce implicaţii a avut pentru 
relaţiile economice româno-spaniole şi 
pentru comunitatea românească din zonă 
decizia unor companii spaniole de a-şi 
muta sediile din Catalonia în perioada 
crizei provocate de tentativa de secesiune?

Gabriela Dancău: Referitor la evo-
luţiile din Catalonia, amintesc faptul 
că autorităţile române şi-au expri-
mat în mod repetat sprijinul ferm 
pentru suveranitatea şi integrita-
tea teritorială ale Spaniei. Reiterez 
această poziţie principială, bazată pe 
normele de drept internaţional, care 
nu permit modificări teritoriale cu 
încălcarea cadrului normativ intern 
al statului în cauză şi în absenţa con-
simţământului acestui stat.

După referendumul ilegal de la 1 
octombrie 2017 din Catalonia, peste 
3.500 de companii catalane şi-au 
mutat sediul social în alte comuni-
tăţi autonome spaniole. Sediul social 
al unei companii spaniole nu este 
legat nici de centrul de producţie al 
companiei şi nici de domiciliul fiscal, 
ci este locul în care se iau deciziile 
majore cu privire la activitatea com-
paniei (în general, la sediul social au 
loc reuniunile adunării generale a 
acţionarilor). Prin urmare, schimba-
rea sediilor sociale ale companiilor 
respective nu a implicat transferuri 
de personal sau de-localizări de pro-
ducţie, având mai degrabă un impact 
de imagine, de generare de încredere 
pentru acţionari, clienţi, investitori, 
pieţele financiare, în sensul că mediul 
de afaceri preferă stabilitatea juridică.

În concluzie, decizia unor compa-
nii spaniole de transferare a sediilor 
sociale din Catalonia în alte comu-
nităţi nu a avut impact nici asupra 
relaţiilor economice româno-spaniole, 
şi nici asupra comunităţii româneşti 
din Catalonia.

AGERPRES: Înainte de a prelua postul de 
ambasador la Madrid aţi spus că vă doriţi 
ca ambasada şi consulatele să devină 
pentru comunitatea românească spaţii 
deschise şi primitoare pentru organizarea 
de evenimente variate. Cum anul acesta 
este centenarul Marii Uniri, ce evenimente 
sunt prevăzute pentru a marca această 
aniversare?

Gabriela Dancău: În opinia mea, 
acestea au devenit deja spaţii deschise 

şi primitoare pentru comunitatea 
românească dacă am putea cuan-
tifica complexitatea programelor 
interesante şi consistente destinate 
tuturor categoriile de public: de la 
Ziua Porţilor Deschise la ambasadă, 
celebrarea sărbătorilor tradiţionale 
româneşti, participarea la târguri de 
carte, întâlniri cu scriitori români şi 
traducătorii lor spanioli, organiza-
rea de expoziţii, conferinţe, proiecţii 
de filme, prezentare de spectacole 
de teatru şi muzică, lecturi pentru 
copii, până la paleta completă a cur-
surilor de limbă şi cultură română 
(LCCR), organizată pentru toţi copiii 
români care trăiesc în Spania. După 
cum probabil cunoaşteţi, în spaţiile 
ambasadei se desfăşoară lunar eve-
nimente culturale, foarte apreciate 
de publicul larg, precum „Şcoala de 
sâmbătă”, un proiect dedicat copi-
ilor români din comunitate, „Serile 
acasă la ambasadă”, în cadrul cărora 
scriitori români din România sau din 
Spania îşi prezintă cărţile, spectacole, 
concerte susţinute de artişti români.

În contextul manifestărilor dedi-
cate celebrării Centenarului Marii 
Uniri, Ambasada României în 
Regatul Spaniei a organizat recent, 
împreună cu Agenţia Naţională de 
Presă AGERPRES, două evenimente 
importante, respectiv expoziţia de 
fotografie intitulată „România: Evolu-
ţie”–imagini din arhiva AGERPRES, 
care reflectă viaţa cultural-artistică, 
politică şi sportivă a ţării, dar şi pro-
iecţia documentarului jurnalistic 

„Marea Unire–România, la 100 de 
ani”, acestea fiind foarte bine pri-
mite de publicul spaniol, respectiv 
românesc. Astfel, programul extrem 
de dinamic descris nu poate decât 
să reconfirme faptul că promovarea 
intereselor comunităţii româneşti 
şi relaţia cu reprezentanţii acesteia 
continuă să reprezinte prioritatea 
de vârf a ambasadei şi a consulate-
lor româneşti din Spania. În anul şi 
jumătate care a trecut de la preluarea 
mandatului meu, românii din comu-
nitate au fost martori la eforturile 
constante ale ambasadei de comu-
nicare proactivă şi de promovare a 
acţiunilor organizate în beneficiul lor.

În acest sens, aş putea spune că 
primăvara acestui an a stat sub sem-
nul Centenarului Marii Uniri, fiind 
dedicată tuturor românilor din Spania, 
dacă ne gândim doar la două dintre 
evenimentele majore organizate, pe 
lângă cele cu care comunitatea este 
deja obişnuită, respectiv prima ediţie 
a Forumului Asociaţiilor Româneşti 
din Spania (martie), care a promovat 
un nou format de dialog interactiv 
cu mediul asociativ, şi la maratonul 
cultural compus din 100 de eveni-
mente, iniţiat de ICR Madrid sub 
patronajul Ambasadei României în 
Regatul Spaniei, care a marcat, prac-
tic, participarea României ca ţară 

invitată de onoare la Târgul de Carte 
de la Madrid (mai-iunie). Prezenţa 
ţării noastre la acest târg important 
de literatură de la Madrid, iniţiat 
în 1933, a reprezentat o excelentă 
oportunitate de a arăta Spaniei, de 
care ne leagă o lungă tradiţie istorică, 
momentele importante din istoria şi 
cultura României.

AGERPRES: O temă de actualitate la nivelul 
Uniunii Europene este evoluţia proiectului 
european, în contextul Brexit-ului şi al 
opiniilor ce susţin o Europă federalistă în 
opoziţie cu cele care susţin consolidarea 
statelor naţionale. Care este abordarea 
pe care o observaţi în rândul oamenilor 
politici spanioli cu privire la reforma 
blocului comunitar şi viitorul Uniunii 
Europene?

Gabriela Dancău: Este evident că 
toate statele membre ale Uniunii 
Europene sunt interesate de evo-
luţia dezbaterilor privind viitorul 
proiectului european. Pentru Româ-
nia, interesul este cu atât mai special, 
întrucât de la 1 ianuarie 2019 îşi va 
asuma, pentru prima dată, Preşedinţia 
Consiliului Uniunii Europene, o opor-
tunitate extraordinară de a reconfirma 
profilul pro-european al ţării noas-
tre şi de a demonstra angajamentul 
său pentru consolidarea proiectului 
european prin promovarea valori-
lor europene.

România îşi va exercita mandatul 
de preşedinte într-un context complex, 
marcat de negocierile comunitare pe 
tema propunerii Comisiei Europene 
privind cadrul financiar multianual 
post-2020, părăsirea blocului comu-
nitar de către Marea Britanie, dar şi 
organizarea alegerilor europene la 
finele lunii mai 2019. Aceste aspecte 
nu ne vor împiedica, însă, să definim 
o agendă politică consistentă care să 
pună în centrul său cetăţeanul euro-
pean şi să contribuim, de asemenea, 
prin discuţiile liderilor la summitul 
de la Sibiu din 9 mai 2019, la defini-
rea viitorului Uniunii Europene. În 
egală măsură, continuăm să urmă-
rim cu interes poziţionarea Spaniei 
pe teme europene de interes comun, 
multe constituindu-se în elemente 
convergente precum finanţarea prin-
cipalelor politici europene tradiţionale 
(coeziune şi agricultură).

În planul dezbaterilor politice 
la nivel naţional şi european a fost 
deseori evidenţiată importanţa men-
ţinerii „unei relaţii strânse” a Spaniei 
cu Marea Britanie post-Brexit, pentru 
păstrarea integrităţii pieţei interne şi 
a securităţii cetăţenilor. Sunt convinsă 
că preşedinţia României la Consiliul 
UE, în primul semestru al anului vii-
tor, va fi una de succes şi la Madrid, 
având în vedere agenda extinsă de 
evenimente pe care intenţionăm să 
le organizăm împreună cu autori-
tăţile spaniole şi cu Reprezentanţa 
Comisiei Europene la Madrid.

INTERVIU CU GABRIELA DANCĂU, AMBASADORUL ROMÂNIEI ÎN SPANIA

„Românii s-au integrat în Spania, dar le este dor de ţară şi unii analizează reîntoarcerea”

FOTO: PXHERE.COM
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Alocaţiile de stat pentru copii, 
în mai, 356,8 milioane lei

A nalizele economice 
recente arată nece-
sitatea accelerării pe 

baze sustenabile a creditării 
firmelor, în condiţiile în care 
accesul la finanţare are un 
impact important asupra acti-
vităţii economice generale, a 
declarat prim-viceguvernatorul 
Băncii Naţionale a României 
(BNR), Florin Georgescu, con-
form AGERPRES. „Este bine 
cunoscut faptul că activitatea de 
creditare reprezintă un factor 
important al creşterii econo-
mice şi principalul obiectiv al 
băncilor. Din analizele econo-
mice recente rezultă necesitatea 
accelerării pe baze sustenabile 
a creditării firmelor. Aceasta, 
deoarece accesul la finan-
ţare are un impact important 
asupra activităţii economice 
generale. Majoritatea compa-
niilor au nevoie de creditare, 
însă într-o anumită propor-
ţie unele mai mult, altele mai 
puţin, în raport cu gradul de 
capitalizare, pentru a-şi pune 
în mişcare mecanismele şi pro-
cesele interne”, a spus Florin 
Georgescu. Prim-viceguverna-
torul BNR a subliniat faptul 

că unele firme au nevoie de 
credit pentru a face faţă deca-
lajului dintre plăţi şi încasări. 

„Uneori, dacă un agent econo-
mic nu are acces la creditare, 
întregul ciclu al activităţii 
economice se poate opri”, a 
subliniat Georgescu.

Oficialul BNR a adăugat că 
băncile trebuie să facă faţă noi-
lor cerinţe de reglementare, iar 

printre acestea se numără şi 
propunerea Comisiei Europene 
din luna martie a anului curent 
privind pachetul legislativ care 
vizează accelerarea reducerii 
volumului creditelor neperfor-
mante din sectorul bancar, ce 
are în vedere, printre altele, 
încurajarea dezvoltării pieţe-
lor secundare pentru credite 
neperformante. De asemenea, 

Florin Georgescu a declarat că 
referitor la educaţia financi-
ară, se constată că IMM-urile 
reprezintă categoria dominantă 
de firme în cadrul economiei 
europene şi nu numai. În zona 
euro acest tip de companii 
reprezintă 98% din numărul 
total de firme, angajând 75% 
din resursa umană activă şi 
generând circa 60% din valoa-
rea adăugată brută a regiunii, 
mai spune sursa citată. Potri-
vit prim-viceguvernatorului 
BNR, relaţia bancă–IMM este 
în multe cazuri limitată, iar 
în România circa 80% dintre 
aceste firme nu a avut nicio-
dată un credit bancar. Din acest 
motiv se desprinde necesita-
tea îmbunătăţirii gradului de 
educaţie financiară a antrepre-
norilor din acest segment de 
afaceri prin programe speci-
fice. De ademenea, politicile 
publice ar trebui să promoveze 
educaţia întreprinzătorilor în 
scopul cunoaşterii şi înţelege-
rii acestora a gamei largi de 
instrumente financiare dispo-
nibile precum şi a modificărilor 
legislative relevante pentru acti-
vitatea IMM-urilor.

Din analizele economice recente rezultă necesitatea 
accelerării pe baze sustenabile a creditării firmelor

Alocaţiile de stat pentru copii plătite în mai 2018 au totalizat 
356,79 milioane de lei, suma medie fiind de 96,7 lei de beneficiar, 
conform datelor centralizate de Agenţia Naţională pentru Plăţi 
și Inspecţie Socială (ANPIS), informează AGERPRES. În mai, peste 
3,689 milioane de copii au beneficiat de acest ajutor social. Cei 
mai mulţi beneficiari erau înregistraţi în București–327.627 și în 
judeţele Iași–181.282, Suceava–140.488, Bacău–132.841 și Con-
stanţa–130.891. La finele lunii mai, erau suspendaţi de la plată 
152.618 beneficiari, cei mai mulţi din București–11.257, Iași–8.136, 
Suceava–7.755, Timiș–6.614 și Dolj–6.183. De asemenea, în peri-
oada menţionată au fost efectuate alte plăţi (restanţe, reluări în 
plată, plăţi neachitate, corecţii etc.) în contul acestui beneficiu 
în sumă de 13,576 milioane lei. Legea nr. 61/1993 privind aloca-
ţia de stat pentru copii, cu modificările și completările realizate 
anterior lunii iunie 2015, a prevăzut că, pentru copiii în vârstă de 
până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului care este încadrat 
într-un grad de handicap, alocaţia de stat se acordă în cuan-
tum de 200 lei/lună/copil. Începând din iunie 2015, conform 
Legii nr.125/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor 
acte normative, cuantumul alocaţiei pentru copiii care nu au 
un handicap și au vârsta mai mare de 2 ani a devenit 84 lei, iar 
cuantumul alocaţiei de stat pentru copilul încadrat într-un grad 
de handicap a devenit 200 lei, mai precizează sursa citată.

FOTO: PROFIT.RO
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L iderii statelor din Uni-
unea Europeană au 
reuşit să ajungă după 

negocieri intense, la un acord 
privind migraţia care prevede 
ca statele blocului comunitar 
să instituie în mod voluntar pe 
teritoriul lor „centre contro-
late” pentru migranţii salvaţi 
pe mare, explorând în acelaşi 
timp posibilitatea deschide-
rii de centre pentru migranţi 
în afara Europei, informează 
AGERPRES.

Acordul de compromis a fost 
obţinut după mai mult de 12 
ore de negocieri, în contextul 
în care liderii din UE s-au reu-
nit la Bruxelles sub presiunea 
de a găsi o soluţie la problema 
migraţiei, care a fost văzută tot 
mai mult ca un pericol chiar 
pentru existenţa blocului comu-
nitar. Înţelegerea este un succes 
pentru Italia, condusă de noul 
premier Giuseppe Conte, care 
a cerut o mai mare împărţire a 
responsabilităţilor între ţările 
din UE şi a ameninţat chiar că 
se va opune concluziilor sum-
mitului, dacă cei 28 de lideri 
din blocul comunitar nu ar fi 
ajuns la o înţelegere privind 
migraţia.

„Acest Consiliu European 
înseamnă naşterea unei Europe 
mai responsabile şi mai solidare. 
Italia nu mai este singură”, a 
spus şeful guvernului italian. 
Guvernul populist al lui Conte a 

alimentat dezbaterea sensibilă 
din Europa privind migraţia, 
după ce a blocat accesul în por-
turile sale pentru două nave de 
salvare cu migranţi în ultimele 
două săptămâni, cerând în ace-
laşi timp o schimbare radicală 
a politicii UE privind migraţia. 
Conform acordului, statele din 
UE vor crea–numai pe bază 
voluntară–„centre controlate” 
pe teritoriul lor pentru a gesti-
ona situaţia migranţilor salvaţi 
pe mare. Persoanele care se cali-
fică pentru a obţine protecţie 
internaţională vor fi distribu-
ite între statele membre care 
se vor oferi voluntar să ia în 
primire migranţi. Acest lucru 
va mai reduce din presiunea 
asupra Italiei, care procesează 
în prezent majoritatea covâr-
şitoare a cazurilor de migranţi 

salvaţi în Mediterana. Uniu-
nea Europeană „va explora, de 
asemenea, cât mai rapid con-
ceptul unor platforme regionale 
de debarcare”, care ar fi centre 
pentru migranţi în afara Euro-
pei, cel mai probabil în nordul 
Africii. Pentru acest lucru, UE 
va fi nevoită să obţină aproba-
rea ţărilor implicate.

Conform sursei citate, can-
celarul german Angela Merkel 
a salutat acordul, spunând că, 
în ciuda numeroaselor efor-
turi care mai trebuie depuse 
pentru ca blocul comunitar să 
ajungă la un sistem de azil unic, 
este „optimistă”. Ea se con-
fruntă cu o presiune tot mai 
mare în ţară, unde ministrul 
de interne Horst Seehofer i-a 
oferit ca termen limită sfârşi-
tul lunii iunie pentru a reduce 

numărul de solicitanţi de azil 
care intră în Germania, în caz 
contrar guvernul riscând să se 
prăbuşească.

Cancelarul austriac Sebas-
tian Kurz a afirmat, la rândul 
său, că acordul îi va permite 
Uniunii Europene să îşi pro-
tejeze mai bine graniţele, 
deoarece, pentru prima dată, 
face posibilă crearea de cen-
tre pentru migranţi în afara 
blocului comunitar. „Cerem 
de mult timp aceste zone de 
protecţie, zone sigure, centre 
de debarcare, indiferent cum 
vrea să le spună fiecare, în afara 
Europei–iar acum această idee 
a prevalat”, a declarat Kurz.

Preşedintele francez Emma-
nuel Macron a salutat acordul, 
spunând că este „o soluţie euro-
peană” şi „fructul unei munci 
comune”. El a mai afirmat că 
înţelegerea este mai bună decât 
soluţiile naţionale individuale, 
care nu ar fi fost obţinute ori-
cum. „Este o veste bună pentru 
Franţa”, a adăugat el.

Ţările din UE au convenit, 
de asemenea, să ofere un ajutor 
suplimentar de 500 de mili-
oane de euro pentru a sprijini 
ţările africane şi, de asemenea, 
să deblocheze o a doua tranşă 
de trei miliarde de euro pen-
tru Turcia în baza acordului 
din 2016 care a ajutat la limi-
tarea afluxului de refugiaţi şi 
migranţi spre Europa.

Partidele pro-europene şi cele 
unioniste trebuie sa-şi unească 
forţele pentru a mobiliza popo-
rul la următoarele alegeri şi 
pentru a obţine victoria, sus-
ţine prim-vicepreşedintele 
Partidului Liberal (PL) din 
Republica Moldova, Dorin 
Chirtoacă. Potrivit lui Chir-
toacă, PL împreună cu Partidul 
Platforma Demnitate şi Ade-
văr (PPDA), Partidul Acţiune şi 
Solidaritate (PAS) şi alte par-
tide care vor dori, trebuie să 
creeze o mişcare anti-regim, 
informează AGERPRES. Dorin 
Chirtoacă subliniază că la ora 
actuală este absolut esenţial 
ca liderii partidelor sa iasă în 
faţă şi să mobilizeze cetăţenii 
pentru că a rămas prea puţin 
timp până la alegerile parla-
mentare din acest an.

Potrivit fostului primar 
al Chişinăului, filtrele de 

integritate şi meritocraţie pe 
care le creează PPDA şi PAS 
privind accederea în echipa 
blocului sunt bune, dar acest 
lucru ar putea tărăgăna pro-
cesul, iar acum este esenţială 
mobilizarea populaţiei. „Lide-
rii politici trebuie să-şi asume 
decizii. Maia Sandu ştie pe cine 
are alături în echipă, noi la 

Partidul Liberal ştim pe cine 
avem alături, cei care am rămas 
rezistăm. Haideţi să ne unim 
forţele şi să mergem înainte”, 
a declarat prim-vicepreşedin-
tele PL. În opinia sa, partidele 
ce reprezintă interesele cetă-
ţenilor trebuie să treacă acum 
de la discuţiile în presă la o 
masă rotundă, la discuţii insti-
tuţionalizate pentru a găsi un 
numitor comun.

La Chişinău au fost organi-
zate alegeri înainte de termen 
pentru funcţia de primar după 
ce fostul edil, Dorin Chirtoacă, 
a demisionat în luna februarie, 
fiind cercetat într-un dosar de 
corupţie, pe care el îl consideră 
orchestrat politic. Recentele 
alegeri pentru fotoliul de 
primar al Chişinăului au fost 
câştigate de Andrei Năstase, 
liderul Platformei Demnitate şi 
Adevăr (opoziţia proeuropeană), 

care în ultimii ani a organizat 
mai multe proteste anticorup-
ţie, după o fraudă bancară de 
aproximativ 1 miliard de dolari 
ce a zdruncinat sectorul finan-
ciar al Republicii Moldova.

Conform sursei citate, 
Curtea Supremă de Justiţie 
a Republicii Moldova a con-
firmat la 25 iunie deciziile 
instanţelor anterioare prin 
care au fost invalidate alege-
rile pentru funcţia de primar al 
municipiului Chişinău. Aceasta 
a fost ultima instanţă de apel. 
Andrei Năstase a declarat, ime-
diat după victoria sa în turul doi 
de scrutin, invalidată ulterior, 
că această victorie se datorează 
unităţii alegătorilor şi forţelor 

„pro-europene, antioligarhice”, 
îndemnând la rândul său la 
menţinerea acestei unităţi şi 
în perspectiva parlamentare-
lor de la sfârşitul anului.

Liderii din UE au ajuns, după negocieri 
maraton, la un acord privind migraţia

Partidele pro-europene şi cele unioniste 
trebuie să creeze o mişcare anti-regim
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UE susţine aderarea 
Macedoniei şi 
Albaniei, condiționat

Steinmeier deplânge 
limbajul privind 
trecutul nazist
Președintele german Frank-Walter Steinmeier a deplâns 
într-un interviu, limbajul folosit de unii politicieni când se vor-
bește despre trecutul nazist al ţării, exprimându-și rușinea 
pentru faptul că se minimalizează crimele celui de-Al Doilea 
Război Mondial, informează AGERPRES.

„Am impresia că cei care vorbesc așa nu au absolut nicio 
idee cât de mult se distruge astfel din recunoașterea și res-
pectul obţinute de Germania în ultimele decenii”, a declarat 
Steinmeier pentru un cotidian. „Personal, mi-e rușine pentru 
astfel de afirmaţii. Mi-e rușine, de asemenea, pentru termenii 
înjositori folosiţi în ultimul timp de politicieni germani pentru 
a descrie epoca naţional-socialismului”, a adăugat el. Membri 
ai partidului de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania 
(AfD), formaţiunea care a intrat pentru prima dată în parla-
ment la alegerile de anul trecut, au cauzat în mod repetat 
controverse prin comentariile lor despre Germania nazistă și 
Holocaust, mai spune sursa citată.

Liderii statelor din Uniunea Europeană, reuniţi la Bruxelles, au 
decis ca negocierile de aderare cu Macedonia și Albania să fie 
lansate până la finalul lui 2019, dacă ambele ţări aspirante înre-
gistrează suficiente progrese în reforma justiţiei și combaterea 
corupţiei, informează AGERPRES.

Într-o declaraţie, liderii statelor din UE afirmă că susţin 
acordul convenit la nivel ministerial de a analiza progre-
sele Macedoniei și Albaniei în iunie 2019, pentru a deschide 
negocierile de aderare cu ocazia unei conferinţe organizate 
către finalul anului viitor. Deși nu a existat o dezbatere pe 
acest subiect în summitul UE desfășurat la Bruxelles, decla-
raţia consolidează un compromis între statele membre pentru 
a menţine speranţele ţărilor din Balcanii Occidentali, dar în 
același timp condiţionează lansarea negocierilor de reforma 
justiţiei și combaterea corupţiei. Franţa și Olanda au solicitat 
progrese suplimentare în aceste domenii, în pofida sprijinului 
exprimat de alte 25 de state membre și de Comisia Europeană 
pentru a se da „undă verde” începerii negocierilor. Albania, 
Bosnia, Kosovo, Macedonia, Muntenegru și Serbia speră să 
devină membre ale Uniunii Europene. Negocierile de aderare 
cu Serbia și Muntenegru sunt în desfășurare. Albania, care este 
deja membră a NATO, și Macedonia, care a ajuns recent la un 
acord cu Atena privind denumirea oficială a fostei republici 
iugoslave, au obţinut sprijinul Comisiei Europene, care a reco-
mandat începerea negocierilor de aderare cu autorităţile de la 
Skopje și Tirana, mai spune sursa citată.

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


 | 13www.periodicoelrumano.es
Nr. 217 5 iulie 2018

 PeriodicoRumano
 PeriodicoRumano

DEPÓSITO DE 
MATERIALES DE

CONSTRUCCIÓN

SILVIU

Dirección: Avenida de la Constitución nº 7�Coslada�Tel.: 616 521 016 / 916 715 119

Porcelánico Extra 
Plus Propamsa

4,44€

Placa cartón
yeso 13mm

1,49€/m2

ESPAÑOL

J O R G E  M A R T Í N 
PROFESOR DE HUMANIDADES

(... Continuación del número anterior)
En la parte inferior derecha del 
panteón, encontramos a Margarita 
de Pedroso y Sturdza, Condesa de 
Madan y Condesa de San Esteban 
de Cañongo, escritora y placa al 
mérito de la Excma. Diputación 
de Guadalajara.

Margarita nació en Bruselas en 
1911 y falleció el 17 de enero de 1989 
en Madrid. En su sepulcro se destaca 
su faceta de escritora y benefactora 
de la localidad alcarreña de Brihuega. 
Margarita de Pedroso y Sturdza se 
inició en la pintura – recibió clases de 
Timoteo Pérez Rubio, marido de Rosa 
Chacel y visitaba a Vázquez Díaz, el 
cual haría un retrato del exiliado eru-
dito rumano Alexandru Busuioceanu-; 
sin embargo, Rosa Chacel descubrió el 
talento de Margarita para la escritura 
tras leer un ensayo suyo publicado 
en la Revista de Occidente. Quizá el 
mayor estímulo para Margarita fue 
el poeta Juan Ramón Jiménez, con 
el que mantuvo una intensa relación 
de amistad que, en el caso del poeta, 
fue de amor platónico. Los padres de 
Margarita eran amigos de la pareja 

formada por Juan Ramón Jiménez y 
Zenobia Camprubí – de hecho, esta 
había colaborado con su madre en 
la publicación de una colección de 
postales sobre los Reyes de España 

– y ambos, Juan Ramón y Margarita, 
se dedicaron poemas, como “Ensi-
mismamiento primaveral”, escrito 
para ella por el onubense, y el libro 
de poemas Rosas, escrito por Marga-
rita y en el que se percibe la añoranza 
por los buenos ratos de conversación 
con el autor de Platero y yo.

Además de Rosas – que fue pro-
logado por Rafael Sánchez Mazas 

– Margarita escribió dos libros de 
cuentos: Cabeza a pájaros y la Infanta 
y otros cuentos y El volcán y el potro 
de Coipué y desarrolló también una 
intensa actividad intelectual durante 
los años cuarenta y cincuenta junto 
a escritores como Dionisio Ridruejo 
o Agustín de Foxá, entre otros muc-
hos. Tras ejercer como cronista para 
ABC en el extranjero, en 1971 regresa 
a España y se instala en Brihuega, 
donde adquirirá la antigua Casa de 
Gramáticos – que ella quiso llamar, 
por ello, El domine – y donde colabo-
rará en la restauración del patrimonio 
histórico-artístico de la localidad por 
lo cual será recordada, entre otras 

formas, con una calle. Años después, 
la vivienda sería adquirida por el escri-
tor y periodista Manuel Leguineche.

En 1987, tras el fallecimiento de su 
hermana Dolores, y no mucho antes de 
fallecer ella misma, dona al Prado el 

cuadro en el que aparece la primera en 
la playa de Biarritz pintando por Chabas.

Es interesante destacar que Marga-
rita nunca olvidó sus raíces rumanas 
puesto que, si en la época en la que 
mantuvo una amistad más intensa con 

Juan Ramón Jiménez se la describe 
como lectora de Tudor Arghezi, en 
1981, con motivo de un reportaje para 
ABC, la autora del mismo, señala que 
el salón de su casa estaba presidido 
por una gran fotografía de la reina 
María de Rumanía.

Para saber más:
Biografía de Luis de Pedroso y Madan:

h t t p : / / d b e . r a h . e s /
b i o g r a f i a s / 6 4 4 6 7 /
luis-de-pedroso-y-madan

La casa de Margarita de Pedroso 
y Sturdza en Brihuega (Guadalajara):

h t t p s : / / w w w . e n g e l v o e l -
k e r s . c o m / e s - e s / p r o p i e d a d /
casona-alcarrena-en-entorno-his-
torico-3692084.1201389_exp/

ABC – hemeroteca digital
AGUILERA SASTRE, Juan
Las fundadoras del Lyceum Club 

Femenino Español. Brocar: Cuader-
nos de investigación histórica, Nº 35, 
2011, págs. 65-90

JAR COUSELO, Gonzalo
Mujeres corresponsales de guerra. 

Cuadernos de periodistas: revista de 
la Asociación de la Prensa de Madrid, 
Nº. 16, 2009, págs. 39-60

MARTÍN, Jorge
Una (medio) rumana en el Museo 

del Prado: Dolores de Pedroso y Stur-
dza en la playa de Biarritz

http://www.periodicoelrumano.
es/una-medio-rumana-en-el-museo-
del-prado-dolores-de-pedroso-y-stur-
dza-en-la-playa-de-biarritz/

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

FOTO: ARCHIVO DE COLABORADORES – JORGE MARTÍN, PROFESOR DE HUMANIDADES
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Rutierul american Chris Horner, 
care în 2013 a câştigat Turul 
Spaniei, va lua startul, alături 
de Team Illuminate, la ediţia 
din acest an a Turului ciclist 
al Sibiului, informează AGER-
PRES. Christopher Lee Horner, 
poreclit „Zâmbăreţul” de pe vre-
mea când era la Astana, revine 
după ce, vreme de doi ani, s-a 
luptat cu probleme medicale 
care l-au ţinut departe de 
competiţii. Horner a activat 
la Francaise des Jeux, Sauni-
er-Duval, DAvitamon-Lotto, 
Astana, RadioShack şi Lampre 
Merida şi, în afară de Vuelta, 
mai are la activ victorii de etapă 
în Turul Elveţiei, Turul Roman-
diei, cărora li se adaugă două 
victorii la general în Turul Cali-
forniei, Turul Georgiei, Turul 
Ţării Bascilor etc. Echipa con-
tinentală Team Illuminate a 
făcut o surpriză frumoasă anul 
trecut câştigând prima etapă la 
Sibiu, prin Edwin Avila.

Turul ciclist al Sibiului 2018 
dă startul pe 5 iulie pentru cele 
20 de echipe care vor căuta 
să-şi adjudece victoria în cea 
mai spectaculoasă competiţie 
de şosea din România. TCS 
2018 este o cursă pe etape de 
categoria 1 înscrisă în calenda-
rul competiţional UCI Europe 
Tour şi se va derula în peri-
oada 5-8 iulie 2018.

Turul va oferi spectatori-
lor două etape montane de foc 
pentru căţărători, care probabil 
vor fi decisive în adjudecarea 

titlului, un contratimp pe echipe 
şi o etapă pentru sprinteri. După 
tradiţionalul prolog din cen-
trul istoric al Sibiului (joi 5 
iulie), a doua zi Turul intră 
direct în etapa-regină Sibiu–
Cisnădie–Avrig–Bâlea Lac, 
care se anunţă foarte specta-
culoasă, deoarece ascensiunea 
pe crestele Masivului Făgăraş, 
la 2.040 m altitudine, vine la 
capătul unei etape relativ scurte 
(90 km). Câştigătorul nu va 
avea prea mult timp de săr-
bătorit, afirmă organizatorii, 
deoarece trebuie să-şi apere 
avantajul în cea mai lungă etapă 

a competiţiei: Sibiu–Avrig–
Agnita–Păltiniş (195 km). În 
ultima zi, duminică dimineaţa 
spectatorii vor vedea forma-
ţiile la lucru în contratimpul 
pe echipe Sibiu–Cisnădi-
oara–Cisnădie (10 km) şi apoi 
după-amiază, la capătul ultimei 
etape, Sibiu–Mediaş–Bârghiş–
Sibiu (145 km), cu finişul în 
Piaţa Mare.

Turul Sibiului a ajuns la a 
opta ediţie şi atrage numeroase 
echipe din Europa, America şi 
Asia. La start se vor alinia două 
formaţii „veterane” ale Turului, 
pro-continentalele CCC Sprandi 

Polkowice şi Androni Giocat-
toli Sidermec, aflate în top 10 
în clasamentul pe echipe al UCI 
Europe Tour (locul 6 şi respec-
tiv 8). Conform sursei citate, 
turul va avea şi o importantă 
prezenţă românească: conti-
nentalele Team Nowak (fosta 
Tuşnad Cycling Team) şi Msti-
na-Focus, cărora li se adaugă 
echipele naţionale ale Româ-
niei şi Moldovei. Turul ciclist 
al Sibiului este o competiţie 
co-finanţată de Consiliul Local 
Sibiu, Primăria Municipiului 
Sibiu, prin Agenda Sportivă, şi 
de Consiliul Judeţean Sibiu.

România va organiza în premi-
eră Campionatele Europene de 
Triatlon Multisport, competi-
ţia urmând să se desfăşoare în 
2019 la Târgu Mureş, anunţă 
federaţia română de speciali-
tate, conform AGERPRES. La 
startul celor şase ramuri ale 
triatlonului din cadrul Cam-
pionatelor Europene sunt 
aşteptaţi 3.000 de sportivi 
din 30 de ţări. Disciplinele 
care îşi vor desemna campi-
onii europeni anul viitor, în 
România, sunt: Duatlon–sprint 
şi standard, Aquathlon–înot şi 
alergare, Cross Triatlon–înot, 
mountain-bike şi alergare, 
Cross Duatlon–alergare şi 
mountain-bike, Middle Dis-
tance Triathlon–jumătate din 
distanţa Ironman şi Aquabike–
înot şi ciclism.

Preşedintele Federaţiei 
Române de Triatlon, Peter 
Klosz, a declarat că la Târgu 
Mureş sunt toate condiţiile pen-
tru organizarea unei competiţii 
de asemenea nivel. „Conti-
nuăm eforturile de a aduce 

competiţiile de prim rang în 
România şi, după succesul orga-
nizării Campionatelor Mondiale 
de Winter Triathlon din acest 
an, la Cheile Grădiştei, Fede-
raţia Europeană de Triatlon 
(ETU) a acordat găzduirea, 

în premieră naţională, a 
Campionatelor Europene de 
Triatlon Multisport. Avem atât 
infrastructura, cât şi compe-
titivitatea necesară pentru a 
organiza aceste evenimente 
şi mizăm şi pe un aflux turis-
tic important, pentru Târgu 
Mureş”, a spus Klosz.

Fondată în 2013 şi finan-
ţată de Ministerul Tineretului 
şi Sportului din 2014, Federaţia 
Română de Triatlon a organi-
zat în ţară cinci cupe europene, 
două campionate balcanice, trei 
campionate europene şi un cam-
pionat mondial. Prin programele 
de dezvoltare şi şcolarizare, 
România dispune, în prezent, 
de 18 antrenori cu licenţă ITU 
(International Triathlon Union) 
şi 28 de arbitri internaţionali, 
mai spune sursa citată.

SPORT

Chris Horner, fost câştigător al Turului 
Spaniei, va lua startul în Turul Sibiului

România va găzdui în 2019 Campionatele 
Europene de Triatlon Multisport

FOTO: CYPRUSATHLETICTOURISM.COM

FOTO: SWAMIS.ORG

Parteneriat între FRF şi 
Federaţia Engleză de Fotbal

Președintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a 
anunţat pe blogul său personal, că a discutat la București cu 
președintele Federaţiei Engleze de Fotbal, Greg Clarke, despre 
un parteneriat între cele două asociaţii, informează AGERPRES.

„La sediul Federaţiei Române de Fotbal, am avut bucu-
ria să discut cu Greg Clarke, președintele Federaţiei de Fotbal 
din Anglia. Vizita delegaţiei de la Londra reprezintă un reper 
pentru istoricul relaţiilor oficiale la acest nivel între cele două 
federaţii pentru perioada de după 1989. Cu atât mai mult cu 
cât obiectivul principal al întâlnirii l-a constituit fixarea cadru-
lui în care vom lansa parteneriatul strategic între cele două 
federaţii”, a scris oficialul FRF pe blog. „La nivel tehnic, dar și 
instituţional, fotbalul românesc va putea beneficia în scurt 
timp de expertiza britanică și, prin intermediul FRF, vom fur-
niza o platformă a transferului de cunoștinţe și bune practici 
pentru multiple zone din fotbal. Acești pași întăresc încă o 
dată reputaţia dobândită de fotbalul nostru în ultimii ani, 
reputaţie care conferă deschidere și oportunităţi de dezvol-
tare”, a adăugat Răzvan Burleanu. Conform sursei citate, acesta 
ar fi al doilea parteneriat al Federaţiei Române de Fotbal cu o 
asociaţie din vestul Europei, după cel semnat în septembrie 
2015, pe cinci ani, cu Federaţia Daneză de Fotbal.

Meciul România–Lituania 
din Liga Naţiunilor, la Ploieşti
Echipa naţională a României va disputa meciul de pe teren 
propriu cu Lituania, programat la 17 noiembrie (ora 21,45) în 
Liga Naţiunilor, pe Stadionul „Ilie Oană” din Ploiești, anunţă 
Federaţia Română de Fotbal pe site-ul oficial, conform 
AGERPRES.

Primul meci al României din Liga Naţiunilor, cel cu Munte-
negru, din 7 septembrie, se va disputa tot la Ploiești, în timp 
ce partida contra Serbiei, programată în 14 octombrie, va fi 
găzduită de Arena Naţională din Capitală. Întâlnirea cu Munte-
negru de la Ploiești se va disputa cu porţile închise ca urmare a 
unei sancţiuni primite din partea UEFA pe durata preliminarii-
lor EURO 2016, conform sursei citate. Reprezentativa României 
va juca din toamnă în Liga Naţiunilor, noua competiţie UEFA, 
după următorul program:

7 septembrie: România–Muntenegru (Stadion „Ilie Oană”, 
Ploiești), Lituania–Serbia (ora 21,45)

10 septembrie: Serbia–România, Muntenegru–Lituania (ora 
21,45)

11 octombrie: Lituania–România, Muntenegru–Serbia (ora 
21,45)

14 octombrie: România–Serbia (Arena Naţională, ora 16,00), 
Lituania–Muntenegru (ora 21,45)

17 noiembrie: Serbia–Muntenegru (ora 16,00), România–
Lituania (Stadion „Ilie Oană”, Ploiești, ora 21,45)

20 noiembrie: Serbia–Lituania, Muntenegru–România (ora 
21:45)

FOTO: STIRIDECLUJ.RO
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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.

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

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.

Se închiriază o cameră pentru o femeie lângă 
Metro Oporto Madrid (Carabanchel). Ambient 
liniștit, apartament luminos și renovat.  
Internet și lift. Tel: 688390342.

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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