
Z I A R  R O M Â N E S C  G R A T U I T   /  E L  P E R I Ó D I C O  D E  L O S  R U M A N O S  E N  E S P A Ñ A

en España
www.periodicoelrumano.es

 PeriodicoRumano
 PeriodicoRumano

Anul X / NR. 219 / 16 pagini / 23 august 2018

Două avioane F-22 Raptor, 
cele mai noi avioane de luptă 
americane, au sosit în pre-
mieră, la Baza Aeriană de la 
Câmpia Turzii. „Această dis-
locare înaintată, realizată cu 
cooperarea deplină a Româ-
niei, aliat NATO, demonstrează 
angajamentul Forţelor Aeri-
ene ale SUA din Europa de a 
disloca şi folosi aeronave de 
generaţia a cincea în zona de 
responsabilitate a Comanda-
mentului Forţelor Armate ale 
SUA din Europa.

Două avioane F-22 Raptor, în premieră la un exerciţiu 
comun în România, la Baza Aeriană de la Câmpia Turzii

Un studiu despre tomatele româneşti, realizat de un colectiv de la Staţiunea de cercetări 
legumicole Buzău, a primit recent Premiul pentru tinerii cercetători, la Congresul 
Internaţional de Horticultură de la Istanbul, informeaza AGERPRES.
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Studiu despre tomatele româneşti, premiat la 
Congresul Internaţional de Horticultură de la Istanbul
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(+4) 0213.112.045
www.butonulrosu.ro

Servicii care salveaza viata printr-o simpla apasare de BUTON

Serviciul este DISPONIBIL
de acum si in ROMANIA !

Pe siteul proiectului „Acasă Plus–
Antreprenori pentru Sustenabilitate” 
(antreprenoracasa.globalcommercium.ro), 
la secţiunea Implementare / Formarea 
antreprenorială a fost publicată lista 
primilor absolvenţi ai Programului de 
formare antreprenorială.

În scurt timp, tot pe acest site, vor 
apărea informaţiile utile privind desfă-
şurarea concursului de plan de afaceri 
şi regulamentul concursului.

Informaţii suplimentare la 
tel: 642000027 sau pe e-mail: 
umrspania@gmail.com.

Felicitări primilor 
absolvenți ai 
cursurilor de formare 
antreprenorială 
prin programul 
StartUp Diaspora!!!
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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

Senatorul PSD Mihai Fifor, 
ministrul apărării naţionale, 
susţine “cu tărie” propune-
rea colegului său de partid, 
eurodeputatul Dan Nica, de 
înfiinţare a unei comisii par-
lamentare de anchetă pentru 
analizarea evenimentelor din 
10 august, precizând că acesta 
a fost ameninţat cu moartea 
pentru demersul său, infor-
mează AGERPRES.

„Nu este singurul membru 
PSD care primeşte astfel de 
ameninţări şi nu putem per-
mite perpetuarea şi accentuarea 
politicii iresponsabile de frac-
turare a societăţii româneşti. 
De aceea, această comisie tre-
buie constituită de îndată. 
Guvernele se schimbă de către 
majorităţi parlamentare rezul-
tate în urma votului democratic 
şi nu prin violenţe puse la cale 

în stradă”, afirmă Fifor. Soci-
al-democratul precizează că 
România, prin măsurile luate 
de guvernarea PSD-ALDE „are 
cea mai importantă creştere 
economică şi anul acesta”.

„Pe cine deranjează în aşa 
de mare măsură succesul 

programului de guvernare 
votat de milioane de români, 
încât acest guvern trebuie dărâ-
mat cu orice preţ? Cine se face 
vinovat de modul iresponsabil 
în care a fost deturnat protestul 
paşnic al celor din Piaţa Victo-
ria? De ce această disperare ca 

PSD-ALDE să nu guverneze şi 
în 2019, anul alegerilor pen-
tru Parlamentul European şi 
pentru Preşedinţia României? 
Toate acestea sunt întrebări 
care solicită răspunsuri ime-
diate, pentru ca, atât românii 
cât şi comunitatea internaţio-
nală să ştie adevărul”, adaugă 
Fifor. Liderul PSD aminteşte 
că 2018 este anul Centenar în 
care trebuiau celebrate “unita-
tea şi solidaritatea românilor 
de oriunde s-ar afla aceştia”. 

„Cred că încă nu este prea târ-
ziu să începem să facem lucrul 
acesta”, susţine Mihai Fifor.

Conform sursei citate, euro-
parlamentarul Dan Nica a 
afirmat că este necesară înfiin-
ţarea unei comisii parlamentare 
de anchetă a evenimente-
lor din 10 august. „Încă din 
seara protestelor, preşedintele 

Iohannis a lansat o serie de 
acuzaţii dure la adresa Jan-
darmeriei, în lipsa oricăror 
dovezi şi informaţii operative. 
Acest fapt denotă rea-voinţă şi 
dorinţa evidentă de a stimula 
şi mai mult violenţele exis-
tente. Ca şi Băsescu, Iohannis 
nu este interesat de stinge-
rea conflictelor din societatea 
românească ci, dimpotrivă, de 
escaladarea lor pentru câşti-
guri electorale. Toate acestea 
în tandem cu un aparat de pro-
pagandă agresiv, finanţat din 
surse obscure. Cred că s-au 
depăşit nişte limite democra-
tice în acest război politic şi 
consider necesară înfiinţarea 
unei comisii parlamentare de 
anchetă, care să aducă lumină 
pe scena publică”, a declarat 
Dan Nica, potrivit unui comu-
nicat de presă al PSD.

Fifor: Susţin propunerea de înfiinţare a unei comisii 
parlamentare de anchetă a evenimentelor din 10 august
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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 Știinţe 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 Știinţe 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

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen 
Dan, a declarat marţi la Parlament că 
Parchetul General sau instanţele de 
judecată sunt cele în măsură să se pro-
nunţe dacă instituţiile din subordinea 
MAI şi-a făcut datoria cu respecta-
rea legii în cazul mitingului din 10 
august, înainte ca ea să poată vorbi 
despre asumarea răspunderii poli-
tice, informează AGERPRES.

Carmen Dan a fost întrebată în 
cadrul audierilor de la Comisia de 
apărare a Camerei Deputaţilor, de 
un reprezentant al Opoziţiei dacă îşi 
asumă răspunderea politică pentru 

“un management neperformant” al 
evenimentelor din Piaţa Victoriei din 
partea instituţiilor aflate în subor-
dinea sa.

“Nu cumva vă antepronunţaţi? Nu 
cumva nu puteţi să folosiţi termeni 
clari, cert, categoric, fără ca măcar să 
parcurgeţi acest raport? Nu cumva 
dumneavoastră aveţi o atitudine mai 
mult politică decât tehnică şi pro-
fesională? Nu cumva aţi ieşit din 
sfera obiectivismului? După ce veţi 
parcurge acest document (raportul 
cu privire la intervenţia jandarmi-
lor–n.r.), cred că sunteţi mult mai 
îndreptăţit să trageţi concluzii, dar 

până atunci, aşa cum aţi precizat, refe-
ritor la tot ce a ţinut de planificarea 
şi organizarea acestei misiuni, este 
treaba altor instituţii competente să 
se pronunţe, Parchet, instanţă, le-aţi 
enunţat dumneavoastră. Cred că în 
momentul acesta, dumneavoastră nu 
aveţi suficiente date să spuneţi clar: 
Ministerul de Interne nu şi-a făcut 
datoria, structurile din subordinea 
dumneavoastră nu au funcţionat. Cred 
că nu aveţi”, a afirmat Carmen Dan.

„Prezenţa mea în minister a fost 
doar în ideea de a-mi asuma această 
responsabilitate. În mandatul meu am 
traversat această situaţie şi vreau să 
precizez încă de la bun început că au 
mai fost adunări publice în care mie 
mi s-a părut normal şi responsabil ca 
pe parcursul derulării lor ministrul 
să fie prezent în minister”, a expli-
cat Carmen Dan. Ea a adăugat că a 
stat în minister pe data de 10 august 
de la prânz până la 3,00 dimineaţa, 
motivând că „aşa trebuie să facă orice 
manager responsabil într-o situaţie 
în care structurile ministerului erau 
implicate într-un eveniment de o ase-
menea amploare”, apoi a avut loc o 
şedinţă de informare cu cei care au 
coordonat acţiunea.

„Iniţial mi-am luat informaţi-
ile de la televizor. Bineînţeles că 
aveam informaţii despre modul în 
care ne-am organizat pentru plani-
ficarea misiunii, însă am anticipat 
că va fi un eveniment de o amploare 
mare, am analizat tot ce s-a vehiculat 
în media până la momentul la care 
am luat decizia şi, aşa cum am spus, 
mi-am întrerupt concediul de odihnă 
şi am fost prezentă în minister înce-
pând cu după-amiaza zilei de 10. Am 
stat în biroul meu în toată această 

perioadă. Tot ce am solicitat a fost 
să fiu informată, pentru că e firesc 
ca ministrul să primească informa-
ţii despre tot ce se întâmplă, şi am 
plecat din minister în jurul orei 3,00 
dimineaţa, când colegii mei finaliza-
seră misiunea şi când mi-am dorit să 
vină în biroul ministrului şi să împăr-
tăşim, de data aceasta, propriile lor 
trăiri, să-mi edific anumite aspecte. 
Nu a fost o şedinţă operativă, a fost 
şedinţă de informare, ocazie cu care 
am şi cerut pentru a doua zi un prim 

raport al misiunii”, le-a spus Carmen 
Dan parlamentarilor.

Ministrul a mai precizat că nu a 
primit o invitaţie oficială la audieri, 
dar ştia despre o şedinţă pe această 
temă a Comisiei de apărare programată 
pentru marţi, şi a venit la Parlament 
alături de o echipă de specialişti ai 
MAI implicaţi direct în coordonarea 
acţiunilor din 10 august, arătând că 
nimeni nu are nimic de ascuns. Con-
form sursei citate, alături de Carmen 
Dan au fost: secretarul de stat Raed 
Arafat, şeful Departamentului pen-
tru Situaţii de Urgenţă, care a avut în 
coordonare intervenţia de urgenţă a 
pompierilor şi a SMURD-ului; secre-
tarul de stat pe ordine publică din 
MAI, colonel Gheorghe Nucu Marin, 
care a fost la comanda ministerului 
până la 10 august şi care a contribuit 
la organizare şi planificare; inspec-
tor general, chestor Ioan Buda, şeful 
Poliţiei Române, cu un rol special în 
organizarea şi coordonarea eveni-
mentului; fostul inspector general 
al Jandarmeriei Române, Sebastian 
Cucoş, colonel, la comandă; coman-
dantul acţiunii, maior Laurenţiu Cazan, 
directorul general al Direcţiei Gene-
rale Management Operaţional.

FOTO: STIRILEKANALD.RO

Dan, despre asumarea răspunderii politice: Este treaba 
Parchetului să stabilească cum s-a acţionat în 10 august

http://www.periodicoelrumano.es/
https://www.facebook.com/PeriodicoRumano
https://twitter.com/PeriodicoRumano
mailto:gabrielradumadrid@gmail.com
mailto:asesoriageser@gmail.com
mailto:letradogr@gmail.com
mailto:alicer84@yahoo.com


4 | www.periodicoelrumano.es
Nr. 219 23 august 2018

PeriodicoRumano 
PeriodicoRumano PUBLICITATE

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


 | 5www.periodicoelrumano.es
Nr. 219 23 august 2018

 PeriodicoRumano
 PeriodicoRumano SĂNĂTATE

Cum se cere o 
programare la 
Spitalul Universitar 
din Torrejón?
În Comunidad de Madrid, oricine are drep-
tul să aleagă liber spitalul în care dorește 
să fie îngrijit. Pentru a alege Spitalul Uni-
versitar din Torrejón, aveţi nevoie doar de 
cardul public de sănătate. Aveţi două vari-
ante: dacă medicul dumneavoastră de 
familie v-a spus că trebuie să vă prezentaţi 
la un specialist la spital, vă va înmâna un 
document numit „Parte de Interconsultas” 
(bilet de trimitere) și o dovadă a solicitării 
de programare, care cuprinde un număr de 
identificare a cererii. Medicul va transmite 
această cerere la Centro de Gestión de Citas 
(Centrul de Programări), de unde veţi fi con-
tactat prin telefon în câteva zile, pentru a 
primi programarea. În acest moment puteţi 
cere să fiţi primit la Spitalul Universitar din 
Torrejón și operatoarea vă oferă programa-
rea cu specialistul de care aveţi nevoie. Dacă 
deja sunteţi îngrijit la un alt spital și doriţi 
să vă prezentaţi la Spitalul Universitar din 
Torrejón, luaţi legătura cu Secţia de Primire 
(Unidad de Admisión) a spitalului respectiv 
și explicaţi că doriţi o programare la Spitalul 
din Torrejón. Angajaţii de la secţia respec-
tivă vor gestiona solicitarea și vă vor înmâna 
biletul de trimitere (Parte de Interconsulta). 
Mai multe informații pe internet www.hos-
pitaldetorrejon.es/eligenos

Spitalul Universitar din Torrejón introduce 
„kiciclos”, triciclete fabricate de Fundaţia Juega-
terapia, pentru a facilita deplasarea copiilor la 
sala de operaţie şi prin spital. Scopul deplasării 
micilor în acest mod este de a minimiza teme-
rile cu care se confruntă în faţa unei intervenţii 
chirurgicale, precum şi de a reduce anxietatea 
cauzată de confruntarea cu ceva necunoscut. 
Pe de altă parte, copiii internaţi la secţia de 
pediatrie, se vor deplasa prin spital pe aceste 
triciclete, atâta timp cât situaţia copilului o 
permite.

„kiciclos” sunt similare cu tricicletele tradi-
ţionale, cu confortul de a fi adaptate pentru a 
transporta serul sau recipientele de medica-
mente de care copilul are nevoie şi calibrate 
pentru o mişcare perfectă. Toate aceste adap-
tări le permit celor mici să fie deplasaţi prin 
spital sau să se joace în siguranţă totală.

Ignacio Martínez Jover,director al Spitalului 
Universitar Torrejón, afirmă că „spitalul lucrează 
activ pentru a obţine o asistenţă medicală uma-
nizată. Pentru a face acest lucru, încercăm să 
ne asigurăm că pacienţii şi îngrijitorii lor au o 
şedere în spital cât mai confortabilă. Spitalul 
lucrează la Planul de Umanizare a Asistenţei 
Medicale prin intermediul unui Comitet de 
Umanizare care implică diverse servicii. Vom 
continua să lucrăm la noi metode de acţiune 
pentru a continua vindecarea şi îngrijirea paci-
enţilor noştri”.

Secţia de Pediatrie a Spitalului Universi-
tar Torrejón beneficiează de diverse proiecte 

încorporate în Planul de Umanizare a Asistenţei 
Medicale. Printre diferitele activităţi şi acţi-
uni se numără cinematograful, sala de jocuri, 
consolă video în camere, un expert al Abraca-
dabra care efectuează o sesiune magică lunară, 

etc. Scopul tuturor acestor activităţi este de a 
obţine ca şederea în spital să fie cât mai puţin 
traumatizantă posibil pentru copii, deoarece 
se confruntă cu o situaţie necunoscută care 
poate provoca temeri şi traume.

Copiii internați la Spitalul Universitar din Torrejón 
merg la probe şi la sala de operație cu tricicleta

FOTO: SPITATUL UNIVERSITAR DIN TORREJÓN

Spitalul Universitar din Torrejón, împreună 
cu Fundaţia MHG, Universitatea Complutense 
din Madrid şi Catedra Animalele şi Societatea 
a Universităţii Rey Juan Carlos au efectuat un 
studiu privind evoluţia pacienţilor cu scleroză 
multiplă după şase luni şi jumătate de hipote-
rapie. Scleroza multiplă este o patologie, care 
în prezent, afectează aproximativ 45.000 de 
persoane în Spania. Este o boală neurologică 
cronică a sistemului nervos central care afec-
tează creierul şi măduva spinării. Poate produce 
oboseală, lipsă de echilibru, durere, modifi-
cări vizuale şi cognitive, dificultăţi de vorbire...

Spitalul Universitar din Torrejón efectu-
ează terapie asistată cu animale la persoanele 
care suferă de scleroză multiplă de mai mult 
de doi ani. Scopul hipoterapiei este de a evalua 
efectele oferite de călărit pe diferite aspecte: 
mersul la pas, spasticitatea, podeaua pelviană, 
oboseala, depresia şi calitatea vieţii.

Rezultatele acestui studiu arată o îmbună-
tăţire semnificativă a pacienţilor cu scleroză 
multiplă în diferite domenii: spasticitatea, 
impactul oboselii, îmbunătăţirea incontinenţei 
urinare şi îmbunătăţirea calităţii vieţii. Acest 
lucru demonstrează că terapiile asistate cu 
cai sunt de mare ajutor pentru pacienţii cu 
scleroză multiplă şi permite continuarea reali-
zării de studii pentru a îmbunătăţi acest tip de 
terapii şi de a obţine rezultate în alte domenii 
care îmbunătăţesc calitatea vieţii pacientului.

Dr. Carlos López de Silanes, neurolog la Spita-
lul Universitar din Torrejón şi Dr. Susana Muñoz 
Lasa,conduc acest studiu împreună cu Fundaţia 
MHG. „Spitalul Universitar din Torrejón lucrează 
de mai bine de doi ani cu hipotarapia, ceea ce 
ne-a permis să vedem modul în care pacien-
ţii şi-au îmbunătăţit calitatea vieţii în diverse 

aspecte, precum îmbunătăţirea mobilităţii, care 
influenţează direct viaţa acestor persoane. Vrem 
să continuăm să lucrăm şi să studiem acest tip 
de terapii, pentru a obţine îmbunătăţiri în alte 
aspecte ale bolii”, ne spune Dr. Carlos López de 
Silanes, neurolog la Spitalul Universitar din Torre-
jón. Activitatea interinstituţională coordonată 

de Fundaţia MHG,acreditează nu doar rezulta-
tele bune obţinute în studiul menţionat anterior, 
ci şi nevoia de a continua realizarea de studii 
ştiinţifice care să susţină rezultatele bune, atât 
cantitativ cât şi calitativ, pe care terapiile asis-
tate de cai le oferă oamenilor afectaţi de diferite 
patologii şi/sau tulburări.

Spitalul din Torrejón şi Fundația MHG prezintă 
beneficiile hipoterapiei în scleroza multiplă

FOTO: SPITATUL UNIVERSITAR DIN TORREJÓN
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În Madrid şi Barcelona, au avut loc încă două workshop-uri 
de informare a grupului ţintă privind procesul de selecţie a 
planurilor de afaceri (metodologia, condiţiile de participare şi 
de depunere, evaluare şi calendar de selecţie), care vor primi 
finanţare în vederea implementării acestora în cadrul pro-
iectului „Acasă Plus–Antreprenori pentru Sustenabilitate”, 
implementat de S.C. Global Commercium Development SRL 
(România), în parteneriat cu Uniunea Muncitorilor Români 
(Spania), Asociaţia „Centrul de Consultanţă şi Management al 
Proiectelor Europroject” (România) şi Metodo Estudios Con-
sultores SL (Spania).

Au participat la cele două workshop-uri cursanţi din gru-
pele 11-16 de formare antreprenorială, în Sala de Conferinţe a 

Hostelului Torrejón–Av. de la Constitución, nr. 173, Torrejón 
de Ardoz–Madrid, în sesiuni diferite şi, respectiv, în Sala de 
Conferinţe a Hotelului Europark–Carrer d’ Aragó, nr. 323–
325 din Barcelona.

Cele mai bune proiecte depuse vor obţine şi până în 40.000 
de Euro, ca să îşi poată începe afacerile cu succes.

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

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

Facebook: Antreprenor Acasă

Workshop-urile de informare privind procesul de 
selecție a planurilor de afaceri sunt în plină desfăşurare
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A început perioada de 
prezentare a planurilor de 
afaceri ca rezultat al Cursurilor 
de Formare Antreprenorială!

Uniunea Muncitorilor Români (din Spania) vă informează că a 
fost publicată pe site-ul proiectului „Acasă Plus–Antreprenori 
pentru Sustenabilitate” lista primilor absolvenți ai programului 
de formare antreprenorială.

De asemenea, tot pe acest site, se găsesc toate informațiile 
privind desfășurarea concursului de planuri de afaceri.

Deoarece unele dosare nu au putut fi declarate eligibile, a 
mai rămas un număr limitat de locuri, astfel că oricine dorește 
să mai depună un dosar pentru a obține finanțare și a benefi-
cia de cursurile gratuite on-line poate suna la tel: 642000027. 
Cele mai bune proiecte depuse vor obține și până în 40.000 de 
Euro, pentru finanțarea propriilor afaceri.

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

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: corinama-

tei@hotmail.com
Facebook: Antreprenor Acasă
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Declaraţii ale şefului Direcţiei Gene-
rale de Paşapoarte, comisar-şef de 
poliţie Toancă Mirel, cu privire la 
măsurile luate pentru eficientizarea 
activităţii de eliberare a documentelor 
de călătorie, conform unui comunicat 
de presă al Ministerului Afacerilor 
Interne, MAI.

A început perioada de prezentare 
a planurilor de afaceri ca rezultat al 
Cursurilor de Formare

“(…) De la data intrării în vigoare 
a reglementărilor legislative referi-
toare la regimul liberei circulaţii a 
cetăţenilor români în străinătate, 
respectiv 20 iulie 2018, vreau să vă 
prezint impactul acestora şi măsurile 
dispuse pentru eficientizarea activi-
tăţii de eliberare a paşapoartelor şi 
reducerea aglomeraţiei.

Principalele modificări intrate în 
vigoare privesc creşterea valabilită-
ţii paşaportului simplu electronic de 
la 5 la 10 ani pentru persoanele cu 
vârsta de peste 18 ani şi modificarea 
condiţiilor în care poate fi eliberat 
paşaportul simplu temporar.

Astfel, acest tip de paşaport se eli-
berează într-un termen ce nu poate 
depăşi 3 zile lucrătoare, doar în situ-
aţii obiective, în care, din motive de 
sănătate, familiale sau profesionale, 
este necesară şi urgentă prezenţa per-
soanei pe teritoriul altui stat şi nu 
există timpul necesar pentru emi-
terea paşaportului simplu electronic.

Documentele care atestă situaţi-
ile prezentate, cu titlul exemplificativ, 
sunt următoarele:

Pentru motive de sănătate sunt 
acceptate:

– documente emise de autorităţile 
medicale, care consemnează necesi-
tatea procurării unei medicaţii din 
străinătate, necesitatea efectuării 
unui tratament, a unor investigaţii 
sau proceduri medicale în străină-
tate de către solicitantul paşaportului.

– totodată, sunt luate în conside-
rare documentele oficiale care indică 
faptul că persoana în cauză este pro-
gramată la o entitate medicală din 
străinătate, la o anumită dată, pen-
tru efectuarea unui tratament, a unor 
investigaţii sau a altor proceduri de 
acest gen.

Pentru motive familiale, solicitan-
ţii trebuie să prezinte documente din 
care rezultă că o persoană, cu care 
solicitantul paşaportului are legă-
turi de familie, se află într-unul din 
următoarele cazuri:

– în situaţia necesară şi urgentă de 
a urma un tratament sau de a efectua 
investigaţii sau proceduri medicale 
în străinătate ori de a i se procura 
medicaţie din străinătate,

– în diverse situaţii de dificultate în 
străinătate, respectiv: deces, accidente, 
stare de arest, procese judecătoreşti,

– în situaţii în care este necesară 
asigurarea asistării sau reprezentării 
intereselor sale în străinătate.

Pentru motive profesionale sunt 
necesare:

– documente emise de entităţi din 
ţară sau străinătate, din care rezultă 
necesitatea şi urgenţa deplasării în 
străinătate a solicitantului, în con-
textul exercitării atribuţiilor sale 
profesionale, participări la cursuri, 
conferinţe sau seminarii.

De asemenea, vreau să subliniez că, 
în lipsa documentelor care justifică 
necesitatea şi urgenţa deplasării în 
străinătate, paşaportul simplu tem-
porar se eliberează într-un termen 
ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare.

De precizat că paşaportul sim-
plu temporar are valabilitate 12 luni.

Modificările legislative au fost intro-
duse pentru a reduce aglomeraţia de 
la ghişeele serviciilor de paşapoarte 
cauzată de numărul mare de cetăţeni 
care an de an solicită paşaport tem-
porar, fără a avea o urgenţă.

Odată cu creşterea valabilităţii 
paşaportului simplu electronic la 10 
ani, ne aşteptăm să se mărească şi 
numărul cererilor de eliberare pentru 
acest tip de document, în condiţiile în 
care este cunoscut faptul că în lunile 
iulie şi august se eliberează cele mai 
multe documente de călătorie, com-
parativ cu restul lunilor din an.

Conducerea Ministerului Afaceri-
lor Interne a dispus măsuri graduale 
încă de anul trecut atât în plan orga-
nizatoric şi administrativ, cât şi în 
planul informării cetăţenilor în per-
manenţă asupra facilităţilor oferite. În 
urma evaluării realizate la solicitarea 
conducerii MAI, pe linia eliberării 
documentelor de călătorie, în ultima 

săptămână s-au luat măsuri care au 
fost transmise în sistem videoconfe-
rinţă tuturor factorilor implicaţi în 
gestionarea acestei activităţi.

În acest context, pentru a veni în 
sprijinul cetăţenilor şi a eficientiza 
activitatea de eliberare a paşapoartelor 
s-a decis prelungirea programului de 
lucru cu două ore, acesta fiind acum 
de la ora 8.30 la 18.30, de luni până 
vineri. Măsura este valabilă până la 
31 august a.c., pentru 30 de judeţe: 
Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Bis-
triţa-Năsăud, Brăila, Botoşani, Braşov, 
Cluj, Caraş-Severin, Constanţa, Dâm-
boviţa, Dolj, Gorj, Galaţi, Hunedoara, 
Iaşi, Mehedinţi, Maramureş, Mureş, 
Neamţ, Prahova, Sibiu, Satu Mare, 
Suceava, Timiş, Vâlcea, Vrancea şi 
Vaslui.

Pentru municipiul Bucureşti şi 
judeţul Ilfov, timpul de lucru a fost 
prelungit pentru primele 3 zile ale 
săptămânii, programul fiind de la 
ora 8.30 la 18.30.

În plus, s-au făcut eforturi mari 
pentru suplimentarea staţiilor de 
lucru în 12 judeţe, unde se înregis-
trează un număr mare de solicitări. 
Astfel, în judeţele Alba, Braşov, Cluj, 
Constanţa, Dolj, Galaţi, Hunedoara, 
Iaşi, Maramureş, Prahova, Sibiu şi 
Vaslui va funcţiona un ghişeu supli-
mentar de lucru cu publicul.

Ca urmare a suplimentării, de săp-
tămâna viitoare, la nivel naţional vor 
funcţiona 209 ghişee de primiri cereri 
şi eliberări documente de călătorie.

Vreau să precizez că s-au făcut 
eforturi şi pentru acoperirea defici-
tului de personal, necesar asigurării 

funcţionării unui număr cât mai mare 
de ghişee în program de lucru pre-
lungit. Faţă de perioada similară a 
anului trecut, numărul angajaţilor 
din sistemul de paşapoarte a cres-
cut cu aproximativ 60 de persoane.

Reamintim că, începând cu data 
de 16 iulie 2018, în municipiul Bucu-
reşti, ghişeele din Pipera şi Amzei s-au 
mutat în Park Lake, oferind condiţii 
moderne de desfăşurare a activităţilor 
specifice eliberării paşapoartelor. În 
această locaţie funcţionează 19 staţii 
de lucru cu publicul, care le com-
pletează pe cele 24 din Plaza Mall, 
însumând astfel un total de 43 de 
astfel de staţii de lucru.

Doresc să evidenţiez posibilita-
tea cetăţenilor de a depune cererea 
pentru emiterea paşaportului la orice 
serviciu de paşapoarte din ţară sau 
la misiunile diplomatice ori oficiile 
consulare ale României din străină-
tate, indiferent de domiciliul acestora. 
În ceea ce priveşte ridicarea paşa-
portului, cetăţenii au posibilitatea 
de a-l solicita de la locaţia de depu-
nere a cererii sau de la orice serviciu 
de paşapoarte din ţară sau misiune 
diplomatică ori oficiu consular al 
României din străinătate, indife-
rent dacă cererea a fost depusă în 
ţară sau străinătate. În acelaşi timp, 
paşaportul poate fi expediat, la domi-
ciliul sau reşedinţa titularului, din ţară, 
prin intermediul Companiei Naţio-
nale Poşta Română, cu obligativitatea 
plăţii unei taxe de 9,52 lei/paşaport.
De la începutul anului şi până în pre-
zent, aproximativ 41.000 de cetăţeni 
au solicitat expedierea paşaportului 

prin poştă. În scopul reducerii timpilor 
de aşteptare la ghişeu, a fost imple-
mentat sistemul de avertizare prin 
SMS cu privire la iminenta expirare a 
paşaportului, prin care cetăţenii sunt 
atenţionaţi, cu privire la acest aspect, 
cu una până la trei luni înainte. De 
asemenea, a fost dezvoltată platforma 
de programare online www.epasa-
poarte.ro, disponibilă pentru toate 
serviciile de paşapoarte din ţară, cu 
precizarea că, prin utilizarea acesteia, 
timpul de aşteptare pentru depunerea 
unei cereri de eliberare a paşapor-
tului este zero.

Aş vrea în continuare să vă prezint 
câteva repere statistice. În perioada 
20 – 27 iulie, intervalul de timp ce 
a trecut de la modificările legisla-
tive amintite, la nivel naţional s-au 
primit 47.314 solicitări de eliberare 
pentru paşapoarte simple electronice 
şi 12.055 pentru paşapoarte simple 
temporare. În aceeaşi perioadă a anu-
lui trecut au fost înregistrate 33.601 
solicitări de eliberare pentru paşa-
poarte simple electronice şi 15.970 
pentru paşapoarte simple temporare, 
ceea ce reprezintă o creştere cu 40,81% 
a numărului de paşapoarte simple 
electronice, respectiv o scădere cu 
24,51% a numărului de paşapoarte 
simple temporare.

De asemenea, în intervalul 01 ianu-
arie – 27 iulie a.c. au fost eliberate 
796.173 paşapoarte simple electro-
nice şi 287.122 paşapoarte simple 
temporare, în timp ce, în perioada 
similară a anului trecut, au fost eli-
berate 615.155 paşapoarte simple 
electronice şi 251.171 paşapoarte sim-
ple temporare, înregistrându-se astfel 
o creştere cu 29,43% a celor electro-
nice şi cu 14,31% a celor temporare.

Pe lângă toate aceste măsuri admi-
nistrativ-organizatorice şi de ordin 
legislativ, Ministerul Afacerilor Interne 
va desfăşura pe parcursul lunii august 
o campanie de informare cu privire 
la noutăţile din domeniul eliberării 
paşapoartelor pentru cetăţenii români 
care locuiesc sau muncesc în străi-
nătate şi revin în această perioadă în 
România. Astfel, în cele mai tranzi-
tate puncte de trecere a frontierei se 
vor distribui flyere (pliante) cu con-
ţinut informativ, pentru ca românii 
să poată opta în cunoştinţă de cauză 
pentru cel mai potrivit tip de paşa-
port şi modalităţile de plată a taxelor 
aferente.

Vă asigurăm că vom monitoriza 
în continuare activitatea de elibe-
rare a paşapoartelor pentru a fi în 
măsură să identificăm rapid orice 
dificultate pe care o pot întâmpina 
cetăţenii în relaţia cu structurile 
noastre. În consecinţă, conducerea 
Ministerului Afacerilor Interne va 
putea dispune soluţii adecvate pen-
tru desfăşurarea acestei activităţi în 
condiţii optime”, conform comuni-
catului de presă citat.

Tot ce trebuie să ştii: Care sunt modificările 
legii privind eliberare a paşapoartelor

FOTO: COTIDIANUL.RO
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Două avioane F-22 Raptor, cele 
mai noi avioane de luptă ame-
ricane, au sosit în premieră, 
la Baza Aeriană de la Câmpia 
Turzii, împreună cu un avion 
cisternă KC-135 Stratotanker 
şi circa 15 membri ai echipa-
jelor, pentru a lua parte la un 
exerciţiu comun de pregătire 
româno-american, informează 
AGERPRES.

Între cei care au întâmpinat 
avioanele de luptă F-22 la Baza 
Aeriană de la Câmpia Turzii s-au 
numărat ambasadorul Statelor 
Unite ale Americii în România, 
Hans Klemm, ministrul Apărării 
Naţionale, Mihai Fifor, şi şeful 
Statului Major General, genera-
lul Nicolae Ciucă. În România, 
avioanele F-22 vor zbura şi se 
vor antrena cu avioanele ame-
ricane F-15 staţionate temporar 
la Baza Aeriană Câmpia Tur-
zii, precum şi cu avioanele F-16 
ale Forţelor Aeriene Române, 
aflate la baza Aeriană Borcea.

„Această dislocare înain-
tată, realizată cu cooperarea 
deplină a României, aliat NATO, 
demonstrează angajamentul 
Forţelor Aeriene ale SUA din 
Europa de a disloca şi folosi 
aeronave de generaţia a cin-
cea în zona de responsabilitate 
a Comandamentului Forţelor 

Armate ale SUA din Europa. 
Această dislocare evidenţiază 
şi angajamentul SUA faţă de 
apărarea colectivă a Alianţei 
şi dorinţa SUA de a disloca şi 
folosi cele mai avansate echipa-
mente pentru a descuraja orice 
potenţială agresiune. Interac-
ţiunea dintre piloţii americani 
şi români va creşte interope-
rabilitatea Aliaţilor şi va spori 
securitatea regional”, mai pre-
cizează sursa citată.

Unul dintre cei doi piloţi 
americani care au sosit la Baza 
Aeriană din Câmpia Turzii la 
manşa unui F-22 Raptor, Jekyll 
Etheridge, a declarat că această 
aeronavă este cel mai puter-
nic avion din lume. „Este cel 

mai puternic avion din lume 
şi atunci când îl pilotezi eşti 
conştient că ai cea mai bună 
tehnologie, cel mai performant 
aparat. A fost extraordinar, ne 
aflăm aici pentru a ajuta par-
tenerii noştri şi pentru a crea 
o prezenţă în zona europeană 
a acestui avion din a cincea 
generaţie. Cea mai mare dife-
renţă dintre F-22 şi F-16 este 
că primul, fiind un avion din 
generaţia a cincea, faţă de cel 
de-al doilea, din generaţia a 
patra, are avionica integrată, 
deci toată aparatura de bord 
comunică în aşa fel încât să-i 
creeze pilotului o imagine de 
ansamblu care să-i permită să 
realizeze intercepţii în spaţiul 

de luptă; de asemenea, are capa-
citatea de a atinge viteza Mach 
iar apoi, datorită motoarelor, 
se poate menţine la viteza de 
1,2 Mach; are, de asemenea, o 
semnătură radar mult redusă 
faţă de alte tipuri de avioane. 
Această capacitate de a nu fi 
vizibil pentru inamic sau de a 
avea oportunitatea de a trage 
primul în anumite situaţii de 
luptă, deci de a distruge capa-
cităţile inamicului înainte ca 
aceasta să te poată observa”, 
a arătat Jekyll Etheridge.

Conform sursei citate, pilo-
tul a subliniat că prezenţa 
acestor avioane F-22 în spa-
ţiul european este o descurajare 
a posibilelor acţiuni agresive. 
Potrivit lui Jekyll Etheridge, 
pentru a pilota un astfel de 
aparat este nevoie de pregă-
tirea de pilot militar de bază, 
care durează aproximativ un 
an, iar apoi e nevoie de încă un 
an pentru a învăţa să zbori pe 
F-22. Comandantul Escadri-
lei 53 Vânătoare de la Feteşti, 
comandorul Cătălin Micloş, a 
arătat că aeronavele F-22, sosite 
în România, împreună cu aero-
navele F-15 ale americanilor şi 
F-16 ale românilor vor parti-
cipa la un exerciţiu comun de 
sincronizare, Iron Hand 2018.

Un studiu despre tomatele 
româneşti, realizat de un colec-
tiv de la Staţiunea de cercetări 
legumicole Buzău, a primit 
recent Premiul pentru tine-
rii cercetători, la Congresul 
Internaţional de Horticul-
tură de la Istanbul, informeaza 
AGERPRES.

Trei tinere cercetătoare, 
Bianca Muşat, Camelia Bratu 
şi Elena Barcanu, ce au parti-
cipat pentru prima oară la un 
congres internaţional, au rea-
lizat respectivul studiu, sub 
coordonarea academicianului 
Costel Vânătoru. „La Congre-
sul de la Istanbul, desfăşurat 
în perioada 12-16 august a.c., 
o adevărată olimpiadă a horti-
culturii mondiale, cercetătorii 
de la Staţiunea din Buzău au 
prezentate trei lucrări ştiinţi-
fice privind ultimele rezultate 
în obţinerea de soiuri perfor-
mante de legume româneşti. 
Faptul că un studiu despre 
tomatele româneşti a luat 
un important premiu arată 
valoarea cercetării într-o uni-
tate de profil cu o existenţă de 

peste şase decenii”, a decla-
rat Costel Vânătoru, membru 
corespondent al Academiei 
de Știinţe Agricole şi Sil-
vice, membru în Comitetul 
de organizare al Congresu-
lui de la Istanbul. Conform 

sursei citate, cercetătoarea 
Bianca Muşat a menţionat, 
totodată, că la congresul din 
Turcia a participat „elita cerce-
tării horticole mondiale”. „Au 
fost prezenţi cercetători de pe 
întreg mapamondul, institute 

de cercetare, unităţi de învăţă-
mânt, savanţi. Studiul realizat 
de colectivul condus de aca-
demicianul Costel Vânătoru 
a fost unanim apreciat şi va 
fi publicat în revista Congre-
sului”, a spus Muşat.

Două avioane F-22 Raptor, în premieră la un exerciţiu 
comun în România, la Baza Aeriană de la Câmpia Turzii

Studiu despre tomatele româneşti, premiat la 
Congresul Internaţional de Horticultură de la Istanbul

FOTO: AGERPRES.RO
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USR solicită Ministerului Culturii 
măsuri urgente pentru salvarea 
cetăţilor dacice incluse în UNESCO

Noua lege a pensiilor reprezintă 
un act normativ de “maximă 
importanţă şi necessitate”
Noua lege a pensiilor reprezintă un act normativ de “maximă 
importanţă și necessitate”, a declarat, la Botoșani, secreta-
rul de stat în Ministerul Muncii și Justiţiei Sociale (MMJS), 
Marius Rândunică, informează AGERPRES. Prezent la o dez-
batere pe proiectul noii legi a pensiilor, Rândunică a subliniat 
nevoia de transparentizare a conţinutului actului normativ și 
de consultare a tuturor categoriilor sociale pe această temă. 

„Noi, Ministerul Muncii, credem și ne dorim ca această lege să 
se transforme într-un act normativ în vigoare pentru că este 
de maximă importanţă și necesitate. Avem o lege a pensiilor 
astăzi care este foarte greu aplicabilă. Acum, fiind în transpa-
renţă publică, e important ca punctele de vedere din teritoriu 
să ajungă la noi. Este extrem de important ca cei din teritoriu 
să simtă că au cu cine discuta, că au cui să prezinte punctele de 
vedere”, a afirmat Rândunică. Acesta a punctat că, până acum, 

„niciun proiect de act normativ de o importanţă atât de mare nu 
a fost dezbătut pe o plajă atât de largă în teritoriu”. La dezbate-
rea organizată de Instituţia Prefectului au participat membrii 
Comisiei de Dialog Social, parlamentari social-democraţi, dar și 
reprezentanţii instituţiilor publice din subordinea MMJS.

Uniunea Salvaţi România solicită Ministerului Culturii măsuri 
urgente pentru salvarea cetăţilor dacice din Munţii Orăștiei–
Sarmizegetusa Regia și Costești, incluse în patrimoniul UNESCO, 
informează AGERPRES. „La Costești, cetate aflată în administra-
rea Ministerului Culturii, situaţia găsită e revoltătoare. Panourile 
de informare au ruginit, iar informaţiile sunt neinteligibile. Nu 
există niciun drum de acces amenajat, doar o cărare ad-hoc, pe 
care urci pe propria răspundere, mai ales dacă plouă. Nu există 
vreo pază și, astfel, nu e de mirare că oricine vrea își poate scri-
jeli numele pe zidurile vechi de două milenii. Acoperișul de 
protecţie al zidurilor de cărămidă nearsă, care se ridicau în con-
tinuarea zidurilor de piatră, e vechi de câteva zeci de ani și 
degradat și nu mai este în stare să-și îndeplinească misiunea. 
Cele mai revoltătoare imagini sunt, însă, cele cu bucăţile de zid 
desprinse de niște inconștienţi din zidul fostelor fortificaţii, care 
au supravieţuit cuceririi romane și timpului, dar nu și prostiei 
celor care au trecut pe aici în ultimul an”, a precizat senato-
rul USR Mihai Goţiu, potrivit unui comunicat. USR anunţă că, la 
începutul noii sesiuni parlamentare, îi va prezenta ministrului 
George Ivașcu un raport cu neregulile constatate și va soli-
cita Guvernului alocarea de fonduri pentru luarea unor măsuri 
urgente care să stopeze degradarea și distrugerea cetăţilor 
dacice din patrimoniul UNESCO, aflate în administrarea Minis-
terului Culturii, mai spune sursa citată. „Principala preocupare 
a ministrului Culturii, George Ivașcu, în acest an, a fost să blo-
cheze includerea Roșiei Montane în UNESCO, dar nu a mișcat 
niciun deget pentru oprirea distrugerii și vandalizării cetăţilor 
dacice, incluse deja în UNESCO, pe care le are în administrare. În 
același timp, Carmen Dan are un singur obiectiv: să-l protejeze 
pe Dragnea și să gazeze protestatari pașnici, chiar dacă minis-
terul pe care îl conduce are obligaţia legală de a asigura paza 
gratuită a siturilor UNESCO din România”, a arătat Mihai Goţiu.

FOTO: AMAZINGROMANIA.NET
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Milenialii (tinerii cu vârsta 
între 18 şi 35 de ani) optează 
pentru mâncarea realizată 
din ingrediente a căror pro-
venienţă este cunoscută, iar 
mediul rural este perceput ca 
principalul furnizor de alimente 
sănătoase, conform unui stu-
diu, informează AGERPRES.

În viziunea milenialilor, 
mâncarea sănătoasă este cea 
în care ştii exact ce pui şi cum 
o prepari. Astfel, consumul de 
mâncare gătită a fost menţionat 
de fiecare dată când s-a discutat 
despre alimentaţia sănătoasă, 
arată studiul calitativ desfăşu-
rat pe o perioadă de doi ani în 
interiorul comunităţii online 
create, moderate şi coordonate 
de Exact & WaveTree. Zero. 
Discutând timp de 2 ani (din 
2016 până în 2018) cu această 
categorie de public despre obi-
ceiurile de consum, stilul de 
viaţă, experienţele căutate, s-a 

constatat că mediul rural este 
perceput ca principalul furni-
zor de alimente sănătoase. Pe 
de altă parte, milenialii simt că 
susţin comunitatea prin cum-
părarea de alimente de la piaţă 
ori direct din gospodăriile ţăra-
nilor, acest fapt generând şi 
un sentiment de apartenenţă 
la grup.

Când vine vorba de produse 
cumpărate din magazin, mile-
nialii verifică eticheta–nutrienţi, 
E-uri, aditivi, zaharuri, gluten. 
Ei se opresc asupra produse-
lor care reuşesc să convingă 
prin informaţia conţinută de 
etichetă. Această categorie de 
public alege să consume mai 
puţin comparativ cu generaţia 
anterioară, incluzând în meniu 
produse care par “mai sigure” 
comparativ cu altele. Această 
alegere vine, pe de-o parte, ca 
urmare a convingerii conform 
căreia “a mânca mult este o 

lipsă de control care generează 
riscuri”. Pe de alta, este evitată 
astfel risipa alimentară. Mile-
nialii optează pentru meniuri 
variate, bucătării internaţio-
nale, mâncare experimentală.

„Ei sunt în căutare de ingre-
diente noi şi posibilităţi noi 
de a le combina. Totuşi, aceşti 
mileniali preferă să mănânce 
ceea ce mănâncă şi ceilalţi, 
influenţaţi de preferinţele şi 
alegerile grupului”, apreciază 
Lăcrămioara Loghin, managing 
director Exact Business Solu-
tions. Milenialii sunt adepţii 
gătitului, această activitate este 
percepută ca o oportunitate 
de a învăţa şi exersa abilităţi 
noi, demonstrând că sunt la 
curent cu ultimele tendinţe. 
25% dintre mileniali ascultă 
la radio sfaturi despre nutri-
ţie şi sănătate, ei decizând ce 
mănâncă abia după ce se infor-
mează. Înainte de a încerca un 

aliment sau un preparat nou, 
ei au nevoie de recomandări 
ale experţilor. Informaţiile 
căutate nu se limitează doar 
la reţete şi aprecieri, ei vor să 
cunoască şi alte detalii precum 
ustensile folosite, ingrediente, 
condimente, calorii etc. Mai 
spune sursa citată.

Alegerile mai pot fi influ-
enţate de familie şi grup de 
prieteni. Milenialii au încre-
dere în opiniile celor apropiaţi, 
ale celor cu care se aseamănă 
sau cu care rezonează. Conform 
studiului cantitativ reprezen-
tativ la nivel urban, realizat 
pe 1.030 de respondenţi, 1 din 
4 mileniali români ascultă la 
radio sfaturi despre sănătate şi 
nutriţie. De remarcat este însă 
şi dorinţa de a putea beneficia 
de reţete şi sfaturi culinare prin 
intermediul aceluiaşi canal, 1 
din 10 manifestându-şi dorinţa 
în acest sens.

Vânzările totale de autovehicule 
noi au crescut, în primele şapte 
luni ale anului, cu 23,8%, până 
la 105.686 unităţi, comparativ 
cu intervalul de referinţă din 
2017, arată datele Asociaţiei 
Producătorilor şi Importato-
rilor de Autoturisme (APIA), 
conform AGERPRES.

Persoanele juridice sunt 
cele care susţin vânzările auto 
în România (63% din totalul 
achiziţiilor de autoturisme rea-
lizate în primele 7 luni), însă 
şi achiziţiile realizate de către 
persoanele fizice au crescut cu 
32% în comparaţie cu interva-
lul ianuarie–iulie 2017, până la 
33.013 de unităţi. În ceea ce pri-
veşte categoria autoturismelor 
rulate, în perioada de referinţă, 
numărul acestora a ajuns la 
274.195 unităţi, în scădere cu 
6,9% faţă de perioada similară 
din 2017. La nivelul vânzărilor 
de maşini noi (autoturisme şi 
autovehicule comerciale), sta-
tistica APIA arată că, în primele 
şapte luni din 2018, pe primul 
loc s-a clasat Dacia, cu 30.327 
unităţi, urmată de către Vol-
kswagen (10.338 unităţi), Skoda 
(8.098), Ford (7.972) şi Rena-
ult (7.866).

Pe segmentul autoturisme-
lor, topul este condus tot de 
Dacia, cu 28.494 unităţi (31,8% 
cotă de piaţă, pe un volum 
în creştere cu 31,6% faţă de 

primele şapte luni din 2017), 
urmată de Volkswagen cu 9.349 
unităţi (10,4% cotă de piaţă), 
Skoda–cu 8.098 unităţi (9,1% 
din total piaţă), Renault–cu 
6.716 unităţi (7,5% din total 
piaţă) şi Ford (5.473 unităţi 
şi 6,1% cotă de piaţă). În cla-
samentul pe modele, cu cele 
11.358 unităţi vândute, Dacia 
Logan continuă să fie cel mai 
bine vândut în aceste prime 
şapte luni din 2018, acesta 
fiind urmat de Dacia Duster, 
cu 7.430 unităţi, Dacia Sandero 
(5.864), Renault Clio (3.225) 
şi Skoda Octavia (3.125).

În funcţie de tipul de 
combustibil, ponderea autotu-
rismelor cu motoare pe benzină 
continuă să crească, ajungând 
să deţină, la finele lunii iulie 
din acest an, un procent de 
59,4% din total, semnifica-
tiv mai mare (8,6 pp) faţă de 
ponderea pe care o aveau în 
aceeaşi perioadă a lui 2017, de 
50,8%. În ceea ce priveşte auto-
turismele “verzi”(electrice şi 
hibride), interesul pentru aces-
tea continuă să rămână unul 
ridicat în acest an, mai ales 
pe fondul stimulentelor acor-
date prin Programul “Rabla 

Plus”. Ca urmare, după pri-
mele 7 luni din 2018, acestea 
ajung să deţină o pondere de 
2,5% din total piaţă, superi-
oară celei de anul trecut, când 
aceasta era de doar 1,8%. Chiar 
dacă volumele sunt încă foarte 
mici, evoluţia este una extrem 
de încurajatoare, creşterea înre-
gistrată în acest an fiind de 
225,5% pe segmentul celor elec-
trice (485 unităţi, în primele 7 
luni din 2018, faţă de doar 149 
în 2017), respectiv +54,5% la 
cele hibride (1.754 unităţi în 
2018, faţă de 1.135 unităţi în 
2017), mai spune sursa citată.

Datele APIA relevă, toto-
dată, că, în funcţie de culoarea 
preferată, alb şi gri domină în 
continuare cererea, acestea înre-
gistrând o pondere de 27,8%, 
respectiv 23,9% din totalul 
preferinţelor. Urmează culo-
rile albastru, cu o cotă 17,2%, şi 
negru cu 9,8%. Raportat la ţara 
de provenienţă a autoturisme-
lor, 31% din total este produs 
în România, 20% în Germania, 
10,9% sunt din Cehia, 7,6% din 
Turcia şi 7,5% din Spania. În 
acest context, vânzările de auto-
turisme din producţia autohtonă 
au înregistrat, în anul 2018, o 
creştere semnificativă, de 37% 
comparativ cu anul 2017, în timp 
ce vânzările de autoturisme din 
import au consemnat un salt 
mai redus, de 22,1%.

Mediul rural este perceput ca principalul 
furnizor de alimente sănătoase (studiu)

APIA: Piaţa auto din România, în creştere 
cu aproape 24%, în primele şapte luni
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Ioan Deneş anunţă investiţii 
în domeniul apelor în valoare 
de 32 milioane de euro, la Ineu

Transgaz va investi 360 de 
milioane de euro pentru 
realizarea conductei ce va 
prelua gazele din Marea Neagră
Transgaz va investi 360 de milioane de euro pentru realiza-
rea conductei Tuzla-Podișor, care va prelua gazele care vor fi 
extrase din Marea Neagră și le va transporta spre conductele 
de export, potrivit datelor publicate în raportul pentru semes-
trul I al administratorilor companiei, informează AGERPRES.

„Obiectivul major al acestei investiţii constă în construirea 
unei conducte telescopice de transport gaze naturale Tuz-
la-Podișor, în lungime de 308,3 km și Dn 1200 respectiv Dn 
1000, care să facă legătura între resursele de gaze naturale 
disponibile la ţărmul Mării Negre și coridorul Bulgaria-Ro-
mânia-Ungaria-Austria, astfel asigurându-se posibilitatea 
transportului gazelor naturale spre Bulgaria și Ungaria prin 
interconectările existente Giurgiu-Ruse (cu Bulgaria) și 
Nadlac-Szeged (cu Ungaria)”, se arată în documentul menţi-
onat. De asemenea, această conductă se va interconecta cu 
actuala conductă internaţională de transport gaze naturale 
Tranzit 1 (Isaccea-Negru Vodă). Capacitatea de transport va fi 
de 8,14 milioane de metri cubi pe an, iar investiţia estimată se 
ridică la 360,36 milioane de euro. În prezent sunt finalizate stu-
diul de fezabilitate și cel de impact asupra mediului și a fost 
obţinută autorizaţia de construire. Decizia finală de investi-
ţie va fi luată în acest an, iar construcţia este prevăzută pentru 
perioada 2019-2020, mai spune sursa citată. Transgaz esti-
mează că punerea în funcţiune și intrarea în operare vor avea 
loc în anul 2020, dar calendarul estimativ de dezvoltare a pro-
iectului poate suferi modificări.

Lucrările care vizează bazinul hidrografic al râului Crișul Alb, de 
pe raza orașului Ineu, dar și în amonte și în aval de acesta, vor 
costa 32 de milioane de euro, a anunţat la Arad, ministrul Ape-
lor și Pădurilor, Ioan Deneș, informează AGERPRES.

Potrivit unui comunicat de presă al ministerului de resort, 
proiectul care are ca scop apărarea împotriva inundaţii-
lor a acestei zone va fi finanţat prin Programul Operaţional 
Infrastructură Mare (POIM) și cuprinde următoarele lucrări: 
amenajarea albiei Valea Bănești, amenajare Valea Zeldiș, ame-
najare Valea Tăcăţele și acumulare nepermanentă Zimbru.

„Astfel, vor fi create patru noi acumulări nepermanente cu 
o capacitate de 5,39 milioane metri cubi, se vor realiza 15,8 km 
de reprofilări și recalibrări de albii, se vor consolida 6,06 km 
maluri, se vor amenaja 22,585 km coronamente diguri și se 
vor reabilita și pune în siguranţă 2,45 km de lucrări existente 
(...) studiul de fezabilitate și planul tehnic vor fi finanţate din 
credite de angajament, astfel încât în momentul în care vor fi 
semnate contractele de finanţare cu reprezentanţii UE (apri-
lie–mai 2019) o parte din proceduri să fie deja finalizate, astfel 
încât execuţia să înceapă cât mai curând. Valoarea estimată a 
proiectului este de 32 milioane de euro, fără TVA”, se menţio-
nează în comunicatul Ministerului Apelor și Pădurilor.

Totodată, Deneș a inspectat zona râului Crișul Alb situ-
ată în centrul orașului Ineu și a constatat că în albia majoră 
erau amplasate anexe gospodărești (garaje, coteţe, spaţii de 
depozitare), motiv pentru care le-a solicitat reprezentanţi-
lor Administraţiei Naţionale “Apele Române” (ANAR) să trimită 
proprietarilor, până la 12 septembrie, înștiinţări prin care li se 
cere dezafectarea acestor construcţii. De asemenea, minis-
trul i-a cerut directorului ABA Crișuri să finalizeze operaţiunea 
de ecologizare a vegetaţiei din albia râului, până pe data de 10 
octombrie, lucrare în curs de execuţie. Conform sursei citate, 
Ioan Deneș a fost însoţit în vizita din judeţul Arad de către 
directorul general al ANAR, Victor Sandu, directorul Adminis-
traţiei Bazinale de Apă (ABA) Crișuri, Sorin Guler, consilierul pe 
probleme de Ape, Constantin Sofronie, și directorul S.G.A Arad, 
Caius Mihai Parpală.

ECONOMIE
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O tradiţie cultivată cu responsabilitate
Producerea salamurilor crude-uscate în Bacău–
România, este rezultatul cultivării responsabile 
atradiţiei locuitorilor acestor meleaguri în special 
pentru abatorizarea şi procesarea cărnii, atestată 
în urmă cu peste 120 ani.

Parte a Grupului de firme AGRICOLA, SAL-
BAC deţine două fabrici ultramoderne, amenajate 
după cele mai riguroase norme de securitate 
alimentară, sanitar-veterinare şi de protec-
ţie a mediului din Uniunea Europeană, una 
de salamuri crud-uscate, alta de preparate şi 
specialităţi fiert-afumate.

Tehnologia specifică produselor crude-us-
cate cu mucegai şi timp lung de maturare este 
aplicată în fabrica de la Bacău încă din 1976, 
Salamul de Sibiu produs în Bacău fiind singurul 
de acest fel care a fost produs fără întrerupere 
în România, în aceleaşi condiţii de calitate şi 
gust, fapt care îl menţine şi consolidează în 
poziţia de lider în acest segment, cu o cotă de 
piaţă medie de 50% din 2009 şi până în prezent.

Pasiunea naşte cele mai rafinate gusturi
Salamurile crud-uscate AGRICOLA au depă-

şit toate barierele convenţionalului şi clişeele 
tradiţionaliste. Măiestria cu care sunt obţinute 
şi cel mai bun gust–acelaşi de fiecare dată–le 
fac unice, ceea ce adevăraţii cunoscători au 
apreciat dintotdeauna.

Salamurile crude-uscate reprezintă piesa 
de rezistenţă în toată piramida de produse 

comercializate sub brandul AGRICOLA: Salamul 
de Sibiu, Salamul Ambasador, Salamul Bănă-
ţean, Salamul Domnesc, Salamul Peleş sunt 
tot atâtea bijuterii gastronomice care satisfac 
cele mai rafinate gusturi. În 2017, vânzările 
acestor produse au crescut faţă de anul pre-
cedent cu procente cuprinse între 2 şi 10%, în 
creştere inclusiv în comunităţile de români 
din statele membre UE, conform unui comu-
nicat de presă.

Salam de Sibiu–gust veritabil, inconfundabil
Salamul de Sibiu produs de AGRICOLA are 

o reputaţie inconfundabilă. Pentru obţinerea 
acestui sortiment se utilizează un proces de 
maturare a cărnii de minim 70 de zile, fără 
culturi starter, iar savoarea, aroma şi distinc-
ţia gustului fac din acest produs cel mai serios 
examen de competenţă profesională. Reţeta 
tradiţională, în care ingredientele sunt păs-
trate într-o formă veritabilă din 1974, fără 

adaosuri, numai din carne macră de porc şi 
slănina tare, îmbinate cu condimente naturale, 
afumarea cu lemn de esenţă tare, stagionarea 
(n. red.–maturarea) îndelungată şi mucegaiul 
nobil însămânţat concretizează gustul unic al 
acestui produs preţios.

Diversitate şi echilibru pentru gust românesc
Paleta sortimentală AGRICOLA este diversifi-

cată şi răspunde tuturor cerinţelor şi gusturilor 
dorite în special de comunităţile de români din 
străinătate, tradiţionale sau moderne, adap-
tate conceptului de produs sănătos, echilibrat 
proteic şi din punct de vedere al conţinutu-
lui de grăsimi.

Micii Gustoşi–un «must have» românesc
Sunt inconfundabili Micii Gustoşi de la 

AGRICOLA! Cresc an de an cu pană la 20% 
în vânzări, ca o recunoaştere a gustului lor 
perfect românesc, aşa cum ni-l amintim cu 
toţii din copilărie.

Cârnații de grătar–un deliciu
Preparaţi după o reţetă tradiţională, în mem-

brană naturală, cârnăciorii de porc AGRICOLA 
sunt ideali pentru grătarul devenit tradiţional 
în week-end–sunt deosebit de căutaţi şi nelip-
siţi de pe mesele de sărbători.

Găsiți mai multe informații la:
Web: www.agricola.ro
Produse Agricola: salamuri.agricola.ro
Facebook: www.facebook.com/creatorpofta
YouTube: www.youtube.com/user/AgricolaInt

Salamurile AGRICOLA au căutare în comunitățile de
români din UE, preferate şi de românii din Spania
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Guvernul brazilian a dispus tri-
miterea de trupe la graniţa cu 
Venezuela după ciocniri între 
populaţia locală şi migranţi, 
episoade care se înmulţesc 
în regiune odată cu exodul 
venezuelenilor şi nicaragua-
nilor care îşi părăsesc ţara în 
criză, informează AGERPRES. 
După o reuniune ministerială de 
urgenţă condusă de preşedin-
tele Michel Temer, la Brasilia, 
guvernul a hotărât să trimită 
în regiune 120 de membri ai 
Forţei naţionale. Decizia a fost 
luată în urma violenţelor care au 
avut loc în localitatea de fron-
tieră Pacaraima (nord), unde 
jefuirea şi uciderea unui comer-
ciant, atribuite venezuelenilor, 

au provocat altercaţii. Zeci de 
locuitori ai acestui oraş, pe 
străzile căruia trăiesc peste 

o mie de migranţi, le-au dis-
trus două tabere improvizate şi 
le-au incendiat bunurile.

Au fost trase focuri de 
armă, magazinele au rămas 
închise, iar străzile sunt pline 
de gunoaie. Trei brazilieni au 
fost răniţi, potrivit poliţiei 
militare. Nicio informaţie nu 
este disponibilă referitoare la 
numărul de victime de partea 
venezueleană. Conform sursei 
citate, zeci de mii de venezu-
eleni s-au refugiat în Brazilia 
în ultimii ani din cauza crizei 
politice, economice şi sociale 
cu care se confruntă ţara lor. 
În primul semestru, aproxi-
mativ 56.740 de venezueleni 
au încercat să-şi regularizeze 
situaţia în Brazilia pentru a 
obţine drept de azil sau de 
sejur provizoriu.

Un grup de 120 de migranţi care 
locuiau în condiţii mizere într-o 
fostă fermă de vite în Malta vor 
fi expulzaţi în Italia, a decla-
rat premierul maltez Joseph 
Muscat, în contextul amplifi-
cării tensiunilor cu Roma în 
legătură cu politicile privind 
migraţia, informează AGER-
PRES. Migranţii au intrat legal 
în Malta, dar nu aveau permi-
sele necesare pentru a lucra în 
această ţară, a spus Muscat. „Au 
ajuns în Italia, unde nu au putut 
să îşi găsească de lucru, aşa că 
au venit în Malta. Au ajuns cu 
genţi pe care aveau etichete 
de la zboruri cu avionul din 
anumite zone din Italia”, a afir-
mat premierul într-un interviu 

pentru un post de radio, institu-
ţie media apropiată de Partidul 
Laburist. Respectivii migranţi 
au fost descoperiţi că locuiau 

într-o fermă în satul Qormi din 
Malta, unde plăteau circa 100 
de euro pe lună pentru a sta 
în foste grajduri pentru vite.

Relaţiile dintre Italia şi 
Malta sunt tensionate din cauza 
unei dispute privind cine ar 
trebui să îşi asume responsabi-
litatea pentru migranţii salvaţi 
în Marea Mediterană, spune 
sursa citată. Ambele ţări au 
adoptat o poziţie dură împo-
triva ambarcaţiunilor operate 
de organizaţii neguvernamen-
tale pe fondul unor neînţelegeri 
între ţări din UE privind modul 
în care ar trebui gestionată situ-
aţia migranţilor. Vicepremierul 
italian Matteo Salvini a acu-
zat în mod repetat Malta că 
nu îşi asumă responsabilităţile 
privind salvarea migranţilor, 
lucru pe care autorităţile mal-
teze îl resping.

Social-democraţii din Ger-
mania vor începe o ofensivă 
împotriva tendinţelor populiste 
anti-europene şi de dreapta la 
viitoarele alegeri pentru Par-
lamentul European, a declarat 
şefa partidului, Andrea Nahles, 
potrivit AGERPRES. „Trebuie 
să fim mai clari în legătură cu 
valorile în care credem. Sunt 
mulţi şefi de guvern în Europa 
care vor să distrugă Europa”, 
a spus Nahles într-un interviu 
pentru un post de televiziune. 
Ministrul italian de interne şi 
vicepremier Matteo Salvini şi 
prim-ministrul ungar Viktor 

Orban s-au numărat prin-
tre exemplele oferite de şefa 
social-democraţilor germani. 

„Suntem înconjuraţi de anti-eu-
ropeni”, a spus ea, adăugând 
că partidul său a facilitat posi-
bilitatea ca partidele populiste 
de dreapta să câştige voturi la 
alegeri precedente.

Nahles a cerut de asemenea 
o politică mai clară şi mai rea-
listă privind refugiaţii, care să 
nu se bazeze pe resentiment, 
şi a respins acuzaţiile din inte-
riorul partidului său conform 
cărora ar sprijini argumentele 
de dreapta prin declaraţii ca 

aceea că Germania nu îi poate 
primi pe toţi refugiaţii. „Avem 
nevoie de o lege a migraţiei în 
Germania”, a spus ea, o idee 
pentru care SPD se luptă de 
20 de ani. „Cei care au nevoie 
de protecţie o vor primi, iar cei 
care nu au nevoie trebuie trimişi 
mai repede înapoi decât până 
acum”, a adăugat ea. Conform 
sursei citate, alegerile pentru 
Parlamentul European vor avea 
loc la 23-26 mai 2019, cetăţe-
nii din cele 27 de state membre 
urmând să îi voteze direct pe 
cei 705 membri ai legislativu-
lui comunitar.

Brazilia trimite trupe armate după o serie 
de incidente la graniţa cu Venezuela

Malta va expulza în Italia un grup de migranţi 
care locuiau într-o fostă fermă de vite

Social-democraţii germani vor lansa o ofensivă 
împotriva populiştilor pentru alegerile europene
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Mai multe zeci de sud-
coreeeni au trecut în Nord 
pentru reuniunile de familie

Mai multe zeci de sud-coreeni vârstnici au trecut luni graniţa 
cu Nordul pentru a se întâlni cu membri ai familiilor lor pe care 
nu i-au mai văzut din timpul Războiului din Coreea (1950-1953), 
informează AGERPRES. Cei 89 de sud-coreeni și însoţitorii 
lor au plecat mai devreme din orașul port Sokcho (nord-est) 
într-un convoi de 14 autocare, sub escorta poliţiei. Reporteri ai 
unei agenţii de presă aflaţi la graniţă i-au văzut trecând în par-
tea de nord a Zonei Demilitarizate care împarte peninsula în 
două. Această nouă serie de reuniuni a familiilor separate de 
conflict, prima în ultimii trei ani, se înscrie în cadrul remarcabi-
lei destinderi din peninsulă de la începutul anului.

Participanţii au petrecut aproximativ 11 ore cu membri ai 
familiilor lor din Nord într-o staţiune montană din Munţii de 
Diamant, sub supravegherea agenţilor nord-coreeni, înainte 
de a se separa din nou, probabil pentru totdeauna. Conform 
sursei citate, milioane de persoane au fost separate de Războ-
iul din Coreea care a pecetluit divizarea ermetică a peninsulei. 
Cele două Corei sunt practic în război, întrucât conflictul din 
1950-1953 s-a încheiat printr-un armistiţiu, semnat de SUA, repre-
zentând ONU, Coreea de Nord și China, și nu printr-un tratat.

Iranul cere Uniunii Europene 
să-şi intensifice eforturile 
pentru a salva acordul nuclear

Iranul a declarat că Europa ar trebui să-și accelereze eforturile 
pentru a salva acordul nuclear încheiat în 2015 între Teheran și 
marile puteri, din care președintele Donald Trump a retras Sta-
tele Unite în luna mai, informează AGERPRES. „Europenii și alţi 
semnatari ai înţelegerii (China și Rusia) au încercat să salveze 
acordul... dar procesul a fost lent. Ar trebui accelerat”, a decla-
rat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, 
Bahram Qasemi, în cadrul unei conferinţe de presă difuzată în 
direct de televiziunea de stat. „Iranul se bazează în principal pe 
propriile capacităţi pentru a depăși noile sancţiuni impuse de 
Statele Unite ale Americii”, a mai spus el. Statele europene s-au 
luptat pentru a se asigura că Iranul primește suficiente benefi-
cii economice pentru a convinge Teheranul să rămână în acord 
după retragerea SUA, mai spune sursa citată. Statele Unite au 
impus în august sancţiuni Iranului, care includ oprirea tranzac-
ţiilor financiare și a importurilor de materii prime, precum și 
restricţii privind achiziţiile în sectoarele auto și aeronautic.

FOTO: AGERPRES.RO

FOTO: FINANCIALTRIBUNE.COM
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La ciudadela de 80 hectáreas de superficie 
data de hace más de tres milenios. 
Arqueólogos rumanos y alemanes han 
descubierto en la región occidental de 
Rumania una fortaleza prehistórica que 
data de hace 3.400 años.

El arqueólogo Florin Gogâltan le dijo a la 
agencia The Associated Press que el hallazgo 
representa “una de las fortalezas prehistóri-
cas de la Edad de Bronce más antiguas de todo 
Europa”, según infobae.com.

Los arqueólogos rumanos y alemanes que 
trabajan en el municipio de Arad, al oeste de 
Rumania, descubrieron una fortaleza o ciuda-
dela que se extiende unas 90 hectáreas (como 
han sugerido algunos medios, más o menos 
el triple que la extensión de la antigua Troya). 
Cetatea Veche (Antigua Ciudadela), que es como 
la denominan los arqueólogos, fue descubierta 
cerca de la localidad de Sântana, donde se 
llevan realizando excavaciones desde 2009, 
según labrujulaverde.com.

Gogâltan, un investigador del Instituto de 
Arqueología con base en Cluj, al noroeste de 
Rumania, dijo que su equipo utilizó un equipo 
magnético especial para poder tomar las medi-
das subterráneas y completaron una excavación 
que dejó al descubierto unas 55 hectáreas de 
las 80 totales que ocupa el sitio, construido 
entre los años 1.400 y 1.200 a.C. y ubicado 
cerca del pueblo de Sântana. Gogâltan trabajó 

junto a Rüdiger Krause, un profesor de la Uni-
versidad Goethe en Frankfurt, en una labor 
que incluyó financiamiento y equipo especi-
alizado provenientes de Alemania.

Los arqueólogos rumanos comenzaron a 
trabajar en el área en 2009 y planean seguir 
excavando el terreno hasta entrado 2019. Los 
expertos creen que la vieja ciudadela es mucho 

mayor que Troya, la ciudad ubicada en la costa 
noroeste de Turquía que fue eventualmente conqu-
istada por el ejército griego. Gogâltan explicó 
que a diferencia de Troya, con sus edificaciones 
construidas en piedra, en Sântana estos han sido 
fabricados en arcilla y madera, “un signo de que 
la civilización estaba más desarrollada y adap-
tada a los materiales que tenía a disposición”. 

“La fortaleza de Sântana esta bordeada por gran-
des cercas de más de cuatro metros” explicó 
el experto. “Es una de las fortificaciones más 
grandes construidas en dicho período. Nuestro 
propósito es descubrir por qué fue levantada” 
concluyó, según infobae.com.

Las primeras estimaciones, reveladas por 
el profesor Rüdiger Krause, de la Universi-
dad Goethe de Frankfurt y el profesor Florin 
Gogâltan, de la Academia Rumana, sitúan la 
construcción de la ciudadela en el siglo XIV 
a.C., hace unos 3.400 años. Según Krause la 
ciudadela de Sântana es una de las mayores 
fortificaciones conocidas construida durante 
ese período. Gogâltan compara el descubri-
miento con Troya (cuya extensión era de 29 
hectáreas), pero mientras en la antigua Ilión 
los edificios eran de piedra, aquí en Sântana 
estaban hechos de arcilla y madera.

En las 55 hectáreas excavadas hasta el 
momento de las cerca de 90 totales, aparecieron 
los restos de un gran palacio, cuyas dimensio-
nes se calculan en 100 metros de longitud por 
40 de anchura. Y también restos de las defen-
sas perimetrales, cuyo ancho alcanza más de 
cuatro metros, y se calcula que su altura debió 
rondar los 20. Los arqueólogos y las autorida-
des locales están sorprendidos del buen estado 
de conservación en que se encuentra el yaci-
miento, y ya se baraja la creación de un museo 
in situ, según labrujulaverde.com.

El misterio de la Troya rumana: descubrieron una 
fortaleza prehistórica oculta bajo la superficie

FOTO: LABRUJULAVERDE.COM
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Preşedintele Federaţiei 
Române de Kaiac-Canoe 
(FRKC), Ioan Bîrlădeanu, a 
declarant că obiectivul la 
Campionatele Mondiale de la 
Montemor-o-Velho (Portuga-
lia), programate în perioada 
23-26 august, este câştigarea 
a două medalii, una în probă 
olimpică şi alta în probă neolim-
pică, informează AGERPRES.

„În Portugalia ne-am pro-
pus să câştigăm două medalii, 
una în probă olimpică şi alta 
în probă neolimpică. Cele mai 
mari şanse din lotul nostru le 
au băieţii de la Canoe-2, Victor 
Mihalachi şi Leonid Carp. De la 
ei avem aşteptări să se întoarcă 
din Portugalia cu medaliile. 
La surprize nu vreau să mă 
gândesc. Nu prea cred în ele, 
valoarea sportivilor e atât de 
mare la o asemenea competiţie 
încât e greu să apară”, a spus 
preşedintele. „Eu mă gândesc 
şi la aurul mondial, normal. 
Dar în Portugalia depinde 
foarte mult de vreme. Pista 
de acolo e cea mai dificilă din 
câte au existat vreodată pen-
tru că e în câmp deschis. Totul 
e bine până pe la 9,30 dimi-
neaţa, iar apoi începe vântul 
din lateral. De asta spun că e 
vorba şi de noroc. Pista aia e o 
loterie, depinde de unde bate 
vântul. Bine măcar că anul vii-
tor Mondialele sunt la Szeged 
(Ungaria), că atunci sunt şi 

calificările la Jocurile Olim-
pice. Iar la Szeged pista este 
foarte bună”, a adăugat ofici-
alul FRKC.

Ioan Bîrlădeanu speră ca 
echipajele de Kaiac-4 mas-
culin şi Kaiac-2 feminin să 
se califice în finale la Cam-
pionatele Mondiale. „Cursa 
de Kaiac-4 la masculin este 
foarte, foarte strânsă. Sperăm 
să fim în finală, iar acolo totul 
se decide la o secundă. Poţi să 
câştigi medalie sau poţi să fii 
pe ultimul loc. Apoi mai avem 
speranţe şi de la Roxana Ciur 
şi Elena Meroniac, la Kaiac-2. 
Ar fi excelent să prindă finala, 
pentru că le-ar da moral pentru 

ediţia de anul viitor când rezul-
tatele vor conta la calificarea 
la Jocurile Olimpice”, a men-
ţionat Bîrlădeanu. Conform 
sursei citate, după problemele 
de dopaj cu care s-a confrun-
tat în 2016, Federaţia Română 
de Kaiac-Canoe i-a testat pe 
sportivii săi în mai multe rân-
duri. „Am făcut foarte multe 
teste antidoping. Numai anul 
ăsta au fost peste 30 de spor-
tivi testaţi, mulţi chiar de trei 
ori. Pentru că am comandat 
şi noi teste la ANAD, au venit 
separat de la ANAD, dar şi de 
la WADA. Până acum toate 
testele au fost negative. Ori-
cum, noi nu am avut probleme 

nici înainte”, a mai afirmat 
Ioan Bîrlădeanu.

România va participa la 
Campionatele Mondiale de 
kaiac-canoe, programate 
în perioada 23-26 august la 
Montemor-o-Velho (Portuga-
lia), cu un lot format din 14 
sportivi: Leonid Carp, Victor 
Mihalachi, Ștefan Strat, Cătă-
lin Chirilă, Alexandru Stoian, 
Constantin Dâba, Cosmin Lul-
ciuc, Aurelian Ciocan, Răzvan 
Albişoru, Sorin Cical, Roxana 
Ciur, Elena Meroniac, Alexan-
dra Dragomirescu, Lavinia Căle, 
iar Mihaela Lulea şi Iulian Șer-
ban vor evolua la Mondialele 
de paracanoe.

C roatul Luka Modric, 
portughezul Cristiano 
Ronaldo şi egipteanul 

Mohamed Salah au fost nomi-
nalizaţi de UEFA pentru titlul 
de cel mai bun jucător al sezo-
nului 2017-2018, a anunţat luni 
forul fotbalistic European, con-
form AGERPRES.

Câştigătorul va fi anunţat 
cu ocazia tragerii la sorţi a gru-
pelor Ligii Campionilor, pe 30 
august, la Monaco. În acea zi, 
UEFA va organiza o ceremo-
nie în care vor fi cunoscuţi şi 
câştigătorii altor distincţii. Cel 
mai bun jucător din sezonul 
trecut al Europa League va fi 
cunoscut ziua următoare. Mij-
locaşul Luka Modric a câştigat 
în sezonul trecut Liga Cam-
pionilor cu Real Madrid şi a 
jucat finala Cupei Mondiale 
2018 cu naţionala Croaţiei, fiind 
desemnat cel mai bun jucător al 
turneului final. Atacantul Cris-
tiano Ronaldo (Real Madrid/

Juventus Torino şi Portugalia) 
a câştigat pentru a cincea oară 
Liga Campionilor, ceea ce este 
un record, şi a fost pentru a 
şasea oară golgheter al acestei 
competiţii. Atacantul Moha-
med Salah a jucat finala Ligii 
Campionilor şi a stabilit mai 
multe recorduri în primul său 
sezon la Liverpool.

UEFA a anunţat numele 
jucătorilor clasaţi pe locurile 

4-10 în ancheta pentru cel mai 
fotbalist al stagiunii trecute:

4. Antoine Griezmann (Atle-
tico Madrid şi Franţa)–72 de 
puncte

5 Lionel Messi (FC Barce-
lona şi Argentina)–55

6. Kylian Mbappe (Paris SG 
şi Franţa)–43

7. Kevin De Bruyne (Man-
chester City şi Belgia)–28

8 Raphael Varane (Real 

Madrid şi Franţa)–23
9. Eden Hazard (Chelsea şi 

Belgia)–15
10. Sergio Ramos (Real 

Madrid şi Spania)–12
UEFA a amintit jucăto-

rii care află pe listele scurte 
pentru alte distincţii:

portarul sezonului: Alisson 
Becker, Gianluigi Buffon, Keylor 
Navas

fundaşul sezonului: Mar-
celo, Sergio Ramos, Raphael 
Varane

mijlocaşul sezonului: Kevin 
De Bruyne, Toni Kroos, Luka 
Modric

atacantul sezonului: Lio-
nel Messi, Cristiano Ronaldo, 
Mohamed Salah

cea mai bună jucătoare a 
sezonului: Pernille Harder, Ada 
Hegerberg, Amandine Henry

cel mai bun jucător al sezo-
nului din Europa League: Diego 
Godin, Antoine Griezmann, 
Dimitri Payet

SPORT

Ioan Bîrlădeanu–La Mondiale ne propunem 2 medalii, 
una în probă olimpică şi alta în probă neolimpică

Fotbal: Modric, Cristiano Ronaldo şi Salah, nominalizaţi 
de UEFA pentru titlul de jucătorul sezonului
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Tenis: Cupa Gărâna Open se 
desfăşoară la o mie metri altitudine

Cupa Gărâna Open la tenis de câmp, singura competiţie care 
se organizează în ţara noastră pe un teren cu iarbă, la o altitu-
dine de 1.000 de metri, se desfășoară de 18 ani într-un sătuc de 
la poalele Muntelui Semenic, informează AGERPRES.

„Am făcut acest lucru din pasiune pentru tenis. Nu a fost ușor, 
dar am avut ajutor din partea prietenilor. Au fost construite 
ziduri de sprijin de patru metri înălţime, a fost mult de muncă 
pentru că a trebuit totul nivelat, dar până la urmă am reușit. 
Este singurul teren pe iarbă din România și, mai mult decât atât, 
la o mie de metri altitudine. Eu nu mai știu să fie altul pe iarbă”, 
a declarat Adina Schuster, organizator al manifestării.

Adina Schuster este antrenoare de înot, însă tenisul de câmp 
este pasiunea ei, fapt pentru care a reușit să amenajeze terenul 
și să organizeze, timp de aproape 20 de ani, Cupa Gărâna Open. 
La competiţia din acest an, care s-a desfășurat atât la simplu, 
cât și la dublu, au participat 30 de amatori ai acestui sport, din 
Reșiţa, Timișoara, București, Pitești, dar și din ţara vecină, Serbia. 
Pentru participanţi, Gărâna Open este, în primul rând, un pri-
lej de a se bucura împreună de natură și de mișcare în aer liber. 
În plus, cu toţii sunt mulţumiţi de felul în care este întreţinut 
terenul. Conform sursei citate, câștigătorii au primit, din partea 
organizatorilor, medalii, diplome, tricouri și cupe, oferite cu spri-
jinul Direcţiei pentru Sport și Tineret Caraș-Severin.

Rugby: CSM Bucureşti a învins-o 
pe Timişoara Saracens şi va 
juca finala Cupei Regelui 2018

Echipa CSM București a învins Timișoara Saracens cu scorul 31-8 
(12-8), în cea de-a doua semifinală a ediţiei 2018 a Cupei Rege-
lui la rugby, și s-a calificat în ultimul act al competiţiei unde va 
întâlni pe CSA Steaua, informează AGERPRES. Pe stadionul din 
Parcul sportiv “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca, bucureștenii 
au dominat categoric partida, campioana României nereușind 
să mai pună puncte pe tabela de marcaj în mitanul secund. 
Timișoara Saracens a punctat dintr-un eseu, netransformat, și 
fructificarea unei lovituri de penalitate, în timp ce “tigrii” au 
reușit un eseu, transformat, și concretizarea, prin internaţiona-
lul Florin Vlaicu, a nu mai puţin de opt lovituri de pedeapsă.

Bănăţenii trebuie să tragă rapid concluziile după această 
partidă nu foarte reușită, în contextul în care, din octom-
brie, vor fi angrenaţi în meciurile extrem de grele din grupele 
Challenge Cup, cea de-a doua competiţie valorică europeană 
intercluburi. Conform sursei citate, CSM București, deţinătoa-
rea Cupei României, va juca împotriva CSA Steaua finala Cupei 
Regelui, Timișoara Saracens urmând să dispute cu CSM Ştiinţa 
Baia Mare confruntarea pentru medaliile de bronz.

FOTO: TERENURI-SPORTIVE.RO
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MUNCĂ

Angajăm frizer cu experiență în tuns bărbați 
modern și clasic și bărbierit, în salon pentru 
bărbați din Coslada, lângă gară. Se oferă contract 
de muncă. Telefon: 667846242.

Se caută ospătar (de preferință femeie) cu 
experiență. Detalii la numărul 637354959.

Busco mujer para trabajar como auxiliar 
administrativo en oficina y que la mantenga limpia, 
carné de conducir, inglés, libre de cargas, que 
pueda viajar, de 35 a 45 años, persona responsable, 
formal, que cumpla con los requisitos que 
busco. Ruego leer el anuncio antes de llamar. Tel: 
651858134.

Caut loc de muncă în abator. Am lucrat 7 ani în 
abator în Spania și doresc să îmi găsesc de lucru în 
Spania. Am experiență să lucrez tot la porc, cunosc 
mai multe faze de procesare, pot demonstra că 
sunt un măcelar bun. Pot fi contactat la numărul 
0040729275917.

Cu experiență în construcții și zugrăveli caut loc de 
muncă în zona Madrid. Disponibilitate la program 
prelungit și deplasări. Tel: 642072927.

Caut de muncă. Sunt preparator de mezeluri 
românești cu experiență de peste 25 de ani în 
domeniu. Tel: 642770263.

MATRIMONIALE

Domn de 46 de ani, divorțat, din zona Madridului, 
doresc să cunosc o doamnă de vârstă apropiată 
pentru o relație de prietenie. Mă puteți suna la tel. 
642264868.

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.

Dacă ești o doamnă singură, sinceră, am 58 de ani, 
divorțat, fără obligații, doresc să cunosc o doamnă 
care vrea să-și întemeieze o familie, care poate să 
dureze veșnic, doar dacă există dragoste profundă. 
Tel: 643030271.

Domn, 51 ani, necăsătorit, caut o femeie simplă, 
între 40-58 ani, care vrea să trăiască în Ardeal, 
într-un mediu sănătos. Am o fermă frumoasă de oi. 
Tel: 642971993 / 0749293994.

Bărbat de 47 de ani, singur din Madrid vreau să 
cunosc o doamnă. Tel: 642968198.

Am 45 de ani, caut o doamnă de vârstă apropiată 
pentru o relație de prietenie. Tel: 642264868.

Băiat, 36 ani, divorțat, fără copii, fără obligații, 
doresc să cunosc o fată pentru o relație serioasă. 
Tel: 642750727.

Español serio, busco mujer entre 40 a 55 años para 
conocerse y posible relación. Tel: 642286632.

Domn, 44 de ani, locuiesc în Arganda del Rey. Îmi 
doresc să cunosc o doamnă de vârstă apropiată, 
să întemeiem o familie. Nu îmi doresc o aventură. 
Sunt un om cu frică de Bunul Dumnezeu. Tel: 
642917710.

Domn de 57 ani, serios, doresc să cunosc o doamnă 
serioasă, de vârstă apropiată, din comunitatea 
Madrid. Tel: 642718344.

Am 60 ani, divorțată, singură, caut un bărbat văduv 
sau fără copii, cu mașină, cu serviciu, de 58-65 ani, 
din Castilla-La Mancha. Caut ceva serios! Cine vrea 
aventuri, să nu mă sune! Eu lucrez în Toledo. Mă 
cheamă Lili. Tel: 604214946.

Domn de 44 de ani, divorțat, doresc să cunosc o 
doamnă de vârstă apropiată. Tel: 643661354.

Caut o doamnă pentru prietenie-căsătorie, ca să 
nu fim singuri la bătrânețe. Nu îmi plac cuvintele 
și gândurile urâte, alcoolul, bârfa și nimic rău. Tel: 
697726258.

Caut o doamnă pentru prietenie-căsătorie, 
serioasă, să împărțim toate activitățiile și să trăim 
în pace și liniște. Tel: 642660476.

Am 44 de ani, sunt din Madrid și vreau să cunosc 
un domn de vârstă apropiată, până în 55 ani, să 
fie bun, să împărțim restul vieții împreună. Tel: 
642409543.

Tânăr din Alcorcón de 31 de ani, nefumător, caut o 
domnișoară între 25 și 30 de ani pentru o relație 
serioasă. Tel: 642661420.

Ardelean de 39 de ani, necăsătorit niciodată, 
nefumător, fără obligații și cu serviciu stabil, 
doresc să cunosc o fată de vârstă apropiată fără 
obligații pentru o relație serioasă sau căsătorie. Tel: 
642231940 (comunitatea Madrid).

Domn de 56 de ani caut o doamnă pentru 
prietenie, căsătorie fericită. Eu nu sunt prieten cu 
alcoolul. Îmi place tot ce ține de iubire, încredere, 
seriozitate, armonie, înțelegere, respect și 
recunoștință. Rog să se abțină interesatele și 
aventurierele. Tel: 642660476.

Bărbat serios caut o femeie serioasă și sinceră. Nu 
vreau aventuri. Am 36 de ani și mă puteți contacta 
la tel: 642384754.

Bărbat de 60 de ani, sincer, atrăgător, cu serviciu 
doresc să cunosc o doamnă din comunitatea 
Madrid. Tel: 603216763.

Bărbat necăsătorit, singur, fără obligaţii, nefumător, 
doresc să cunosc o româncă până în 40 de ani, 
com. Madrid. Tel: 642223279.

Tânăr, 1.74 m înălţime și 73 kg, brunet, simpatic, cu 
ochii verzi și loc de muncă stabil, doresc să cunosc 
o domnișoară până în 30 de ani. Tel: 642287931.

Bărbat de 45 de ani, 1.80 m înălţime, 85 kg, 
prezentabil, fără obligaţii, cu situaţie materială 
bună, doresc să cunosc o doamnă, până în 48 de 
ani, prezentabilă, cu mici obligaţii sau fără obligaţii, 
cu situaţie materială bună pentru o relaţie serioasă 
(comunitatea Madrid). Doresc seriozitate, tel: 
642052212.

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

Bărbat divorţat, 42 de ani, caut o doamnă sau 
domnișoară cu vârsta până în 40 de ani. Tel: 
642728159.

Bărbat de 48 de ani, 1.78 înălțime, 87 de kg, doresc 
să cunosc o doamnă de vârstă apropiată, slăbuță 
din zona Madridului. Tel: 642320278.

Bărbat de 41 de ani, divorţat, comunitatea Madrid, 
caut o femeie de vârstă apropiată. Tel: 642002967.

Doamnă serioasă doresc să cunosc un domn din 
zona Toledo. Tel: 642902340.

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

Hola soy un chico de Madrid de mediana edad, 
soltero, sin cargas familiares, empresario y me 
gustaría conocer a una mujer entre 40 y 45 años, 
no importa nacionalidad y formalidad, ruego 
seriedad. Señor Gil, tel: 677026947.

Chico español, soltero, de mediana edad, viviendo 
en Madrid capital, sin cargas familiares, desea 
conocer chicas hasta 42 años para una amistad 
o relación seria. Yo tengo un buen trabajo, en mi 
empresa. Buena presencia y ruego solo llamadas 
(no perdidas). Tel: 629628861.

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

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

657131211 / 677026947.

DIVERSE

Vând în Botoșani, strada Popăuți 104, casă 
construită în 2014, P+M, compusă din 6 camere, 
două bucătării, două băi, garaj, beci și 1.300 mp 
grădină. Parterul mobilat locuibil, etajul doar 
tencuit, exteriorul la roșu. Preț 88.000€. Tel: 
0034666299144; 0040771905144.

Vând teren în judeţul Alba, Orașul Zlatna, lângă 
șosea, 4.228 m2, (se poate vinde și jumătate din 
suprafață) conductă de gaz, curent și apă. Preț 
25.000€ negociabil. Mai multe informații la tel: 
642259535.

Casă de vânzare în satul Izvoru, comuna Gogoșari, 
județul Giurgiu. Anul construcției 2007, suprafață 
utilă 125 m2, în întregime din cărămidă, placă 
turnată, 4 camere mobilate, glet, lavabilă, baie, 
bucătărie, gresie, faianță, pivniță + anexe. Acum un 
an, placată exterior. Curte pavată, puț. Posibilitate 
afacere familială cu o suprafață de teren de 
2.000 m2 + teren extravilan 4.000 m2. Mijloc de 
transport în comun. Zonă liniștită și neinundabilă. 
De vânzare sau schimb de locuință cu o casă sau 
apartament cu 3 camere în orașul Giurgiu. Merită 
văzută. Telefon 632884502.

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

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.

Inchiriez camera de matrimoniu pentru o persoana 
in apartament cu 2 bai, terasa, Digi, internet in 
Alcalá de Henares, starga Talamanca. Pret: 180€. Tel: 
642820155

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


16 | www.periodicoelrumano.es
Nr. 219 23 august 2018

PeriodicoRumano 
PeriodicoRumano PUBLICITATE

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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