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Sit UNESCO–Delta Dunării poate fi explorată 
virtual în Street View pe Google Maps
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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

Primarii Bucureştiului şi Madridului–Memorandum 
de cooperare pentru mai multe domenii

8

Primarul General, Gabriela Firea, a participat la Forumul Mondial privind Violenţa Urbană şi Educaţia 
pentru Convieţuire şi Pace, care s-a desfăşurat în perioada 5-8 noiembrie 2018, în capitala Spaniei. 
Participarea Primarului General la acest eveniment a venit în contextul vizitei pe care Edilul şef al 
Bucureştiului a efectuat-o la Madrid, la invitaţia omologului său, doamna Manuela Carmena Castrillo.
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Segovia: România, 
țară invitată la 
Festivalul de Film 
European (MUCES)

Proiectul de preluare a ima-
ginilor din Delta Dunării a 
fost realizat cu ajutorul echi-
pei WWF România, care a 
parcurs Delta în lung şi în 
lat cu trekker-ul Google în 
spate, pe bicicletă, pe barcă 
sau cu căruţa, cu sprijinul 
localnicilor. Operaţiunea de 
preluare a imaginilor s-a des-
făşurat pe parcursul lunii 
iunie 2018. Echipa WWF a 
parcurs majoritatea traseelor 
turistice din Deltă, localită-
ţile Mila 23, Sulina şi Letea.

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


2 | www.periodicoelrumano.es
Nr. 224 8 noiembrie 2018

PeriodicoRumano 
PeriodicoRumano 

EL RUMANO EN ESPAÑA
publicaţie bilunară gratuită

periodicoelrumano.es
marketing@elrumano.net

Produs și editat de
TEIAMEDIA SL

Depósito Legal M –1154 –2015

Dan TÖLGYI

GRAFICĂ & MACHETARE:

Tel: 691 324 599
Tel: 91 877 10 12
marketing@elrumano.net

PUBLICITATE &
MARKETING:

Tel: 691 324 599

DISTRIBUȚIE:

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

Mai multe organizaţii compo-
nente ale Campaniei „Salvaţi 
Roşia Montană” au depus o 
cerere de intervenţie în pro-
cesul de arbitraj deschis de 
Gabriel Resources împotriva 
statului român, în care sunt 
prezentate „noi date şi perspec-
tive referitoare la încălcările 
drepturilor omului”, infor-
mează AGERPRES. Cererea, 
depusă pe 2 noiembrie 2018, 
prezintă punctele de vedere 
ale comunităţii în procesul de 
arbitraj de la Centrul Inter-
naţional pentru Soluţionarea 
Disputelor legate de Investi-
ţii (International Center for 
the Settlement of Investment 
Disputes, ICSID), din cadrul 
Băncii Mondiale, potrivit unui 
comunicat. În această solicitare 
amicus curiae (n.r.–prieten al 
curţii), „echipa juridică pre-
zintă noi date şi perspective 

referitoare la încălcările drep-
turilor omului, pe care le-au 
suferit membrii comunităţii 
care s-au opus planurilor de 
construcţie a celei mai mari 
exploatări aurifere în carieră 
deschisă din Europa. De ase-
menea, solicitarea prezintă în 
detaliu efectele devastatoare 
asupra comunităţii locale pe 
care le-a avut proiectul minier 
al companiei miniere, firma 
canadiano-britanică Gabriel 
Resources”, se arată în comu-
nicat. Potrivit sursei citate, 
pentru că nu a reuşit să deschidă 
exploatarea minieră, compa-
nia încearcă acum să obţină 
suma de 4 miliarde USD, pe 
baza ISDS–mecanismul de 
soluţionare a disputelor din-
tre investitor şi stat–prevăzut 
în tratatele de investiţii sem-
nate de România cu Canada 
şi Marea Britanie.

„Atât statul, cât şi compania 
şi-au depus argumentaţiile la 
Tribunalul ICSID, dar niciuna 
dintre acestea nu ia în conside-
rare perspectiva şi experienţa 
comunităţilor locale. Solici-
tarea amicus curiae explică 
modul în care compania a 
încălcat legislaţia din Româ-
nia şi din UE şi de aceea nu ar 
trebui să fie protejată de drep-
tul investiţiilor internaţional”, 
se precizează în comunicat. În 

numele Asociaţiei Alburnus 
Maior din Roşia Montană, al 
Centrului Independent pen-
tru Dezvoltarea Resurselor 
de Mediu (CIDRM) şi al Gre-
enpeace România, solicitarea 
amicus curiae a fost depusă de 
avocaţi ai societăţii civile de 
la Centrul pentru Drept Inter-
naţional de Mediu (Center for 
International Environmental 
Law, CIEL), Client Earth şi Cen-
trul European pentru Drepturi 

Constituţionale şi Drepturile 
Omului (European Center for 
Constitutional and Human 
Rights, ECCHR). „Când Tri-
bunalul va dezbate acest dosar, 
va trebui să cântărească şi 
perspectivele unice şi vitale 
ale celor care se află în cen-
trul acestei dispute: localnicii 
din Roşia Montană. Solicita-
rea noastră amicus curiae 
afirmă fără echivoc că Gabriel 
Resources n-a avut niciodată 
dreptul de exploatare mini-
eră în Roşia Montană şi astfel 
nu a avut niciodată aşteptări 
legitime de a începe exploata-
rea. Compania nu ar trebui să 
se folosească de arbitrajul de 
investiţii pentru a se sustrage 
aplicării legitime a legislaţiei 
naţionale”, a declarat Erika 
Lennon, avocat principal la 
CIEL. Audierile sunt progra-
mate pentru decembrie 2019.

ONG-uri ce apără Roşia Montană intervin în procesul 
de arbitraj dintre Gabriel Resources şi statul român

FOTO: STELIAN-TANASE.RO
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Ăsta-i
DORUL™

Când îndeplinești
visurile celor de acasă. 

Trimite bani în România, așa cum 
îți dorești, și ajută-i pe cei dragi.

Ăsta-i
DORUL™

Când îndeplinești
visurile celor de acasă.

Trimite bani în România, așa cumTrimite bani în România, așa cumT
îți dorești, și ajută-i pe cei dragi.

Envía y recibe dinero en más de 350.000 establecimientos alrededor 
del mundo, incluyendo estos agentes de recibo en Rumanía:

y en cualquier sitio donde veas 
el logo de MoneyGram

Español: Cuando cumples los sueños de los que están en casa. Eso es DOR. Envía dinero a tu manera a Rumanía y estarás siempre cerca de tu familia. 
*Sujeto a términos y condiciones. MoneyGram International Limited es una Entidad de Pago para el Espacio Económico Europeo regulada por la Financial Conduct Authority en el Reino Unido. MoneyGram y el Globo 
son marcas registradas de MoneyGram. Otras marcas pertenecen a terceros. © 2018 MoneyGram.
Română: 
*Se aplică termeni și condiții. MoneyGram International Limited este o instituţie de plată autorizată şi reglementată în Marea Britanie de către Financial Conduct Authority. MoneyGram şi Globul sunt mărci înregistrate ale 
MoneyGram. Toate celelalte mărci sunt proprietatea deţinătorilor lor. © 2018 MoneyGram 34840-81 
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en minutos • servicio 7 • cuenta bancaria • online • app

Descubre 

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


4 | www.periodicoelrumano.es
Nr. 224 8 noiembrie 2018

PeriodicoRumano 
PeriodicoRumano PUBLICITATE

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


 | 5www.periodicoelrumano.es
Nr. 224 8 noiembrie 2018

 PeriodicoRumano
 PeriodicoRumano ACTUALITATE

Un monument dedicat memoriei 
Smarandei Brăescu, prima femeie 
paraşutist cu brevet din România, 
a fost dezvelit în Cimitirul Central 
din Cluj-Napoca, la numai câţiva 
paşi de locul în care aceasta a fost 
înmormântată în 1948, sub nume 
fals, pentru ca identitatea ei să fie 
protejată de comunişti, informează 
AGERPRES. Ceremonia a fost orga-
nizată de Asociaţia Română pentru 
Propagandă şi Istoria Aeronauti-
cii Cluj, în colaborare cu Primăria 
Cluj-Napoca, fiind oficiată şi o slujbă 
religioasă de către mitropolitul Cluju-
lui, IPS Andrei Andreicuţ. O fotografie 
a Smarandei Brăescu, sub care este 
scris „Celebra aviatoare Smaranda 
Brăescu. A stabilit recordul mondial 
absolut la salt cu paraşuta de la înăl-
ţime pe 19 mai 1932 la Sacramento 

– SUA” a fost plasată pe monument.
La ceremonie a participat şi con-

silierul şefului Statului Major al 
Apărării, generalul-maior Nicolae 
Lupulescu, care a amintit că cele-
bra româncă a fost prima persoană 
din lume care a traversat Marea Medi-
terană în linie dreaptă, fără escală, 
cu un avion monoloc, dar a şi sta-
bilit recordul mondial la saltul cu 

paraşuta de la mare înălţime şi a fost 
prima femeie paraşutist cu brevet din 
România. „Dezvelirea monumentului 
dedicat celebrei aviatoare Smaranda 
Brăescu este un act reparatoriu, de 
cinstire şi preţuire, a celei care a fost 
considerată cea mai bună sportivă 
a lumii în anii ‘30. Aceasta rămâne 
un model de curaj şi ambiţie, care a 
avut un vis, de a deveni pilot. Prinţesa 
aripilor româneşti a iubit România 
până la epuizare, a avut curajul de a 
lupta pe front, în cel de-al Doilea Răz-
boi Mondial şi a atins performanţe 
greu de obţinut şi pentru bărbaţii 
din lumea aviaţiei la acea vreme”, a 
spus consilierul Lupulescu.

La ceremonie a participat, de 
asemenea, şi episcopul Eparhiei 
Greco-Catolice de Cluj-Gherla, PS 
Florentin Crihălmeanu, care a citit 
cu această ocazie un fragment din 
jurnalul Smarandei Brăescu, în care 
evoca sentimentele pe care le nutrea 
pentru patria sa, căreia i-a dedicat 
toate realizările sale. Tot cu această 
ocazie, a avut loc la Cluj proiecţia, în 
premieră naţională, a ultimei părţi 
dintr-o trilogie dedicată Smarandei 
Brăescu de Studioul Cinematografic 
al Armatei.

Smaranda Brăescu s-a născut în 
data de 21 mai 1897, la Hănţeşti, în 
judeţul Galaţi, într-o familie cu nouă 
copii. În 1928 a absolvit cursurile Aca-
demiei de Belle Arte din Bucureşti, 
secţia Artă Decorativă şi Ceramică. 
În ziua de 5 iulie 1928 a executat pri-
mul salt cu paraşuta, de la înălţimea 
de 6.000 de metri. Câţiva ani mai 

târziu, în 2 octombrie 1931, a câş-
tigat titlul european la paraşutism, 
în urma unui salt de la înălţimea 
de 6.000 de metri, depăşind recor-
dul american de 5.384 de metri. În 
urma acestui succes a fost decorată cu 
Ordinul Virtutea Aeronautică–clasa 
Crucea de Aur. A fost proprietară a 
două avioane, un biplan de tip Pevuez 

şi un bimotor de tip Milles Hawk, 
cu cel de-al doilea stabilind în 1932 
primul record de traversare a Mării 
Mediterane în 6 ore şi 10 minute, 
străbătând distanţa de 1.100 km, 
între Roma şi Tripoli. În acelaşi an, 
la 19 mai, devine campioană mondi-
ală la paraşutism, în urma unui salt 
realizat cu o paraşută de construc-
ţie românească, de la înălţimea de 
7.400 de metri, cu durata de 25 de 
minute, acest record fiind depăşit, 
cu doar câţiva metri, abia peste 20 
de ani. Recordul său a fost omolo-
gat de aeroclubul din Washington. 
Recordul precedent, deţinut de un 
american, fusese de 7.233 metri, mai 
spune sursa citată. În timpul răz-
boiului, Smaranda Brăescu a fost 
activă ca pilot în celebra Escadrilă 
Albă, formată din avioane sanitare. 
Din 1947, s-a refugiat într-o mănăs-
tire de măicuţe greco-catolică de la 
Jucu, judeţul Cluj, sub numele de 
Maria Popescu. În toamna anului 
1947, grav bolnavă, este internată la 
clinica ce era condusă de cunoscutul 
medic clujean Iuliu Haţieganu. În 
2 februarie 1948, a fost înmormân-
tată în secret datorită demersurilor 
renumitului medic.

FOTO: AMVVD.RO

Cluj: Monument dedicat Smarandei Brăescu, 
prima femeie paraşutist cu brevet din România

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.
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Preşedintele Consiliului Judeţean 
(CJ) Sibiu, liberala Daniela Cîm-
pean, a declarat într-o conferinţă 
de presă, că va construi un nou spi-
tal judeţean, dacă va fi nevoie, şi fără 
sprijinul Ministerului Sănătăţii, infor-
mează AGERPRES. „O să-i formulez 
doamnei ministru o solicitare să ne 
lumineze, să ne arate care este actul 
normativ, temeiul legal în baza căruia 
dumneai crede că noi ar fi trebuit 
să cerem voie Ministerului Sănătă-
ţii să construim un spital la Sibiu. În 
Ministerul Sănătăţii există un protocol 
încheiat între un ministru al Sănătă-
ţii şi Consiliul Judeţean Sibiu pentru 
predarea unor studii şi a unor pro-
iecte pentru Spitalul Judeţean Sibiu, 
acel protocol are număr de înregis-
trare, îl voi prezenta presei, există 
la Ministerul Sănătăţii. Acum, dacă 
pentru un alt ministru PSD lucrurile 
ar trebui reiterate şi adusă informa-
ţia la zi şi ar trebui noi să-i spunem 
din afara ministerului ce are dânsa 
la acest moment în Ministerul Sănă-
tăţii, o să facem şi acest lucru, pentru 
că pe noi ne interesează ca Sibiul să 

aibă spital nou. Îl va avea, cu sau fără 
sprijinul Ministerului Sănătăţii”, a 
afirmat preşedintele CJ Sibiu, Dani-
ela Cîmpean. Ea a precizat că există 
acest protocol semnat cu Ministerul 
Sănătăţii, după ce, recent, ministrul 
Sorina Pintea declarase într-o confe-
rinţă de presă, la Sibiu, că nu există 
un document la minister referitor la 
proiectul viitorului spital judeţean.

Daniela Cîmpean a explicat că CJ 
Sibiu deţine un singur teren pe care 
ar putea clădi un spital, şi anume 
cel aflat aproape de zona industri-
ală şi aeroport, şi a anunţat că nu 
respinge propunerea liderului PSD 
Sibiu, ministrul Bogdan Trif, cu pri-
vire la construirea noului spital lângă 
pădure, pe un teren care acum apar-
ţine Ministerului Apărării Naţionale. 

„La acest moment, singurul teren des-
pre care putem discuta că se poate 
edifica un spital acolo este terenul de 
la aeroport şi care întruneşte toate 
condiţiile legale pentru a se putea 
edifica o astfel de construcţie. Avem 
depuse solicitări la DSP cu privire la 
anumite documentaţii care trebuie 

făcute. Deci, noi urmăm parcursul 
legal pentru a edifica acest spital. 
Însă, pentru a nu exista niciun fel 
de dubiu, că am ţine de un teren şi 
nu am vrea să beneficiem de spriji-
nul şi susţinerea pe care le reclamă 

de atât timp colegii noştri din Par-
tidul Social Democrat, le-am lansat 
propunerea celor doi miniştri, care 
au fost la întâlnire, ca în 30 de zile să 
ne aducă extrasul CF, în care să arate 
că terenul acesta este în proprietatea 

Consiliului Judeţean şi, fără nicio 
problemă, putem atunci lansa, even-
tual, o dezbatere cu privire la locaţia 
care poate fi aleasă pentru construi-
rea spitalului judeţean. Până atunci, 
nu avem despre ce să discutăm, nu 
este un subiect cu privire la alegerea 
locaţiilor”, a explicat Daniela Cîm-
pean, conform sursei citate.

„Există posibilitatea amplasă-
rii noului spital pe Calea Poplăcii, 
unde MApN şi-a manifestat dispo-
nibilitatea de a trece în proprietatea 
Ministerului Sănătăţii şi/sau a auto-
rităţilor publice locale o suprafaţă 
de teren suficientă pentru constru-
irea spitalului. Locaţia de aici este 
lângă pădure, nu se compară cu cea 
propusă de PNL, adică lângă zona 
industrială şi în apropierea gropii de 
gunoi”, a declarat preşedintele PSD 
Sibiu, Bogdan Trif. Locul pe care va 
fi construit viitorul spital clinic jude-
ţean de urgenţă din Sibiu va fi decis 
în urma unei analize pe care o vor 
face specialişti din Ministerul Sănă-
tăţii, a anunţat într-o conferinţă de 
presă, ministrul Sorina Pintea.

Preşedintele CJ Sibiu spune că va construi noul 
spital, dacă va fi nevoie, şi fără sprijin de la minister
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Faptul că un medic are două 
sau mai multe locuri de muncă 
nu reprezintă un impediment, 
atât timp cât nu încalcă pre-
vederile Codului Muncii, a 
declarat preşedintele Cole-
giului Medicilor, Gheorghe 
Borcean, adăugând că aceş-
tia îşi exercită un drept legal, 
iar pacienţii au posibilitatea 
de a alege doctorul şi unita-
tea sanitară pe care le doresc, 
informează HotNews.ro. „S-a 
creat în spaţiul public şi în 
mediile de informare opinia, 
în general nesusţinută, că sis-
temul medical privat ar fi mai 
performant prin dotările sale, 
prin calitatea umană şi profe-
sională a celor care activează 
acolo. Majoritatea medicilor din 
specialităţile clinice şi paracli-
nice care lucrează în sistemul 
privat lucrează astăzi şi în siste-
mul public. Ei folosesc aceleaşi 
cunoştinţe profesionale şi au 
în general acelaşi comporta-
ment uman în ambele locuri 
de muncă. Faptul că o per-
soană are două sau mai multe 
locuri de muncă nu constituie 
un impediment, atât timp cât 
nu încalcă prevederile Codu-
lui Muncii. În felul acesta, pe 
de o parte medicii respectivi 
îşi exercită un drept legal, iar 
pe de altă parte pacienţii au 

posibilitatea de a alege medicul 
şi unitatea sanitară pe care le 
doresc, aşa cum prevede legea, 
în deplină libertate de opţi-
une”, a afirmat preşedintele 
Colegiului Medicilor.

Gheorghe Borcean a făcut 
aceste declaraţii în contextul 
discuţiilor din spaţiul public 
în legătură cu medicii din 
România care lucrează atât în 
sistemul public, cât şi în cel 
privat. El spune că discuţiile 
conform cărora medicii ar fi 
prea obosiţi lucrând în siste-
mul public şi în cel privat, că 
ar avea perfomanţe mai slabe, 
dar şi că ar transfera pacienţi în 
privat pentru a obţine anumite 

avantaje materiale sunt afir-
maţii „nedovedite” şi nu pot 
constitui argumente pentru a 
limita dreptul medicilor de a 
lucra în cele două sisteme. La fel, 
după cum nu constituie argu-
mente pentru a limita dreptul 
pacienţilor de a alege. „Însă 
a lansa o astfel de discuţie în 
cuprinsul căreia se enumeră 
şi creşterile salariale sub-
stanţiale din sistemul public 
constituie, în opinia noastră, o 
abordare inadecvată a subiec-
tului. Autorităţile sanitare au 
astăzi toate mijloacele pentru 
a aprecia calitatea şi cantitatea 
muncii fiecăruia dintre medicii 
din sistemul public. Este doar 

o chestiune de voinţă politică 
pentru a face această evaluare”, 
a afirmat Gheorghe Borcean.

Colegiul Medicilor este 
interesat să participe la orice 
discuţie oficială cu privire la 
acest subiect, se arată într-un 
comunicat al CMR, conform 
sursei citate. Pe de altă parte, 
şeful Departamentului pen-
tru Situaţii de Urgenţă, Raed 
Arafat, consideră că medicii 
trebuie să aibă un program de 
lucru clar de 8 ore şi să existe 
un control al calităţii servici-
ilor medicale din spitalele 
publice: „Este o problemă de 
fond, fundamentală în siste-
mul sanitar şi trebuie găsită o 
soluţie. Știu că sunt medici, în 
fiecare oraş există medici, care 
lucrează şi la stat şi la privat şi 
acest lucru trebuie analizat şi 
trebuie văzut fenomenul şi să 
punem un program de lucru 
clar de opt ore şi după pro-
gram poate că sunt alte soluţii 
să lucreze şi în altă parte. S-a 
pus pe masă altă soluţie, prac-
ticată în Franţa de exemplu–să 
poţi să ai pacientul tău privat 
în spitalul public, asta există, 
dar nu să fii la doi patroni, la 
doi concurenţi în final şi să 
nu ştii unde este loialitatea 
ta şi cu cine eşti”, a declarat 
Raed Arafat.

Nu constituie un impediment faptul că 
un medic are mai multe locuri de muncă
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Adriana Nica (SUUB): Sperăm ca 
noul heliport să fie funcţional 
din primăvara anului viitor

Managerul Spitalului Universitar de Urgenţă București, dr. Adri-
ana Nica, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă, că noul 
heliport ar putea fi funcţional din primăvara anului viitor, infor-
mează AGERPRES. „Un heliport care va avea toate avizele și 
aprobările necesare pentru zborurile de zi și de noapte–am pre-
luat acest proiect îngropat și îl ducem la bun sfârșit. Noi sperăm 
ca din primăvara anului viitor să fie funcțional”, a precizat Nica. 
Referindu-se la faptul că fostul heliport al unităţii medicale a 
fost transformat în parcare pentru autoturisme, managerul 
SUUB a declarat că noul obiectiv va avea un alt amplasament. 
Ea a menţionat că vechiul heliport se afla foarte aproape de 
stradă și că de această dată trebuie amenajat în așa fel încât 
să nu îi afecteze pe cetăţenii care trec prin zonă. Reprezen-
tanţi SUUB au menţionat în cadrul conferinţei că heliportul 
va fi amenajat pe un spaţiu supraînălţat. Ei au mai arătat că în 
cazul utilizării vechiului heliport era necesară oprirea circulaţiei 
între cele două semafoare de la Podul Cotroceni și Podul Eroilor, 
timp de zece minute, pe ambele sensuri. Conform sursei citate, 
Adriana Nica a vorbit și despre alte proiecte ale spitalului, inclu-
siv despre faptul că în această unitate urmează să se realizeze 
primul transplant medular. „În acest an, pe lângă asigurarea 
condiţiilor decente de îngrijire a bolnavilor, am făcut eforturi 
pentru a deschide spaţii noi de spitalizare și am creat un centru 
integrat pentru sănătatea sânului. Totodată, vă reamintesc că 
ne-am acreditat ca centru de transplant medular, graţie și impli-
cării Ministerului Sănătăţii, și în cel mai scurt timp vom face 
primul transplant medular la Spitalul Universitar”, a spus ea.
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Rutele navigabile, lacurile, 
canalele, flora şi fauna Del-
tei Dunării pot fi admirate prin 
intermediul aplicaţiei Google 
Maps, informează AGERPRES. 

„(…) Delta Dunării este dispo-
nibilă în Street View pe Google 
Maps şi poate fi parcursă de 
orice persoană din lume, cu o 
conexiune la internet. Delta 
este prezentă cu toate frumu-
seţile ei, de la rute navigabile la 
lacuri şi canalele acoperite de 
vegetaţie, de la păsări şi floră la 
arhitectură locală şi sate încon-
jurate de ape. În total, sunt 
acoperiţi peste 1.500 de kilo-
metri de canale şi drumuri”, 
se arată într-un comunicat de 
presă al Google.

Un explorator virtual poate 
admira pelicanii care îşi iau zbo-
rul de pe Canalul Trofilca, un 
canal mic, care şerpuieşte prin-
tr-o pădure inundată, mlaştini 
şi lacuri. „Mai apoi, se poate 
plimba pe canalul Șontea, prin-
tre viţa-de-vie sălbatică şi pe 
sub sălciile care atârnă dea-
supra canalului Rădăcinos, 
creând un tunel de vegetaţie 
spectaculos. Câteva click-uri 
mai încolo peisajul se schimbă: 
un lac cu nuferi, stârci, egrete 

şi pelicani. Iubitorul de păsări 
poate vedea cormoranii care se 
hrănesc pe Lacul Puiu sau poate 

„da o fugă” pe Laguna Sacalin. 
Pe uscat, poate explora arhitec-
tura tradiţională din Deltă în 
localitatea Letea sau se poate 
plimba pe străduţele înguste 
din Mila 23. La final, se poate 
relaxa pe plaja sălbatică din 
Sf. Gheorghe sau poate avea 
o vedere panoramică din vâr-
ful vechiului far din Sulina”, se 
precizează în comunicat. Pro-
iectul de preluare a imaginilor 
din Delta Dunării a fost reali-
zat cu ajutorul echipei WWF 
România, care a parcurs Delta 
în lung şi în lat cu trekker-ul 
Google în spate, pe bicicletă, pe 
barcă sau cu căruţa, cu sprijinul 

localnicilor. Operaţiunea de 
preluare a imaginilor s-a des-
făşurat pe parcursul lunii iunie 
2018. Echipa WWF a parcurs 
majoritatea traseelor turistice 
din Deltă, localităţile Mila 23, 
Sulina şi Letea. Preluarea ima-
ginilor Street View din Delta 
Dunării a fost posibilă cu spri-
jinul Administraţiei Rezervaţiei 
Biosferei Delta Dunării, mai 
spune sursa citată.

Delta Dunării, sit UNESCO 
protejat la nivel internaţio-
nal, adăposteşte peste 5.000 
de specii de animale şi plante, 
peste 300 de specii de păsări, 
majoritatea strict protejate, cea 
mai mare colonie de pelicani 
şi cea mai întinsă zonă com-
pactă de stufăriş din Europa. De 

asemenea, Delta este cunoscută 
pentru dinozaurii subacvatici, 
sturionii, cei mai mari peşti 
de apă dulce din lume, însă 
decenii de abuz, de exploatare 
nesustenabilă a resurselor, a 
făcut ca populaţiile speciilor 
de apă dulce să fie acum cele 
mai afectate, declinul fiind în 
acest caz de 81%, mai mult decât 
dublă faţă de speciile terestre 
şi marine.

Larry Page şi Sergey Brin 
au fondat Google în anul 1998, 
iar de atunci compania a cres-
cut la peste 50.000 de angajaţi 
la nivel global, oferind o gamă 
largă de produse şi platforme 
populare, precum: Search, 
Maps, Ads, Gmail, Android, 
Chrome şi YouTube. În octom-
brie 2015, Alphabet a devenit 
compania-mamă a Google. Înfi-
inţată în anul 1961, WWF este 
una dintre cele mai importante 
organizaţii internaţionale care 
derulează proiecte pentru con-
servarea naturii, în peste 100 
de ţări. Misiunea organizaţiei, 
la nivel global, este să oprească 
degradarea mediului încon-
jurător şi să construiască un 
viitor în care oamenii trăiesc 
în armonie cu natura.

Comuna Cornereva a împlinit 
500 de ani de atestare docu-
mentară, moment care a fost 
marcat prin dezvelirea unui 
monument al eroilor, dar şi 
prin organizarea unui târg 
de produse agricole tradiţio-
nale, informează AGERPRES. 

„Trăim un eveniment deosebit 
pentru comuna Cornereva, loca-
litatea care păstrează cel mai 
bine sistemul de organizare 
românesc. Nicolae Iorga, când 
vorbea de formarea poporului 
român, spunea de acele Româ-
nii Populare. Noi, aici, avem o 
Românie populară, în această 
vale, specifică poporului român. 
Localitatea Cornereva şi cătu-
nele care o formează reprezintă 
comunitatea administrativă vie, 
care păstrează obiceiurile şi tra-
diţiile româneşti”, a declarat 
directorul Muzeului Judeţean 
de Etnografie şi al Regimen-
tului de Graniţă Caransebeş, 
Adrian Ardeţ.

După onorul militar, au 
avut loc o slujbă de pome-
nire şi depuneri de coroane, 
urmate de o paradă a portului 
popular, pe ritmuri de fanfară, 
precum şi un spectacol artistic. 

Totodată, a fost organizat, în 
premieră pentru localitate, şi 
un târg agricol cu produse tra-
diţionale. La manifestări au 
participat şi oficialităţi locale 
şi judeţene. „Sunt mai multe 
momente deosebite, la Corne-
reva. În primul rând, sunt 500 
de ani de atestare documen-
tară a localităţii. Am participat 
la dezvelirea unui monument 
dedicat eroilor din Primul şi 
al Doilea Război Mondial, pe 
care nu avem voie să-i uităm, 
pentru că au făcut această ţară 
mare şi frumoasă. Totodată, 
am fost prezent şi la un târg de 
produse tradiţionale, organizat 
pentru prima dată la Corne-
reva. Mă bucură acest lucru, 

mai ales că, la toate târgurile 
din judeţ, cei mai mulţi par-
ticipanţi sunt din Cornereva”, 
a precizat prefectul judeţului 
Caraş-Severin, Matei Lupu.

Aceste meleaguri se poate 
spune că au fost locuite întot-
deauna de români care, în ciuda 
vitregiilor vremurilor au conti-
nuat să trăiască pe aceste locuri 
în condiţii naturale diferite chiar 
de zonele imediat apropiate, a 
subliniat, la rândul său, prima-
rul comunei, Nicolae Novăcescu. 

„Poate că acesta este şi motivul 
pentru care tradiţiile şi obi-
ceiurile au fost păstrate atât 
de bine”, a adăugat el. „Este 
o iniţiativă lăudabilă a prima-
rului comunei Cornereva şi a 

Consiliului local de a marca cei 
500 de ani de atestare docu-
mentară a localităţii, chiar în 
anul în care sărbătorim Cen-
tenarul. În plus, nimic nu este 
mai frumos decât să ne cin-
stim eroii căzuţi în comuna 
Cornereva în Primul şi în al 
Doilea Război Mondial. Am 
continuat ziua cu obiceiurile 
şi tradiţiile noastre din Banatul 
Montan, mai ales că, în această 
parte a judeţului, acestea s-au 
păstrat în adevăratul sens al 
cuvântului. Salut şi iniţiativa 
organizării unei prime ediţii a 
târgului agricol la Cornereva”, 
a afirmat preşedintele Consi-
liului Judeţean Caraş-Severin, 
Silviu Hurduzeu, conform sur-
sei citate.

Comuna Cornereva, care se 
întinde pe o suprafaţă de 261 
kilometri pătraţi (mai mare 
decât suprafaţa Bucureştiului), 
este o localitate de munte, cu 
un relief şi o dispersare deo-
sebită, fiind compusă din 40 
de sate, practic, cea mai mare 
comună din România ca număr 
de sate, ceea ce face ca Munţii 
Cernei să fie cei mai populaţi 
din judeţul Caraş-Severin.

Sit UNESCO–Delta Dunării poate fi explorată 
virtual în Street View pe Google Maps

Caraş-Severin: Comuna Cornereva a împlinit 
500 de ani de atestare documentară

Delta Dunării–Brațul Sulina / GOOGLE.COM/MAPS Aproximativ 740.000 de lei va cheltui municipalitatea ieșeană 
pentru organizarea evenimentelor pregătite cu prilejul sărbăto-
rilor de iarnă, din suma alocată urmând a fi omagiată Revoluţia 
din 1989, dar și Ziua de 24 ianuarie, când a avut loc Unirea Princi-
patelor Române, informează AGERPRES. Primarul Mihai Chirica 
a anunţat că, pentru sărbătorile de iarnă, municipalitatea 
ieșeană intenţionează realizarea unui program specific de eve-
nimente și acţiuni menit să creeze o atmosferă festivă pentru 
comunitate. Conform acestuia, programul va include manifes-
tări diverse, de la cele știinţifice, culturale, artistice, sportive, de 
divertisment, la târguri tradiţionale, acţiuni caritabile pentru 
familii și persoane în dificultate. Nu va lipsi iluminatul speci-
fic sărbătoresc al orașului, festivalul de promovare a datinilor și 
obiceiurilor românești din perioada sărbătorilor de iarnă, Reve-
lionul în stradă la trecerea dintre ani, manifestările prilejuite de 
omagierea Revoluţiei din 1989, cu marcarea momentelor dis-
tinctive din zilele de 14 decembrie și 22 decembrie. Conform 
sursei citate, vor fi organizate și „Sărbători de iarnă în cartiere”, 

„Moș Crăciun în Orășelul Copiilor”, „Animaţie pe tema lui Moș 
Crăciun”, „Colindători la Primărie”, „Serbarea Pomului de Crăciun”. 
În privinţa organizării Revelionului în stradă, primarul Mihai 
Chirica a precizat că încasările obţinute în cadrul Sărbătorilor 
Iașiului vor fi folosite pentru a acoperi cheltuielile necesare.

Muncitorii care lucrau la decolmatarea canalului Mureșel au 
descoperit o bombă de aruncător, iar după ce oamenii au sunat 
la 112 la faţa locului a ajuns echipa pirotehnică din cadrul ISU 
Arad care a găsit alte 13 bombe, a declarat purtătorul de cuvânt 
al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Arad, maior 
George Pleșca, informează AGERPRES. Echipa pirotehnică din 
cadrul ISU Arad a demarat cercetarea terenului cu detectorul 
de metale. „Echipa pirotehnică a ISU Arad, alcătuită din loco-
tenent Adelin Avramescu și plutonier major Valentin Dincă, a 
executat o misiune pirotehnică la marginea municipiului Arad, 
unde muncitorii care lucrau la decolmatarea canalului Mureșel 
au descoperit o bombă de aruncător. Pirotehniștii au cercetat 
terenul cu detectorul de metale și au descoperit încă 13 bombe 
de aruncător, din care 9 de calibrul 120 mm, celelalte 5 de cali-
brul 82 mm, aflate, de asemenea, în canalul Mureșel. Cel mai 
probabil, bombele provin din timpul celui de Al Doilea Război 
Mondial. Cercetările au continuat până la lăsarea întunericului, 
când echipa pirotehnică a încetat misiunea, aceasta urmând să 
fie reluată”, a declarat presei maior George Pleșca, purtătorul de 
cuvânt al ISU Arad. Conform sursei citate, el a mai spus că zona 
în care au fost găsite proiectilele a fost securizată, fiind păzită 
peste noapte de către militari din cadrul Inspectoratul de Jan-
darmi Judeţean Arad. „Bombele au fost transportate la sediul 
ISU Arad, unde au fost depozitate în condiţii de siguranţă, 
urmând să fie distruse în poligon”, a adăugat George Pleșca.

FOTO: YOUTUBE.COM

FOTO: COTIDIANUL.RO

ACTUALITATE

Iaşi: 740.000 de lei, alocaţi 
pentru sărbătorile de iarnă

Arad: 14 bombe descoperite 
la marginea municipiului

FOTO: RADIORESITA.RO
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Institutul Cultural Român şi Amba-
sada României în Regatul Spaniei, în 
colaborare cu Dacin Sara, organizează 
participarea României în calitate de 
ţară invitată la cea de-a XIII-a ediţie 
a Festivalului de Film European de la 
Segovia – Muestra de Cine Europeo 
de Segovia. Participarea românească 
în festival, ce se desfăşoară între 14 
şi 20 noiembrie 2018, va include, pe 
lângă cele 12 pelicule în diferite secţi-
uni, expoziţia „Patrimoniu UNESCO 
din România” realizată de fotogra-
ful Florin Andreescu, un concert de 
muzică susţinut de virtuoşii Clara 
Cernat şi Thierry Huillet, un recital 
al pianistei Mihaela Duma, precum 
şi conferinţa „Noul Val Românesc. 
Teoria şi practica planului-secvenţă” 
susţinută de criticul, programatorul 
şi profesorul Roberto Cueto. În plus, 
invitaţii festivalului – cineaşti, zia-
rişti, autorităţi – vor putea degusta 
vinuri româneşti şi brânzeturi artiza-
nale oferite de sponsorii Domeniile 
Blaga, Cramele Recaş, Senator Wines 
şi Ferma Căţean, informează Insti-
tutul Cultural Român.

Programare
În programare pot interveni modi-

ficări. Pentru informaţii actualizate cu 
privire la proiecţii şi bilete, vă rugăm 
să consultaţi pagina de Internet a fes-
tivalului: http://muces.es/.

A. SECȚIUNEA OFICIALĂ
În această secţiune vor fi prezen-

tate 34 de filme europene care nu au 
avut premiera în circuitul comercial 
din Spania, dar care s-au bucurat de 
succes de critică şi public în ţările de 
origine, care au fost premiate în fes-
tivalurile internaţionale. Trei filme 
româneşti vor fi prezentate în această 
secţiune: Nu mă atinge-mă / Touch 
Me Not, distins cu Ursul de Aur la 
cea mai recentă ediţie a Berlinalei, 
Un pas în urma serafimilor, recom-
pensat cu numeroase premii Gopo, 
printre care Premiul pentru cel mai 
bun film al anului 2017, şi Luna de 
miere / Lemonade, de Ioana Uricaru, 
câştigător a 5 premii internaţionale, 
printre care Premiul pentru cel ai 
bun regizor la Festivalul de Film de 
la Sarajevo din 2018.

1. Luna de miere / Lemonade: 
Vineri, 16 noiembrie, 22:15 h – Multi 
Cines Artesiete, Sala 3; Sâmbătă, 17 
noiembrie, 18:00 h – Multi Cines 
Artesiete, Sala 3.

2. Un pas în urma serafimilor / 
One Step Behind the Seraphim: Sâm-
bătă, 17 noiembrie, 22:15 h – Multi 
Cines Artesiete, Sala 3; Duminică, 18 
noiembrie, 20:00 h – Multi Cines 
Artesiete, Sala 3.

3. Nu mă atinge-mă / Touch Me 
Not: Luni, 19 noiembrie, 20:00 h – 
Multi Cines Artesiete, Sala 4; Marţi, 
20 noiembrie, 22:15 h – Multi Cines 
Artesiete, Sala 4.

B. NEMAIVĂZUTE
Selecţie de trei filme care nu au 

avut premiera spaniolă sau au fost 

insuficient divulgate şi care aduc o 
perspectivă inovatoare în creaţiile 
cinematografice.

4. De ce eu? / ¿Por qué yo?: Joi, 
14 noiembrie, 18:00 h – La Cárcel_
Segovia Centro de Creación. Sala Julio 
Michel; Marţi, 20 noiembrie, 20:00 
h – Sala Fundación Caja Segovia.

C. FILM DOCUMENTAR
Producţii diferite, din varii ţări 

europene. Majoritatea peliculelor 
prezentate abordează teme sociale, 
ecologice, culturale…

5. Țara moartă / La nación muerta: 
Joi, 15 noiembrie, 18: 00 h – Sala 
Fundación Caja Segovia; Luni, 19 
noiembrie, 20:00 h – Museo Este-
ban Vicente.

6. Ouăle lui Tarzan / Los testículos 
de Tarzan: Joi, 15 noiembrie, 20:00 h 

– Aula de San Quirce; Luni, 19 noiem-
brie, 18:00 h – Museo Esteban Vicente.

D. RETROSPECTIVĂ DE FILM 
ROMÂNESC

România este o ţară cu o tradiţie 
cinematografică consolidată şi de o 
reputaţie recunoscută, în ciuda resur-
selor de producţie limitate, ceea ce se 
verifică în ultimul timp prin impor-
tantele premii internaţionale câştigate 
în diferite festivaluri internaţionale. 
Muestra de Cine Europeo Ciudad de 
Segovia aduce un omagiu mai mul-
tor generaţii de realizatori români 
proiectând 6 filme care au marcat 
istoria cinematografiei româneşti:

7. A fost sau n-a fost ? / 12:08 al 
Este de Bucarest: Vineri, 16 noiem-
brie, 18:00 h – Edificio Vicerrector 
Santiago Hidalgo (Antigua Escuela 
de Magisterio); Luni, 19 noiembrie, 
11:30 h – Biblioteca Pública de Segovia.

8. Moartea domnului Lăzărescu / 
La Muerte del Sr. Lazarescu: Dumi-
nică, 18 noiembrie, 19:30 h – Edificio 
Vicerrector Santiago Hidalgo (Anti-
gua Escuela de Magisterio); Marţi, 
20 noiembrie, 11:30 h – Biblioteca 
Pública de Segovia.

9. Secvenţe / Secuencias: Dumi-
nică, 18 noiembrie, 18:00 h – Museo 

Esteban Vicente; Marţi 20 noiem-
brie, 20:00 h – Edificio Vicerrector 
Santiago Hidalgo (Antigua Escuela 
de Magisterio).

10. Reconstituirea / La reconstruc-
ción: Luni, 19 noiembrie, 18:00 h 

– Edificio Vicerrector Santiago Hidalgo 
(Antigua Escuela de Magisterio).

11. 4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile: 
Luni, 19 noiembrie, 20:00 h – Edi-
ficio Vicerrector Santiago Hidalgo 
(Antigua Escuela de Magisterio).

12. La „Moara cu noroc” / El molino 
de la fortuna: Marţi, 20 noiembrie, 
18: 00 h – Edificio Vicerrector San-
tiago Hidalgo (Antigua Escuela de 
Magisterio).

E. EXPOZIȚIA „PATRIMONIU UNESCO 
DIN ROMÂNIA”

Expoziţia reuneşte 30 de fotografii 
de mari dimensiuni ale obiectivelor 
româneşti înscrise pe Lista Patrimo-
niului UNESCO realizate de Florin 
Andreescu. Expoziţia se poate vizita 
în piaţa principală a oraşului Segovia, 
Plaza Mayor, în perioada 14 noiem-
brie – 9 decembrie. Vizitatorii vor 
putea cunoaşte particularităţile monu-
mentelor istorice româneşti, dar şi 
a tradiţiilor transmise din genera-
ţie în generaţie.

F. CONCERT DE MUZICĂ CLASICĂ SUS-
ȚINUT DE CLARA CERNAT (VIOARĂ) ȘI 
THIERRY HUILLET (PIAN)

Duminică, 18 noiembrie, 12:30 h – 
Biserica San Juan de los Caballeros.

Clara CERNAT a debutat la vârsta 
de 15 ani ca solistă a Orchestrei Sim-
fonice din Arad şi a avut o evoluţie 
muzicală rapidă şi excepţională, care 
a culminat cu obţinerea a cinci premii 
internaţionale, în Franţa, Germania 
şi Italia, o activitate concertistică 
prolifică şi numeroase înregistrări. 
Reprezentantă a marii şcoli româneşti 
de vioară, Clara Cernat a fost disci-
pola lui Ștefan Gheorghiu la Academia 
de Muzică din Bucureşti, obţinând 
numeroase premii pentru discipline 
variate: vioară, muzică de cameră, ana-
liză, armonie, istoria muzicii, folclor 

etc. După câştigarea, printre altele, 
a premiului I în cadrul concursuri-
lor internaţionale Città di Andria şi 
J. S. Bach, a premiului al II-lea şi a 
premiului special Mozart la concur-
sul internaţional Kloster Schöntal, 
Clara Cernat şi-a început cariera 
solo, interpretând pricipalele con-
certe de vioară (Ceaikovski, Bruch, 
Mendelssohn, Saint-Saëns, Mozart 
etc.) alături de orchestrele filarmo-
nice din România. De asemenea, 
este o violonistă şi violistă extrem 
de apreciată în muzica de cameră 
şi o interpretă recunoscută a piese-
lor enesciene.

Thierry HUILLET a fost admis la 
Conservatorul Naţional Superior 
de Muzică din Paris la vârsta de 
15 ani şi a obţinut, trei ani mai târ-
ziu, o diplomă în pian, muzică de 
cameră şi acompaniament vocal. A 
câştigat numeroase premii internaţi-
onale, printre care premiul I Robert 
Casadesus la Cleveland International 
Piano Competition S.U.A., premiul 
Busoni şi o distincţie în cadrul Com-
petiţiei internaţionale de pian de la 
Tokyo. A susţinut sute de recitaluri şi 
concerte cu orchestră şi a înregistrat 
pentru Radio-France, R.A.I., Radio 
Suisse Romande şi Radiodifuziunea 
Română. A fost invitat să interpre-
teze principalele concerte de pian cu 
orchestre celebre şi a susţinut recita-
luri în Franţa, S.U.A., Japonia, Italia, 
Spania, Austria, Malaezia şi România. 
Lucrările compuse de Thierry Huillet 
au fost interpretate în multe ţări, la 
numeroase festivaluri, de către mari 
muzicieni. Lucrările de compoziţie 
ale lui Thierry Huillet sunt publicate 
la Editions Alphonse Leduc, Paris.

G. RECITAL SUSȚINUT DE MIHA-
ELA DUMA (PIAN) LA INAUGURAREA 
FESTIVALULUI

Recital cu ocazia inaugurării 
Muestra de Cine Europeo Ciudad de 
Segovia. Acces pe bază de invitaţie. 
Pianista Mihaela Duma, nominali-
zată la Premiile Tinere Talente ale 

Comunităţii Autonome Madrid (2016), 
este o interpretă care „se remarcă 
prin pasiunea, versatilitatea şi per-
sonalitatea sa şi stăpâneşte o tehnică 
impresionantă”, în opinia criticilor. 
Mihaela Duma a colaborat cu Insti-
tutul Cultural Român de la Madrid 
în luna mai, improvizând în direct 
coloana sonoră a primului film româ-
nesc de lungmetraj, Independenţa 
României (1912, film mut). De ase-
menea, a susţinut un recital cu lucrări 
emblematice ale muzicii româneşti 
clasice cu ocazia galei „100 pentru 
România”, în organizarea Ministe-
rului Românilor de Pretutindeni, în 
luna iulie 2018. În 2019, va fi invi-
tată să susţină un recital în cadrul 
Festivalului Iberia (Madrid).

H. CONFERINȚA „NOUL VAL 
ROMÂNESC. TEORIA ȘI PRACTICA PLANU-
LUI-SECVENȚĂ”, SUSȚINUTĂ DE ROBERTO 
CUETO

Luni, 19 noiembrie, 13:00 h. Con-
ferinţa va fi precedată de proiecţia 
filmului „4 luni, 3 săptămâni şi 2 
zile” (11:00 h) – UVa. Campus María 
Zambrano.

Roberto Cueto este critic de film, 
membru al Comitetului de Selecţie 
al Festivalului de la San Sebastian 
şi profesor asociat la Universitatea 
Carlos al III-lea din Madrid. O lungă 
perioadă de timp a ocupat postul de 
coordonator de programare la Cine-
teca, centru cultural specializat în 
proiecţia de documentare din cadrul 
Centrului Matadero Madrid. Constant 
susţine conferinţe şi oferă cursuri de 
specializare la Școala de Film a Comu-
nităţii Autonome Madrid (ECAM), 
dar şi la alte universităţi spaniole. 
Este autorul a numeroase articole 
şi colaborator la cărţi de specialitate.

I. DUELUL VINURILOR ROȘII
Sâmbătă, 17 noiembrie, 13:30 h – 

Centro Cultural La Alhóndiga. Acces 
pe bază de invitaţie.

Potrivit sursei citate, cineaştii, 
jurnaliştii şi invitaţii festivalului 
vor asista la o prezentare de vinuri 
româneşti şi spaniole susţinute de 
somelier-ul Clara Isamat. Vinurile 
româneşti ce vor fi prezentate sunt 
oferite de cramele Domeniile Blaga, 
Cramele Recaş şi Senator Wines. Toţi 
participanţii vor degusta brânzeturi 
româneşti, respectiv telemea matu-
rată şi caş afumat, produse şi oferite 
de Ferma Căţean.

BILETE: Pot fi achiziţionate la Cen-
tro de Recepción de Visitantes, Plaza 
del Azoguejo, 1, de luni până sâm-
bătă în intervalul orar 10:00 -17:00 
şi duminica de la 10:00 h la 16:00 h 
sau pe Internet la adresa: www.turis-
modesegovia.com. Accesul la filmele 
care nu sunt incluse în secţiunea ofi-
cială (numerele 4-12) este gratuit în 
limita locurilor disponibile. Accesul 
la concertul susţinut de Clara Cer-
nat şi Thierry Huillet şi la conferinţa 
susţinută de Roberto Cueto este gra-
tuit în limita locurilor disponibile.

Muestra de Cine Europeo de Segovia: România, 
țară invitată la Festivalul de Film European (MUCES)

Nu mă atinge-mă / Touch Me Not – Premiere Berlinala 2018 / ICR.RO
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Primarii Bucureştiului şi oraşului 
Madrid au semnat un memoran-
dum de cooperare între cele două 
oraşe în domeniile dezvoltare dura-
bilă, infrastructură, educaţie, cultură 
şi turism, cu prilejul vizitei pe care 
Gabriela Firea a iniţiat-o între 5-8 
noiembrie 2018, în capitala Spaniei, 
informează AGERPRES. Primarul 
general al Capitalei a avut o serie de 
întrevederi cu experţi din cadrul muni-
cipalităţii madrilene pe probleme de 
smart city şi infrastructură, precum 
şi cu reprezentanţii unor companii 
specializate cu care a abordat subiecte 
precum planificarea urbană–modele 
de guvernanţă urbană. Firea a par-
ticipat şi la deschiderea Forumului 
Mondial privind Violenţa Urbană şi 
Educaţia pentru Convieţuire şi Pace 
şi s-a întâlnit cu preşedintele Comu-
nităţii Madrid, Ángel Garrido.

„Un oraş cu aproape 4 milioane 
de locuitori, aşa cum este Madridul, 
care a reuşit în doar câţiva ani să 
rezolve, printr-o strategie clară, pro-
blemele de trafic şi să implementeze 
cu succes proiecte de tip smart city, 
reprezintă un model administrativ 
pentru capitala României. Îmi doresc 
să punem bazele unei colaborări pe 
termen lung, beneficiind de expertiza 
specialiştilor madrileni, nu numai în 
ceea ce priveşte problema traficului, 
ci şi în alte domenii precum educa-
ţie, urbanism sau cultură”, a declarat 
Gabriela Firea, potrivit sursei citate. 
Primarul General, Gabriela Firea, la 
Forumul Mondial privind Violenţa 
Urbană şi Educaţia pentru Convieţuire 
şi Pace de la Madrid: Actuala admi-
nistraţie a Bucureştiului derulează o 
serie de proiecte menite să contribuie 
la incluziunea socială a categoriilor 
defavorizate, la încurajarea familii-
lor şi a natalităţii. Primarul General, 
Gabriela Firea, a participat la des-
chiderea Forumului Mondial privind 
Violenţa Urbană şi Educaţia pentru 

Convieţuire şi Pace, care s-a desfăşu-
rat în perioada 5-8 noiembrie 2018, 
în capitala Spaniei. Participarea Pri-
marului General la acest eveniment a 
venit în contextul vizitei pe care Edi-
lul şef al Bucureştiului a efectuat-o la 
Madrid, la invitaţia omologului său, 
doamna Manuela Carmena Castrillo.

Forumul reuneşte 100 de primari 
ai oraşelor din întreaga lume, orga-
nizaţii internaţionale şi reprezentanţi 
ai societăţii civile care urmăresc, prin 
acest eveniment, identificarea unor 
soluţii eficiente de eliminare a tuturor 
tipurilor de violenţă, prin agrearea 
unor măsuri de prevenire şi transfor-
mare a conflictelor, întocmirea unei 
agende pentru pace, împărtăşirea 
experienţelor, strategiilor, campa-
niilor şi politicilor guvernelor locale.

În discursul rostit în deschiderea 
evenimentului, Primarul General a 
evidenţiat rolul important pe care îl 
ocupa autorităţile locale în combate-
rea fenomenului violenţei, cu toate 
aspectele sale: „Responsabilizarea 
şi transparentizarea guvernanţei 
locale sunt instrumente vitale pen-
tru stimularea dezvoltării economice, 
maximizarea eficienţei administra-
tive, asigurarea incluziunii sociale şi 
a durabilităţii mediului. Activitatea 
de îmbunătăţire a guvernanţei locale 
în întreaga lume include promova-
rea descentralizării, a egalităţii de 
gen şi a accesului la servicii de bază, 
toate acestea fiind elemente esenţi-
ale ale unei bune guvernări locale. În 
ceea ce ne priveşte, în cei doi ani şi 
câteva luni de mandat am iniţiat, în 
paralel cu măsuri legate de marile pro-
bleme structurale, o serie de proiecte 
menite să contribuie, prin stimulente, 
la incluziunea socială a categoriilor 
defavorizate, la încurajarea famili-
ilor şi a natalităţii sau la protejarea 
mediului înconjurător”. Edilul şef al 
Bucureştiului a mai explicat că, în 
premieră, în Capitală, se derulează 

un program de bugetare participa-
tivă, prin care cetăţenii pot propune 
proiecte de îmbunătăţire a calităţii 
vieţii, cele mai valoroase dintre aces-
tea urmând a fi finanţate de la bugetul 
municipal. Gabriela Firea a subliniat, 
totodată, importanţa Memorandu-
lui de cooperare care va fi încheiat 
între cele două capitale: „Madridul 

este un oraş care a avut aceleaşi pro-
bleme ca şi Bucureştiul, dar este cu 
câţiva paşi înaintea noastră în rezol-
varea lor, de aceea cred că acordul de 
parteneriat între cele două capitale 
pe care îl vom semna va fi baza unei 
strânse colaborări în domenii strate-
gice cum ar fi dezvoltarea durabilă, 
infrastructura, sănătatea, turismul 

sau cultura şi, de ce nu, pentru o mai 
bună cunoaştere reciprocă a cetăţe-
nilor celor două metropole”.

La rândul său, Primarul oraşului 
Madrid, Manuela Carmena Castrillo, 
a declarat: „Aşa cum a spus Nelson 
Mandela trebuie să fim conştienţi 
că violenţa nu este în natura fiin-
ţei umane. În societatea modernă 
trebuie să conştientizăm că nici o 
formă de agresiune nu reprezintă o 
soluţie, suntem diferiţi şi trebuie să 
acceptăm şi să respectăm aceste dife-
renţe”. Totodată, primarul Madridului 
a mai explicat că, potrivit estimărilor, 
până în anul 2050, oraşele vor reuni 
70% din populaţia globală, acestea 
reprezentând locul unde violenţa se 
manifestă pe diverse planuri: tero-
rism, violenţa între bande, violenţa 
de gen, în şcoli sau în sport, diverse 
tipuri ale unei probleme care trebuie 
eradicată. Astfel, aceasta a subliniat 
că este esenţială colaborarea auto-
rităţilor din întreaga lume pentru 
elaborarea unei strategii clare, care 
să pună capăt violenţelor urbane de 
orice fel, astfel încât oraşele să fie 
sigure pentru cetăţenii lor.

Potrivit sursei citate, în deschiderea 
evenimentului, au mai vorbit despre 
strategiile de combatere a violenţe-
lor ministrul de Interne din guvernul 
spaniol, Fernando Grande Marlaska, 
unul din fondatorii Cvartetului pentru 
Dialog Naţional din Tunisia, Widet 
Bouchamaoui, (Cvartetul pentru Dia-
log Naţional este laureat al Premiului 
Nobel pentru Pace în anul 2015) şi 
primarul Barcelonei, Ada Colau. Comi-
tetul de organizare a evenimentului 
este format din consiliile locale ale 
oraşelor Madrid, Paris şi Barcelona, 
alături de organizaţii precum Orga-
nizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), 
UN-HABITAT, Internaţional Asso-
ciation of Educator Cities (AICE), 
Programul Naţiunilor Unite pen-
tru Dezvoltare, (PNUD) etc.

Primarii Bucureştiului şi Madridului–Memorandum 
de cooperare pentru mai multe domenii

Circa 1.800 de militari români şi străini, cu 
250 de mijloace tehnice, participă la exerci-
ţiul multinaţional Scorpions Fury 18 (SCFY18), 
în perioada 5-16 noiembrie 2018, în Centrul 
Naţional de Instruire Întrunită din localitatea 
Cincu, judeţul Braşov, informează AGERPRES. 

„SCFY18 are ca obiectiv evaluarea capacită-
ţii Comandamentului Brigăzii Multinaţionale 
Sud-Est de a-şi îndeplini misiunea încredin-
ţată–prin exerciţii de comandament asistat de 
calculator, exerciţii de antrenament în teren 
şi exerciţii tactice cu trageri de luptă–în sco-
pul declarării capabilităţii finale a acestuia”, 
informează un comunicat al Ministerului Apă-
rării Naţionale (MApN).

La exerciţiu participă militari români şi 
străini din Comandamentul Forţelor Terestre 
Aliate (Izmir, Turcia), Statul Major al Forţelor 

Terestre, Divizia Multinaţională Sud-Est, Cen-
trul Naţional de Instruire Întrunită, unităţile 
subordonate Brigăzii Multinaţionale Sud-Est 
(Batalionul 20 Infanterie, Batalionul 22 Infan-
terie, Batalionul 26 Infanterie, Batalionul 325 
Artilerie, Batalionul 205 Apărare Antiaeriană, 
Batalionul 116 Sprijin Logistic, Contingentul 
Militar Polonez), precum şi din structurile 
afiliate pe timpul exerciţiului (Batalionul 38 
Mecanizat din Bulgaria, Regimentul 6 Cavalerie 
din Italia şi Batalionul 2 Pandur din Portuga-
lia). Comandamentul Brigăzii Multinaţionale 
Sud-Est de la Craiova are misiunea de a asi-
gura comanda şi controlul unei operaţii NATO 
de tip Articol 5–Apărare colectivă, de nivel 
brigadă, pentru a contribui la securitatea teri-
torială şi a populaţiei pe Flancul de Sud-Est 
al Alianţei, mai spune sursa citată.

MApN: 1.800 de militari români şi străini participă 
la exerciţiul multinaţional Scorpions Fury 18

FOTO: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI / FACEBOOK
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„Sper că reducerea TVA se 
va simţi şi în buzunarul 
consumatorului final”

MINISTRUL TURISMULUI:

Promovarea proprietăţilor spe-
cifice ale laptelui şi legătura 
cu ferma şi vaca de unde pro-
vine laptele pot crea un produs 
extrem de vandabil, iar această 
tendinţă este tot mai des întâl-
nită în Europa şi multe alte ţări 
ale lumii, susţine Bas de Groot, 
primul somelier de lapte din 
lume, informează AGERPRES. 
Acesta a făcut o degustare în 
orb a cinci probe de lapte din 
ferme româneşti cu rase dife-
rite, cu niveluri de proteină şi 
grăsime diferite, două ferme 
din partea de nord şi trei din 
partea de sud a ţării, în cadrul 
unui eveniment organizat la 
târgul INDAGRA, care a înche-
iat un proiect derulat timp de 
trei ani în România, intitulat 

„Casa Olandeză a Laptelui”.
Somelierul a arătat fermie-

rilor din România cum poate 
fi promovat laptele pe piaţă, 
în vederea creşterii consumu-
lui. „Dacă în România sunt 1,6 
milioane de vaci putem spune 
că sunt 1,6 milioane de tipuri 
de lapte, iar cantitatea aceasta 
se dublează, pentru că laptele 
dat de văcuţe dimineaţa diferă 
de cel dat seara. Este un lucru 
fascinant, dar în acelaşi timp 

trebuie să menţionăm pro-
vocarea cu care fermierii se 
confruntă atunci când vor să îşi 
exploateze produsul”, a expli-
cat Bas de Groot. Deşi aroma 
laptelui este una importantă în 
alegerea produsului, somelie-
rul susţine că nu este elementul 
principal de vânzare al produ-
sului. „În Olanda există în cel 
mare lanţ de supermarketuri 
lapte de la o anumită fermă şi 
de la o anumită văcuţă. Astfel se 
creează un produs care se dife-
renţiază pe baza unei poveşti, 
laptele provenit de la văcuţa 
Joiana din ferma x. Creează 
cumva o legătură specială. În 
Noua Zeelandă este un trend, 
dar şi o popularitate tot mai 
mare a unui lapte cu un conţinut 
redus de proteină, tolerat mult 
mai bine de sistemul digestiv. 

Aici este vorba de un produs 
care se diferenţiează ţinând 
cont de sănătatea oamenilor” 
a arătat acesta. El spune că un 
alt tip de diferenţiere a lap-
telui care nu se regăseşte în 
Olanda, dar există în alte ţări, 
vizează laptele de dimineaţa 
şi laptele de seara, acesta din 
urmă fiind poziţionat ca un 
produs cu capacitate de rela-
xare, care induce un somn mai 
odihnitor.

Care este laptele de vis al 
somelierului olandez? „Laptele 
provenit de la o văcuţă Hols-
tein, la care i se poate stimula 
lactaţia, pentru a oferi un gust 
mai dulce, echilibrăm laptele în 
conţinutul de proteină şi gră-
sime, lăsăm văcuţele afară pe 
pajiste în aer liber să pască, 
lăsăm viţelul alături de mama 

lui şi aşa rezultă o poveste minu-
nată unde se combină calitate, 
bunăstare şi partea de sănă-
tate, dar şi un produs extrem 
de vandabil cu o poveste fru-
moasă în spate”, spune Bas de 
Groot, primul somelier de lapte 
din lume. Deşi este de profe-
sie legumicultor, Bas de Groot 
lucrează de cinci ani ca some-
lier de lapte, degustând acest 
produs pe tot globul. El con-
sumă aproape patru litri de 
lapte pe zi.

Conform sursei citate, Casa 
Olandeză a Laptelui (Holland 
Dairy House) este un proiect 
susţinut de Ambasada Olandei, 
un parteneriat public-privat 
cu 16 companii olandeze din 
domeniul producţiei şi procesă-
rii laptelui. Proiectul şi-a dorit 
să dezvolte sectorul de lapte 
românesc cu ajutorul tehno-
logiei olandeze. Mirela Scarlat, 
coordonatorul proiectului în 
Romania a explicat că some-
lierul de lapte poate să ofere 
fermierilor nişte indicatori de 
calitate pe care fermierul nu le 
experimentează sau să atragă 
atenţia asupra unor parame-
tri pentru a face produsul mai 
atractiv pentru consumator.

Primul somelier de lapte din lume: Ferma şi vaca de 
unde provine laptele pot crea un produs vandabil

Extinderea cotei reduse de TVA de 5% pentru întregul sector 
de turism a fost bine primită de industrie și sper că hotelierii și 
ceilalţi patroni din domeniu își vor organiza activitatea în așa 
fel încât această reducere de TVA să se simtă și în buzunarul 
consumatorului final, a declarat ministrul Turismului, Bogdan 
Trif, informează AGERPRES. „Cota de TVA de 5% a fost extinsă 
pentru întreg sectorul de turism, pentru servicii precum caza-
rea în regim hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, 
inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping. De 
aceeași cotă redusă beneficiază și serviciile de restaurant și de 
catering, cu excepţia băuturilor alcoolice, altele decât berea, 
precum și bazele sportive utilizate în scop turistic. Această 
măsură a fost bine primită de industrie și sper că hotelierii și 
ceilalţi patroni din domeniu își vor organiza activitatea în așa 
fel încât această reducere de TVA să se simtă și în buzunarul 
consumatorului final, principala noastră preocupare fiind, de 
altfel, turistul român”, a precizat Bogdan Trif.

Acesta a arătat, totodată, că o altă măsură care vine în 
întâmpinarea stimulării investiţiilor în turismul balnear 
presupune eliminarea redevenţelor pentru utilizarea ape-
lor geotermale și apei minerale naturale utilizate pentru 
consumul publicului. Conform sursei citate, Guvernul a adop-
tat, în ședinţa din 5 octombrie 2018, reducerea TVA la 5% 
în domeniul turismului, pentru cazare, servicii de restau-
rant și catering, dar și pentru utilizarea facilităţilor sportive, 
a parcurilor de distracţii și recreative, precum și eliminarea 
redevenţei pentru apa geotermală și apa minerală naturală, 
utilizată la buvetele publice.

FOTO: FOODBRIGADE.NL
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Soluţia în procesul de reglemen-
tare transnistreană nu va putea 
fi impusă din exterior, a declarat 
la Minsk, premierul Republicii 
Moldova, Pavel Filip, în cadrul 
unei reuniuni internaţionale pe 
probleme de securitate. Toto-
dată, Filip a denunţat utilizarea 
unor instrumente de manipu-
lare geopolitică, referindu-se 
indirect la Rusia, informează 
AGEREPRES. Importanţa solu-
ţionării conflictelor regionale şi 
a identificării de noi abordări 
în materie de securitate a fost 
discutată în cadrul reuniunii 
Grupului de bază al Conferinţei 
de Securitate de la München, 
care s-a desfăşurat timp de 
doua zile în capitala Repu-
blicii Belarus.

În discursul sau, premi-
erul moldovean Pavel Filip 
a spus că în pofida eforturi-
lor depuse, inclusiv la nivel 
internaţional, avansarea în 
soluţionarea conflictelor înghe-
ţate rămâne dificilă. Vorbind 
despre experienţa Republicii 
Moldova în reglementarea con-
flictului transnistrean, Pavel 
Filip a declarat că soluţia nu 
va putea fi impusă din exterior. 

„Există multiple paradigme şi 
strategii de reglementare, dar 
cu regret prea puţine conflicte 
au ajuns la faza găsirii acelei 
soluţii unice şi viabile care 
poate fi acceptată de toate 
părţile implicate. Revenind la 
conflictul transnistrean, soluţia 

nu va putea fi adusă sau impusă 
din exterior, ea trebuie găsită 
şi asumată doar de cei care 
trăiesc pe ambele maluri ale 
Nistrului”, a spus premierul 
Republicii Moldova.

Totodată, Pavel Filip a ară-
tat că implicarea partenerilor 

externi este, de asemenea, 
importantă, mai ales pentru 
a ajuta părţile să ajungă la un 
compromis. Șeful executivu-
lui de la Chişinău a atenţionat 
că este la fel de important ca 
partenerii externi să promo-
veze o agendă comună şi nu 
interese contradictorii. „Atunci 
când procesele de reglemen-
tare vor înceta să servească 
drept instrumente de mani-
pulare şi influenţă geopolitică, 
şansele soluţionării vor creşte 
substanţial”, a subliniat Pavel 
Filip. Premierul a reiterat că 
Republica Moldova va continua 
să facă paşi decisivi în direcţia 
soluţionării definitive a dife-
rendului transnistrean, dar 
şi să insiste asupra retragerii 
trupelor ruse din stânga Nis-
trului. Conform sursei citate, 
în cadrul vizitei de lucru de 
trei zile la Minsk, premierul 
Pavel Filip a avut întrevederi 
cu omologul său belarus Ser-
ghei Rumas, cu preşedintele 
Republicii Belarus, Alexandr 
Lukaşenko, precum şi cu comi-
sarul european pentru politică 
de vecinătate şi negocieri de 
extindere, Johannes Hahn.

Guvernul japonez a apro-
bat un proiect de lege care să 
faciliteze angajarea de munci-
tori străini în domeniile care 
se confruntă cu un deficit de 
forţă de muncă, informează 
AGERPRES. Imigrarea nu a 
fost niciodată încurajată în 
Japonia; decizia cabinetului 
condus de premierul Shinzo 
Abe constituie o schimbare 
majoră şi totodată controver-
sată. În ciuda scepticismului 
din Partidul Liberal Democrat, 
de guvernământ, parlamentul 
de la Tokyo va adopta proba-
bil noua legislaţie, din cauza 
presiunii puternice din par-
tea angajatorilor, în contextul 
celei mai mari penurii de forţă 
de muncă din ultimele decenii. 
Proiectul de lege propune două 
categorii noi de vize pentru 
străini, în sectoarele care au 
cea mai mare nevoie de anga-
jaţi. Acestea nu sunt specificate 
şi ar putea fi vorba de câteva 
zeci, începând de la agricul-
tură şi construcţii şi până la 
industria hotelieră şi îngriji-
rile pentru copii sau bătrâni.

Vizele din prima categorie 
se vor acorda personalului cu 

un anumit nivel de calificare şi 
vorbitor de japoneză. Titularii 
vor putea rămâne în Japonia 
maximum cinci ani, fără a-şi 
aduce cu ei membri de familie. 
A doua categorie de vize este 
rezervată celor cu nivel mai 
ridicat de specializare, care 

îşi vor putea aduce familiile 
şi care pot primi drept de reşe-
dinţă permanentă. Ministrul 
Justiţiei, Takashi Yamashita, a 
exclus ideea unui plafon nume-
ric pentru vize. Presa niponă 
speculează că ar putea fi accep-
taţi circa 500.000 de angajaţi 

din alte ţări, ceea ce ar repre-
zenta o creştere de aproximativ 
40% a forţei de muncă străine 
de 1,28 milioane de persoane 
(2% din numărul total de locuri 
de muncă ocupate în Japonia).

Japonia s-a deschis treptat 
faţă de angajaţii străini, mai ales 
pentru profesionişti şi specia-
lişti cu înaltă calificare. Pentru 
muncitori, se practică mai ales 
sistemul de „formare tehnică” 
şi angajarea cu program redus 
a studenţilor străini. Premie-
rul Abe susţine că modificările 
legislative nu constituie o nouă 
politică de imigrare. Potrivit 
sursei citate, unii experţi în 
domeniu sunt de altă părere, 
iar un mic partid naţionalist a 
protestat deja împotriva schim-
bărilor, de teamă că străinii vor 
provoca o creştere a număru-
lui de infracţiuni şi vor solicita 
suplimentar sistemul de asis-
tenţă socială. Un sondaj efectuat 
recent de ziarul Yomiuri arată 
că 43% din japonezi sunt pen-
tru recunoaşterea imigrării, iar 
un procent similar se pronunţă 
împotrivă; 51% sunt de acord 
cu primirea mai multor mun-
citori necalificaţi.

Pavel Filip: Soluţia în problema transnistreană 
nu va putea fi impusă din exterior

Guvernul japonez îşi relaxează politica 
de imigrare pentru muncitorii străini

FOTO: ELINTRANSIGENTE.COM
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Nu există niciun pericol ca Italia să renunţe la euro, pentru că 
ar fi un gest sinucigaș, dar lipsa de respect arătată de Roma 
faţă de regulile bugetare ale Uniunii Europene „va avea conse-
cinţe”, a declarant președintele Comisiei Europene, Jean-Claude 
Juncker, potrivit AGERPRES. Guvernul italian a pregătit un pro-
iect de buget pentru 2019 care prevede un deficit de 2,4% din 
PIB. Comisia Europeană a respins proiectul, spunând că deficitul 
bugetar este prea mare, și a cerut Romei să își modifice planurile 
fiscale. „Nu văd niciun pericol, deoarece nimeni nu se sinucide”, a 
declarat Juncker pentru postul austriac de televiziune ORF, răs-
punzând unei întrebări despre o posibilă ieșire a Italiei din zona 
euro. Totuși, șeful CE a spus că se așteaptă la consecinţe din 
cauza acestei dispute asupra bugetului. „Este pentru prima dată 
când cineva spune că regulile (UE privind bugetul) nu îl intere-
sează. Acest lucru va avea consecinţe”, a spus el. Întrebat despre 
ce fel de consecinţe vorbește, Juncker a precizat că Roma va 
trebui să răspundă la întrebările Comisiei Europene până la mij-
locul lunii noiembrie 2018 și „apoi vom vedea”. „Mulţi italieni vor 
să rămână membri ai Uniunii Europene. Tot mai mulţi italieni 
sprijină fără echivoc euro, deoarece italienii observă, simt, știu că 
euro îi protejează și pe ei. În privinţa argumentelor, vom merge 
în această direcție”, a subliniat el, conform sursei citate.

Ungaria vrea să ajute 
Turcia în reforma justiţiei

Ungaria vrea să ajute Turcia în reforma justiţiei, în ciuda critici-
lor din partea Uniunii Europene că își slăbește propriul sistem 
judiciar, informează AGERPRES. „Ungaria are expertiza pentru a 
putea să ajute la întărirea încrederii în sistemul judiciar”, a decla-
rat la Ankara, ministrul ungar de Justiţie, Laszlo Trocsanyi. El nu 
a oferit detalii despre ce tip de ajutor va oferi Ungaria. În cadrul 
UE, guvernul conservator al Ungariei a fost criticat pe mai multe 
fronturi, inclusiv pentru încercările sale de slăbire a independen-
ţei sistemului judiciar. Pentru prima dată, Parlamentul European 
a votat în septembrie în favoarea iniţierii unui proces de sanc-
ţiuni împotriva Ungariei pentru o „încălcare gravă” a valorilor 
fundamentale ale UE–o măsură care ar putea duce la pierde-
rea dreptului de vot în cadrul UE. Premierul Viktor Orban a pus 
sub semnul întrebării valorile democratice ale UE prin obiectivul 
său de a construi un așa-numit stat „iliberal”, adaugă sursa citată. 
Într-un discurs din 2014, el a menţionat Rusia, China și Turcia ca 
exemple pentru acest tip de democraţie limitată. În interviul 
acordat la Ankara, Trocsanyi a spus că intenţionează să înainteze 
parlamentului o nouă lege privind sistemul judiciar din Ungaria. 
Conţinutul exact al proiectului încă nu este cunoscut public.

FOTO: VIDEOBLOCKS.COM
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Juncker: Nu există pericolul 
ca Italia să renunţe la euro
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Dorin Duşciac es doctor en Ciencias 
Físicas y en la actualidad es consultor 
en asuntos de energía del Programa 
para el Desarrollo de las Naciones 
Unidas. Entre junio de 2014 y febrero 
de 2015 ejeerció como viceministro 
en el Ministerio de Medio Ambiente 
de la República de Moldavia.

P.: ¿Qué destacaría del período durante 
el que ostentó el cargo de viceministro 
en el Ministerio de Medio Ambiente de 
la République de la Moldavie?

Dorin Duşciac: Fui elegido para ese 
puesto en junio de 2014. La República 
de Moldavia atravesaba una época 
de entusiasmo general en relación a 
su proceso de integración europea. 
Algunos meses antes, en noviembre 
de 2013, durante la Cumbre de Vilnius 
(Lituania), la Unión Europea consi-
deró a la República de Moldavia un 
«buen alumno» y una «historia de 
éxito» del Partenariado Oriental. En 
abril de 2014, Moldavia logró estable-
cer la libre circulación con la Unión 
Europea y, a principios de julio, el 
Parlamento modavo ratificó el Acu-
erdo de Asociación a la Unión Europea, 

incluyendo los aspectos políticos y 
económicos entre ambas partes.

Es en esta atmósfera de esperanza 
y horizontes nuevos, que yo acepté ese 
puesto ese mismo año. Desde el Minis-
terio nos implicamos en un programa 
que esperábamos poner en marcha 
inmediatamente: el Acuerdo de Aso-
ciación comtemplaba alrededor de 45 
directivas y reglamentos relativos al 
medio ambiente que debían acabar 
plasmándose en la legislación mol-
dava. Participé activamente, durante 
los 8 meses que estuve al frente del 
ministerio como viceministro, en la 
realización de esta compleja tarea. 
La implementación de los acuerdos 
comunitarios no resulta fácil, pues 
precisa de mecanismos instituciona-
les y recursos humanos importantes 
con los que Moldavia apenas cuenta. 
A pesar de las dificultades, consegui-
mos promover nuevas perspectivas, 
y hacer novedosas aportaciones con-
forme a las ideas europeas relativas a 
la protección del medio ambiente. Así, 
inicié ciertos procesos que limitaron el 
uso abusivo e ilegal de recursos natu-
rales, especialmente del agua potable 
de nuestros dos grandes ríos, el Prut 
y el Nistru, y milité activamente en la 
reforma institucional del Ministerio 

de Medio Ambiente. Tuvimos la espe-
ranza de lograrlo y un gran apoyo de 
nuestros socios europeos. Desgraci-
adamente, la situación se degradó 
rápidamente: a principios de 2015 
se conoció el gran fraude financiero 
(1000 millones de dólares america-
nos desviados a paraísos fiscales). 
El nuevo gobierno ya no represen-
taba la voluntad de los electores y la 
Unión Europea quedó decepcionada. 
En ese momento, decidí irme, regre-
sar a Francia, a finales de 2015. Poco 
más tarde, Moldavia se convertía en 
un estado a la deriva en los confines 
de Europa.

P.: Muchos creen que no importa quién 
gane las próximas elecciones legislativas 
en Moldavia, que se celebrarán el 24 de 
febrero, porque no será posible cambiar 
las cosas. ¿Qué piensa al respecto?

D.D.: Es cierto, en los últimos tiem-
pos, muchas personas han perdido 
toda esperanza en la clase política 
actual. Yo no he perdido la esperanza, 
porque nunca la tuve: pienso que 
ningún sistema será capaz nunca de 
transfromarse desde el interior. Esto 
es simplemente imposible. La única 
manera de llevar a cabo cambios 
profundos pasa por hacer converger 
talentos y recursos que no formen 

parte de ese sistema, recursos, en 
primer lugar, humanos, pero no 
solo estos. Nosotros tenemos una 
diáspora muy numerosa – alrededor 
de un millón de moldavos de los 4 
millones de habitantes, vive hoy en 
el extranjero –. Son personas muy 
activas: en un total de 35 países se 
han registrado más de 150 asocia-
ciones moldavas. Sería una lástima 
que esta formidable fuerza viva no 
se movilizase, pues podría partici-
par en la regeneración de su país 
de origen. La diáspora está impli-
cada, pero mantiene la confianza 
hacia las autoridades políticas actu-
ales del país, a pesar de que quedó 
prácticamente destruida a raíz de 
los acontecimientos de 2015. La 
diáspora puede y debe, según mi 
opinión, jugar el papel de ese «fac-
tor exterior» capaz de cambiar las 
cosas en profundidad: de cambiar el 
sistema, de destruir a la mafia local 
y garantizar que el Estado sirva a 
los intereses de la nación y no a los 
grupúsculos de gentes corrompidas 
y sin escrúpulos.

„Quisiera agradecer a la señora 
Larisa Vlahh, presidenta de la Aso-
ciación hispano-moldava Tricolor, 
por su invitación al encuentro que el 
Sr. Dușciac mantuvo con la diáspora 
moldava en España.”

(A continuación en el próximo 
número)

FOTO: DORIN DUSCIAC / FACEBOOK

Entrevista a Dorin Duşciac, ex viceministro de 
Medio Ambiente de la República de Moldavia (I)
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Echipa tehnică a naţionalei de 
rugby a României, formată din 
Thomas Lievremont, Danie de 
Villiers şi Dănuţ Dumbravă, a 
anunţat, un lot de 34 de jucă-
tori pentru meciul cu Portugalia 
din 10 noiembrie 2018, pentru 
menţinerea în Rugby Europe 
Championship, informează 
AGERPRES. Partida va avea 
loc la Baia Mare, pe Arena 
Zimbrilor, de la ora 14,00 ora 
României. Din cei 34 de jucători 
convocaţi, 19 sunt înaintaşi şi 15 
jucători de treisferturi. Dintre 
aceştia, 7 evoluează în Franţa, 
unul în Anglia, 7 sunt de la CSA 
Steaua, 8 de la CSM Bucureşti, 
7 de la Timişoara Saracens, 3 
de la Baia Mare şi unul de la 
CSȘ 2 Baia Mare. În acest lot, 
nouă jucători se află înain-
tea debutului pentru Stejari: 
Alexandru Savin, Marius Ifti-
miciuc, Damian Strătilă, Daniel 
Plai, Tudor Boldor, Alexandru 
Bucur, Ionel Melinte, Vlăduţ 
Zaharia şi Paul Popoaia. Cel 

mai tânăr jucător convocat 
este Paul Popoaia, 18 ani şi 5 
luni, legitimat la Clubul Spor-
tiv Școlar 2 Baia Mare.

„Obiectivul pe care îl avem 
este evident acela de a câştiga 
acest meci cu Portugalia. Toată 
lumea cunoaşte cât de impor-
tantă este această partidă şi 
nimeni nu-şi poate imagina 

România în a treia divizie 
valorică a rugbyului euro-
pean pentru că locul echipei 
nu este acolo, ci trebuie ca pe 
viitor să privim înspre mai sus. 
În ceea ce priveşte jocul, cel 
puţin pentru acest meci cu Por-
tugalia, nu vom schimba totul, 
însă cel mai important va fi 
să punem accent pe punctele 

forte ale jucătorilor români 
cu o determinare mult mai 
mare. Ne bucurăm că avem 
un moral pozitiv, victoria cu 
Kenya este importantă pen-
tru că a adus multă încredere 
echipei, iar nouă, antrenori-
lor ne-a dat posibilitatea de a-i 
vedea în teren pe toţi jucătorii”, 
a declarat Thomas Lievremont, 
antrenorul principal al Româ-
niei, conform sursei citate. În 
urma deciziei World Rugby de a 
descalifica România de la Cupa 
Mondială 2019 din Japonia şi 
de a o penaliza cu 25 de puncte 
ca urmare a folosirii unui jucă-
tor neeligibil în partidele de 
calificare, „stejarii” au ajuns 
pe ultimul loc al clasamentului 
Rugby Europe Championship 
2018. Astfel, România trebuie 
să joace barajul cu Portugalia, 
care a câştigat Rugby Europe 
Trophy 2018, al treilea eşalon 
valoric, învingătoarea urmând 
să evolueze în ediţia 2018-2019 
a Rugby Europe Championship.

Preşedintele Comitetul Olim-
pic şi Sportiv Român (COSR), 
Mihai Covaliu, a declarat la 
Gala „Valorile Comunităţii” 
de la Târgu Mureş, în care au 
fost premiaţi campioni olim-
pici, mondiali şi continentali, 
antrenori, arbitri, medici şi 
jurnalişti care au reprezen-
tat România la diverse ediţii 
ale Jocurilor Olimpice de Vară, 
de Iarnă şi de Tineret, că spor-
tul este inima unei comunităţi, 
iar fără sport nu se poate trăi, 
informează AGERPRES. „Pen-
tru mine este o onoare să pot 
reprezenta familia olimpică 
aici, la Târgu Mureş, am cunos-
cut câţiva oameni dragi mie, 
în primul şi în primul rând 
din scrimă, oameni frumoşi, 
care de-a lungul timpului au 
reprezentat culorile României 
şi au reprezentat oraşul Târgu 
Mureş cu cinste. Vreau să vă 
mulţumesc pentru efortul pe 
care l-aţi făcut, pentru efortul 
şi sacrificiile pe care le-aţi făcut 
în toţi aceşti ani. Discutând cu 
domnul primar Dorin Florea, 
am constatat că în acest oraş, 
în aceste locuri, performanţa 
şi sportul sunt acasă şi sunt 
mai presus de orice şi de ori-
cine. Sportul este motorul unei 
comunităţi, sportul este inima 
unei comunităţi şi fără sport 
nu putem trăi. Eu, cel puţin, 

fără sport nu pot să concep 
această viaţă. Sportul ne face 
mai sănătoşi, mai competitivi 
în domeniul în care activăm 
şi sportul este viaţă. Felicitări 
celor care au făcut performanţă 
pentru Târgu Mureş, celor care 
i-au ajutat pe aceşti oameni 
să facă performanţă”, a spus 
Mihai Covaliu.

Preşedintele COSR i-a rugat 
pe foştii sportivi, unii actuali 
antrenori, să transmită mai 
departe experienţa dobân-
dită şi să îşi facă cunoscute 

performanţele. „Vă rog ca toate 
cunoştinţele pe care le-aţi acu-
mulat şi toate particularităţile 
pe care le-aţi descoperit să le 
transmiteţi mai departe tine-
rilor din Târgu Mureş fiindcă 
au nevoie de experienţa dvs., 
au nevoie de momentele fru-
moase în care v-aţi aflat, să fie 
cunoscute, astfel încât aceşti 
copii care vă vor călca pe urme 
să vă cunoască, să vă respecte 
pentru că doar aşa pot ajunge 
la performanţele pe care le-aţi 
făcut şi să le şi depăşească”, a 

arătat Covaliu. Conform sur-
sei citate, preşedintele COSR 
a oferit autorităţilor locale 
din Târgu Mureş un trofeu şi 
o distincţie concepute pentru 
acest an Centenar. Primăria 
Municipiului Târgu Mureş a 
organizat la propunerea Aso-
ciaţiei Ziariştilor Sportivi de 
Radio şi Televiziune şi cu spriji-
nul ACS Play Mureş, întâlnirea 
foştilor olimpici sportivi mure-
şeni, în cadrul Galei „Valorile 
Comunităţii”, în care au fost 
oferite peste 50 de trofee.

SPORT

Rugby: România a anunţat un lot de 34 de jucători 
pentru meciul cu Portugalia de pe 10 noiembrie

Mihai Covaliu: Sportul este inima unei 
comunităţi şi fără sport nu putem trăi
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ATLETISM:

România–13 medalii la 
Campionatul Balcanic de Cros

Pilotul spaniol Marc Marquez, de la Honda, a câștigat Marele 
Premiu al Malaeziei, la clasa MotoGP, desfășurat pe circuitul 
de la Sepang, după ce a beneficiat de o căzătură a lui Valen-
tino Rossi (Yamaha) spre finalul cursei, informează AGERPRES. 
Cu al 9-lea succes din acest sezon, catalanul de 25 ani și-a 
asigurat titlul mondial atât la piloţi, al cincilea, cât și la con-
structori. Rossi a condus cursa, dar a căzut cu 4 tururi înainte 
de final. Marquez, cronometrat după 20 de tururi cu 40min-
32sec372/1000, a fost urmat în clasament de conaţionalul său 
Alex Rins (Suzuki) la 1sec898/1000 și de francezul Johann Zarco 
(Yamaha) la 2sec474/1000. În clasamentul piloţilor, Marquez 
conduce detașat cu 321 puncte, urmat de italienii Andrea Dovi-
zioso 220, Valentino Rossi 195, spaniolii Maverick Vinales 193, 
Alex Rins 149 etc. Conform sursei citate, următoarea cursă 
din Campionatul mondial de motociclism viteză are loc pe 18 
noiembrie pe circuitul Ricardo Tormo din Cheste (Valencia–
Spania), cu prilejul Marelui Premiu al Comunităţii Valenciene.

Delegaţia României a reușit să câștige un număr de 13 medalii, 
4 de aur, 5 de argint și 4 de bronz, la ediţia 2018 a Campionatu-
lui Balcanic de Cros, găzduit la Botoșani, informează AGERPRES. 
Competiţia a fost organizată de către Federaţia Română de 
Atletism, cu sprijinul autorităţilor locale și judeţene din Botoșani, 
fiind dedicată juniorilor, tineretului și seniorilor. Au participat 
sportivi din opt ţări: Turcia, Serbia, Albania, Bulgaria, Republica 
Moldova, România, Ucraina și Macedonia. Dorin Andrei Ursu a 
câștigat o medalie de aur, la categoria sub 23 de ani, în proba de 
8 km, cu timpul de 23min09sec25/100, urmat în clasament de 
bulgarul Ivo Balabanov (la 1sec04/100) și de turcul Onur Aras (la 
7sec6/10). În proba pe echipe la această probă, România a cuce-
rit o altă medalie de aur. Tot o medalie de aur a fost cucerită la 
categoria senioare, în proba de 8 km, de Paula Todoran, care s-a 
clasat pe primul loc cu timpul de 26min35sec59/100, urmată de 
colegele ei Roxana Bîrcă (la 4sec2/10) și de Cristina Simion (la 
41sec5/10). România a obţinut, ca urmare a acestor rezultate, a 
patra medalie de aur în concursul pe echipe la senioare, mai 
spune sursa citată. Iată lista celorlalţi medaliaţi români: Argint: 
Adrian Garcea–juniori masculin individual; Echipa de junioare; 
Echipa feminină sub 23 de ani și Echipa masculină de seniori; 
Bronz: Angela Veronica Olenici–juniori feminin individual; Alina 
Dumitriţa Butnariu–tineret feminin individual; echipa de juniori 
a României; Claudia Prisecaru–seniori feminin individual.

FOTO: MOTOGP.COM

FOTO: VIVAFMBOTOSANI.RO

Spaniolul M. Marquez (Honda) 
a câştigat MP al Malaeziei
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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 zona Madrid: Șofer 
profesionist, cat. B, C și E. Tel. 642845469.

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.

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.

Închiriez apartament, complet reformat, aer 
condiționat și electrodomestice, începând cu data 
de 1 noiembrie, în Alcalá de Henares (Madrid), 
zona Avenida Nuestra Señora de Belén. Preț 750€, 
informații la tel: 643178548.

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 de matrimoniu pentru o persoană 
în apartament cu 2 băi, terasă, Digi, internet, în 
Alcalá de Henares (Madrid), strada Talamanca. Preț: 
180€. Tel: 642820155.

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


16 | www.periodicoelrumano.es
Nr. 224 8 noiembrie 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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