
Proiectul de buget pe 2019 al României mizează pe reducerea de�citului bugetar, însă se bazează pe ipoteze optimiste 
şi nu reuşeşte să clari�ce incertitudinile cu privire la noua taxa bancară, apreciază agenţia de evaluare �nanciară Fitch. 
Potrivit Fitch, proiectul de buget publicat de Ministerul Finanţelor Publice mizează pe o reducere a de�citului bugetar 
(pe baza ESA) până la 2,6% din PIB, de la 3% din PIB în 2018. Aceasta ar însemna o înăsprire �scală moderată.   PAGINA  6

MAE: Încălcarea de către Rusia a Tratatului 
INF prezintă riscuri semni�cative
l lNATO şi-a exprimat spri-
jinul pentru retragerea State-
lor Unite din Tratatul privind 
Forţele Nucleare Interme-
diare (INF) semnat în 1987 
cu Rusia, cerând Moscovei 
să revină în termen de şase 
luni la „respectarea deplină 
şi veri�cabilă” a obligaţiilor 
sale în materie de dezarma-
re. „Aliaţii sprijină pe deplin 
acest demers”, a declarat NA-
TO într-un comunicat, după 
anunţul SUA. Pagina 5
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PUP-O, MĂ!–Comedia anului în premieră, 
în Spania: Locuri limitate-rezervă din timp!

FOTO: PIXABAY.COM
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Cabinet avocatură
AVOCAT CARMEN POP
OFERIM SERVICII JURIDICE LA NIVEL NAŢIONAL

Calle Alonso Cano, nr. 46, 2º B, Madrid
Tel: 672.643.035 / 915.353.746

Divorţuri și Dreptul familiei
Moșteniri și donaţii

Litigii de muncă
Cazuri penale

Drept administrativ
Teme imobiliare și închirieri

Contracte
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Președintele PE: Cred 
că a venit momentul 
să accelerăm aderarea 
României la Schengen

PREMIERĂ, ÎN 
SPANIA: COMEDIA 
ANULUI! FILMUL 
PUP-O, MĂ! Comedia 
producție românească 
din 2018, va avea pre-
miera în Spania pe 9 
dec. 2018, ora 18.00, 
în Auditorio Municipal 
Paco de Lucia, Alcalá 
de Henares, Calle de 
Nuestra Señora del 
Pilar, S/N, 28803, 
(Madrid). Bilete pe 
Ticketea.com.

FOTO: GOV.RO

României la Schengen

Uniunea Muncitorilor Români vă invită să sărbătorim împreună Ziua Națională a României 
la festivalul care va avea loc duminică, 2 decembrie 2018, orele 11-22, în Torrejón de 
Ardoz. Adresa: Polígono Industrial Las Monjas, Calle Trópico, nr. 6, 28850, Torrejón de 
Ardoz, Madrid. Ne vor încânta pe muzica lor artiștii: Constantin Enceanu, Steliana Sima, 
Alexandru Brădățan, Paul Ananie și Codruța Rodean. INTRARE GRATUITĂ! 8, 16

În An Centenar, sărbătorim împreună Ziua Națională 
a României la festivalul din Torrejón de Ardoz

MAE: Programul 
Președinţiei României 
la Consiliul UE, public 
din a doua jumătate 
a lunii decembrie
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Fitch Ratings este sceptică cu privire la faptul că ţinta 
de de�cit de 2,6% din PIB va � atinsă de România

Foto: pixabay.com

O româncă, printre 
câştigatorii concursului 
anual de traducere 
organizat de UE

Foto: pixabay.com Pagina 6

România, pe primul 
loc în UE la starea de 
sănătate a copiilor

Foto: pixabay.com Pagina 6
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INSTITUȚII  ALE  STATULUI  ROMÂN  ÎN  SPANIA
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 furni-

zează informații consulare.
E-mail: madrid@mae.ro
Web: http://madrid.mae.ro
Facebook: 
www.facebook.com/ambasada.madrid

Secţia Consulară a Ambasadei Româ-
niei 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 

solicită cu programare prealabilă, � e pe 
adresa www.econsulat.ro, � e pe adresa de 
e-mail: madrid.programari@mae.ro

Eliberarea pașapoartelor: 
luni-joi, 9.00-16.30; vineri, 9.00-15.30
Jurisdicție: 
Comunitatea Autonomă Madrid, Comuni-

tatea Autonomă Castilla-La Mancha (Guada-

lajara), Castilla y León (Avila, León, Palencia, 
Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamo-
ra), Insulele Canare (Las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife).

Institutul Cultural Român - Madrid
Adresa: Plaza de la Lealtad, nr. 3, entreplan-

ta derecha, 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: Al-
coy 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 Se-
villa

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), Comunitatea Autonomă Extrema-
dura, 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), Castilla y León (Burgos).

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 - provin-

ciile 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 - pro-

vinciile 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, Ciu-

dad Real, Albacete, Cuenca).

Consulatul 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: Andaluzia (Almería, Granada, 

Jaén) și Regiunea Murcia.

Iaşi: CJ şi COSR vor înfiinţa un centru de 
excelenţă în sport pentru copii şi juniori

l l Un centru de excelenţă pentru co-
pii şi juniori va �  în� inţat la Iaşi de 
Consiliul Judeţean în parteneriat cu 
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, 
au anunţat la Iaşi, reprezentanţii ce-
lor două instituţii, Maricel Popa şi, 
respectiv, Mihai Covaliu, informează 
AGERPRES.

„Prin acest protocol vrem să-i 
identificăm pe cei talentaţi pen-
tru sporturi olimpice în care Iaşul 
are tradiţie, precum judo, scrimă, 
tir sportiv, canotaj. Intenţia noas-
tră este de a crea cadrul necesar ca 
la următoarele olimpiade Iaşul să 
aibă din nou campioni olimpici, aşa 
cum s-a întâmplat în 2012, când Alin 
Moldoveanu a cucerit medalia de 
aur la tir sportiv. Pregătim proiectul 
de construire al unei săli polivalen-
te, cu 15.000 locuri şi încercăm să 
modernizăm şi câteva baze spor-

tive din judeţ, acolo unde există şi 
preocupare pentru sport”, a declarat 
preşedintele Consiliului Judeţean, 
Maricel Popa.

Prezent la Iaşi pentru a lua parte 

la Gala Laureaţilor Sportului Ieşean, 
Mihai Covaliu, preşedintele Comi-
tetului Olimpic Sportiv Român a 
declarat, în cadrul unei conferinţe 
de presă, că parteneriatul pe care 

îl va semna cu Consiliul Judeţean 
reprezintă „o garanţie că lucrurile 
se vor întâmpla aici la Iaşi”.

„Vorbim de infrastructură pen-
tru sportivii ieşeni, de organizarea 
unor competiţii importante de nivel 
naţional şi european pe care Iaşul le 
poate atrage şi e capabil să le atragă. 

Vă asigur că în momentul în care 
ne chemaţi la Iaşi pentru a �  prezenţi 
lângă mişcarea sportivă de masă sau 
de performanţă, veţi avea în Comi-
tetul Olimpic Sportiv Român un par-
tener care va şti să sprijine în orice 
moment activitatea sportivă din Iaşi 
cu toate mijloacele de care dispu-
nem”, a declarat Covaliu, conform 
sursei citate. Preşedintele COSR, Mi-
hai Covaliu, a declarat că Iaşul are un 
mare potenţial în ceea ce priveşte 
sportul de performanţă.
Foto: prosport.ro
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Pe 20 ianuarie 2019, a avut loc cel mai important 
eveniment dedicat sectorului românesc de construcții și 
amenajări (reforme) de pe piața Spaniei. Evenimentul s-a 
adresat afaceriștilor în domeniul construcțiilor, precum și 
celor care doresc să facă afaceri în acest sector, pe teritoriul 
Spaniei. Evenimentul s-a desfășurat la Hotel Rafael, în 
Alcalá de Henares, Calle de Bulgaria, nr. 2, 28802, Madrid.

l lEvenimentul denumit – PRIMA 
ÎNTÂLNIRE A CONSTRUCTORILOR 
ROMÂNI – a avut scopul de a stabi-
li și a susține dezvoltarea unor relații 
noi între profesioniștii din domeniul 
construcțiilor.

Ținând cont de interesele românilor 
din Spania, dar și de numărul mare al 
românilor rezidenți în Spania, din ci-
fre o�ciale peste 1 milion de români 
sunt în Spania, iar numărul autono-
milor străini români este de 37.289, 
conform cifrelor raportate în iul. 2018, 
TeiaMedia în colaborare cu Uniu-
nea Muncitorilor Români au decis 
organizarea a PRIMEI ÎNTÂLNIRI A 
CONSTRUCTORILOR PROFESIONIȘ-
TI din Spania. 

Bene�ciile participării la acest eve-
niment au constat în: a�area noutăți-
lor din domeniul construcțiilor, infor-
mații despre formarea unei echipe 
stabile și e�ciente, despre obținerea 
de �nanțări pentru diverse proiecte, 
despre poziționarea pe piață și față de 
concurență, dar și despre evoluția și 
tendințele domeniului construcțiilor 
la nivel mondial și particularizat pen-
tru Spania.

Invitați la acest eveniment au fost ex-

Eveniment dedicat românilor din Spania:
PRIMA ÎNTÂLNIRE A CONSTRUCTORILOR ROMÂNI

perți în logistică și distribuție de mate-
riale de construcții, experți în servicii 
bancare și asigurări, marketing și re-
surse umane.

Invitații speciali care au oferit se-
siuni de formare au fost: Mihaela 
Mureșan și Ovidiu Toader.

Mihaela Mureșan a oferit formare 
pe domeniul mare al Marketingului, 
cu particularități despre poziționarea 
pe piață și față de concurență, despre 
branding și business, în general.

Ovidiu Toader a oferit formare pe 
domeniul mare al Resurselor Uma-
ne, cu particularități despre formarea 
unei echipe stabile și e�ciente. În plus, 
Ovidiu Toader a susținut o sesiune in-
tensă de lucru, având ca temă: Delega-
rea în conducerea unei afaceri, împreu-
nă cu participații prezenți la eveniment 
și care și-au manifestat interesul cres-
cut pentru această temă.

Din declarațiile organizatorilor aces-
tui eveniment, dar și din a�rmațiile par-
ticipanților -în jur de 160 de persoane-, 
evenimentul PRIMA ÎNTÂLNIRE A 
CONSTRUCTORILOR ROMÂNI a fost 
de un real succes pentru care româ-
nii din Spania interesați de domeniul 
construcțiilor și-au manifestat interesul 

participării, având ca obiectiv obține-
rea unor colaborări avantajoase, con-
form oportunităților oferite de acest 
eveniment, dedicat afacerilor româ-
nești și antreprenoriatului românesc 
din Spania.

Organizatorii TeiaMedia și Uniu-
nea Muncitorilor Români doresc să 
transmită mulțumiri tuturor celor 
implicați în desfășurarea acestui 

eveniment: sponsorilor, colaborato-
rilor, partenerilor și, nu în ultimul rând, 
participanților la acest eveniment.

Sponsori principali ai evenimentu-
lui: LA PLATAFORMA DE LA CONSTRUC-
CION și AZULEJOS Y MATERIALES JL.

A sponsorizat, de asemenea: 
REFORMAS EXPRESS.
Colaboratori speciali: FIAT PROFES-

SIONAL, GRUPO LIDERCAR.

Colaboratori: MAPFRE, BAN-
KIA, ANDAMIOS ECHAFAN, ROM 
GAS, ROTUSIL ARTES GRAFICAS, 
MULTIREFORMAS MITICĂ, CLI-
MATHERMIK, PROCONFORT, MID 
CAR, BRICO PRO și AUTOS MO-
TORETA.

Parteneri media: Radio Românul 
www.radioromanul.es (107,7 FM Spa-
nia) și Ziarul El Rumano en España.
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GESER - Servicii complete de consultanță juridică pentru români
l l GESER: Din 1996, 22 de ani de 
experiență în servicii profesiona-
le de consultanță juridică, cu mii 
de clienți mulțumiți.

Să ne cunoaștem! Te salut, sunt 
Gabriel Radu, avocat economist 
licențiat în Științe Economice și 
Drept, sunt membru în Baroul Bucu-
rești și Ilustre Colegio de Abogados 
de Madrid și reprezint �rma GESER.

Din anul 1996, reprezentanții 
�rmei GESER au acumulat 22 de 
ani de experiență, timp în care au 
dezvoltat pentru românii din Spa-
nia, dar și din țară, un set de servi-
cii profesionale complete de con-
sultanță juridică pentru care mii 
de clienți și-au exprimat mulțu-
mirea și aprecierea.

Studiile în științele dreptului reali-
zate în România și în Spania, împre-
ună cu experiența vastă din realita-
tea cotidiană a societății spaniole, 
ne susțin și ne poziționează între 
cei mai buni care pot oferi servicii 
profesionale de consultanță juridi-
că. Avem diplome care să certi�ce 
studii în Economie și Drept obținute 
în România și diplome care să certi�-
ce studii în Drept și Științe Adminis-
trative obținute în Spania. Cu toată 
convingerea spunem că putem da 

cea mai bună soluție la orice pro-
blemă și caz în parte pentru româ-
nii din Spania, care apelează la noi.

GESER este o societate profesio-
nală familială cu titluri și licențe emi-
se în mod o�cial de către autoritățile 
din România și din Spania în urmă-
toarele domenii: traduceri, avoca-
tură, administrare afaceri, �scalita-
te și legislație muncă, completând 
cu cea mai recentă, consultanță în 
asigurări (correduría de seguros).

Dintre serviciile principale pe care 
le oferim, cele de primă necesita-
te sunt:

1. Rezidență și cetățenie spa-
niolă.

2. Legalizare documente româ-
nești și spaniole ale rezidenților 
români din Spania.

3. Dosare de pensie pentru Spa-
nia și România ale cetățenilor 
români care se a�ă în Spania și 
sunt la vârsta pensionării. De ase-
menea, dosare de pensie de boală 
sau pensie de urmaș.

4. Divorțul cetățenilor români 
cu reședință în Spania.

5. Servicii legislație rutieră: 
preschimbarea permisului (auto) 
de conducere românesc într-unul 
spaniol, înscrierea mașinilor aduse 

Muzeul Chihlimbarului, unic în 
România, salvat de la închidere
l l  Muzeul Chihlimbarului din comu-
na Colţi, unic în România, a fost sal-
vat de la închidere şi, prin preluarea 
sa de către Muzeul Judeţean Buzău, 
va � restaurat la standarde moderne 
de către Consiliul Judeţean şi intro-
dus în circuitul naţional şi mondial, 
informează AGERPRES.

Potrivit preşedintelui CJ Buzău, Pe-
tre Emanoil Neagu, la solicitarea ins-
tituţiei, printr-o hotărâre a Consiliu-
lui Local Colţi, s-a decis ca Muzeul 
Chihlimbarului să �e trecut în do-
meniul public al judeţului pentru a 
putea � modernizat şi adus la stan-
dardele muzeale corespunzătoare, 
întrucât Primăria Colţi nu avea fon-
durile necesare reabilitării.

„Această clădire foarte impor-

MAE: Încălcarea de către Rusia a Tratatului 
INF prezintă riscuri semnificative 

l l Încălcarea de către Rusia a Trata-
tului INF prezintă „riscuri semni�-
cative” pentru securitatea euroat-
lantică, arată Ministerul Afacerilor 
Externe (MAE) pe Twitter, adăugând 
că România susţine poziţia NATO şi 
SUA pe acest subiect.

„Suntem alături de SUA şi de 
poziţia comună a NATO: încălcarea 
materială de către Rusia a Tratatu-
lui INF prezintă riscuri semni�cati-
ve pentru securitatea euroatlanti-
că. Autorităţile ruse ar trebui să ia 
măsuri să se întoarcă la încadrarea 
completă şi veri�cabilă în condiţiile 
tratatului, în următoarele şase luni”, 
precizează MAE român.

NATO şi-a exprimat sprijinul pen-
tru retragerea Statelor Unite din 
Tratatul privind Forţele Nucleare 
Intermediare (INF) semnat în 1987 
cu Rusia, cerând Moscovei să revină 
în termen de şase luni la „respec-
tarea deplină şi veri�cabilă” a obli-
gaţiilor sale în materie de dezarma-
re. „Aliaţii sprijină pe deplin acest 
demers”, a declarat NATO într-un 
comunicat, publicat imediat după 
anunţul SUA referitor la retragerea 
sa din acest tratat crucial.

Dacă Rusia „nu-şi onorează obli-
gaţiile în baza Tratatului INF (...) de 
a reveni la respectarea deplină şi ve-
ri�cabilă înainte ca retragerea SUA 
să aibă efect, în şase luni, Moscova 
va purta întreaga responsabilitate 
pentru dispariţia tratatului”, a apre-
ciat Alianţa Nord-Atlantică. „Conti-
nuăm să ne dorim o relaţie construc-
tivă cu Rusia, atunci când acţiunile 
acesteia din urmă o vor permite”, a 
transmis organizaţia în comunicat.

SUA SE RETRAGE DIN TRATATUL INF 

SEMNAT ÎN 1987

Statele Unite au anunţat retrage-
rea începând de sâmbătă, 2 feb. 
a.c., din Tratatul INF semnat în 1987 
cu Rusia, pe care o acuză că a în-
călcat acest acord, mai spune sur-
sa citată.

„SUA îşi vor suspenda obligaţiile 
din cadrul Tratatului INF şi vor înce-
pe procesul de retragere”.
Foto: pixabay.com

tantă pentru judeţul Buzău şi pen-
tru România, a�ată într-un stadiu 
avansat de degradare care punea 
în pericol colecţia de chihlimbar, va 
� restaurată cu fonduri de la Consi-
liul Judeţean pentru a � introdusă 
în circuitul naţional şi mondial”, a 
precizat Petre Emanoil Neagu, con-
form sursei citate.

Muzeul Chihlimbarului din comu-
na Colţi, județul Buzău, a fost cons-
truit de locuitorii comunei în anul 
1973 şi cuprinde o colecţie de chi-
hlimbar, dar şi colecţii de �ori de 
mină, roci, fosile şi pietre semi-
preţioase, precum şi documente 
privind exploatarea chihlimbaru-
lui în zona Carpaţilor de Curbură.
Foto: trecator.ro

din afara Spaniei, schimbare pro-
prietar autovehicule (transferen-
cias), radiere auto (bajas)...

6. Echivalarea diplomelor de ab-
solvire studii românești în Spania 
(convalidación titulos).

7. Traduceri legalizate pentru 
orice tip de document (traduc-
tor jurado).

Dacă ai întrebări, nelămuriri, ai o 
problemă și ai nevoie de ajutor, con-
tactează-ne pentru a găsi soluția po-
trivită pentru tine și cazul tău. Vrei 
să plătești mai puțin ca în altă par-
te? Vrei ca o echipă de profesioniști 

să se ocupe de cazul tău? Te aștep-
tăm la unul din birourile noastre sau 
sună-ne atunci când dorești! Să te 
convingi, nu te costă nimic!

DE CE NOI ȘI NU ALȚII? 
Pentru că, ASESORIA GESER 

CONSULTORES Y GESTORES:
• Demonstrăm profesionalism 

pentru �ecare caz în parte.
• Avem experiență acumulată 

în timp pentru cazuri de la cele 
mai simple la cele mai complexe.

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

ape de tine.

• Avem o pregătire temeinică în 
legislația din Spania și din Româ-
nia.

SEDIU CENTRAL
BIROU COSLADA

C/ Doctor Fleming, s/n (în fața gării), 
28821, MADRID.
TLF: 916.712.224 și 627.406.864. 
WhatsApp: 627406864
EMAIL: gabrielradumadrid@gmail.com

BIROU ARGANDA DEL REY
Paseo de la Estación, nr. 23, Bajo, 
ARGANDA DEL REY (în față la Me-
tro), 28500, MADRID.
TLF: 912.997.146 și 642.861.000. 
WhatsApp: 627406864
EMAIL: asesoriageser@gmail.com

BIROU MADRID
C/ Bruno Abúndez, nr. 16,  Bajo, 
28031, MADRID.
TLF: 919.295.499 și 627.406.864. 
WhatsApp: 627406864
EMAIL: letradogr@gmail.com

BIROU VALENCIA
Sagunto, 46500, VALENCIA.
TLF: 686.722.999. WhatsApp: 
627406864
EMAIL: alicer84@yahoo.com
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O româncă, printre 
câştigatorii concursului 
anual de traducere 
organizat de UE

Mandreş (MFP): Soarta 
asigurărilor în România 
e dependentă de un 
imens efort de educaţie

l l Comisia Europeană a anunţat luni 
(4 feb. 2019) câştigătorii concursului 
său anual de traducere destinat şco-
lilor, printre aceştia numărându-se 
Maria-Alexandra Gherghel de la Co-
legiul Național „Dr. I. Meşotă” din 
Braşov, informează un comunicat 
al Executivului comunitar, conform 
AGERPRES.

Traducătorii Comisiei Europene, 
organizatori ai concursului de tra-
ducere Juvenes Translatores, i-au 
selectat pe cei 28 de câştigători din 
rândul celor 3.252 de participanţi la 
ediţia din acest an, elevi provenind 
din 751 de şcoli din întreaga Euro-
pă. Din România, la ediţia din acest 
an a concursului de traducere Juve-
nes Translatores au participat 151 
de elevi provenind din 32 de şcoli.

Cei mai buni tineri traducători din 
�ecare dintre cele 28 de state mem-
bre vor călători la Bruxelles pentru 
a-şi ridica premiile şi a se întâlni cu 
traducătorii profesionişti ai Comisiei 
Europene. Ediţia din acest an a con-
cursului Juvenes Translatores a avut 
loc la 22 noiembrie. Elevii concu-
renţi au utilizat 154 dintre cele 552 
de combinaţii lingvistice posibile 
între �ecare dintre cele 24 de limbi 
ale UE. Direcţia Generală Traduceri a 
Comisiei Europene a organizat con-
cursul Juvenes Translatores (Tineri 
Traducători, în latină) în �ecare an, 
începând din 2007.

l l Soarta asigurărilor din România 
ţine de educaţie, deci e nevoie de un 
imens efort de educaţie a cetăţeni-
lor, pentru că românii nu gândesc pe 
termen lung, a declarat, marţi, 5 feb. 
a.c., secretarul de stat în Ministerul 
Finanţelor Publice Mihai Mandreş, la 
conferinţa „Quo Vadis piaţa de asi-
gurări în 2019”, conform AGERPRES.

Acesta a insistat în mai multe 
rânduri că efortul cel mai impor-
tant pentru creşterea consumului 
de asigurări în România este cel de 
educare a populaţiei.

„Aşadar, avem o serie de cauze, 
unele din care pot fi corectate în 
timp, altele doar cu trecerea gene-
raţiilor, iar soluţiile care se degajă 
din această analiză sunt următoare-
le: în primul rând, un imens efort de 
educaţie, şi spun că soarta asigurări-
lor din România ţine de educaţie. 
Este vorba de cultivarea înţelepciu-
nii practice: să îţi pui problema ce se 
întâmplă cu tine peste ani de zile. 
Oamenii nu se gândesc la faptul că 
li se poate întâmpla ceva şi de aceea 
soarta asigurărilor este dependentă 
de un mare efort de educaţie. Dar nu 
e vorba doar de educaţie economi-
că. Este vorba de educarea capaci-
tăţii de a gândi pe termen lung, de 
a lua în calcul şi variante proaste, 
eventualele accidente, eventualele 
riscuri care se pot produce”, a a�r-
mat o�cialul MFP.

l l Proiectul de buget pe 2019 al 
României mizează pe reducerea 
de�citului bugetar, însă se bazează 
pe ipoteze optimiste şi nu reuşeşte 
să clari�ce incertitudinile cu privi-
re la noua taxa bancară, apreciază 
agenţia de evaluare �nanciară Fitch 
într-un raport publicat marţi, 5 feb. 
a.c., informează AGERPRES.

Potrivit Fitch, proiectul de buget 
publicat de Ministerul Finanţelor Pu-
blice săptămâna trecută mizează pe 
o reducere a de�citului bugetar (pe 
baza ESA) până la 2,6% din PIB, de 
la 3% din PIB în 2018. Aceasta ar în-
semna o înăsprire �scală moderată 
şi ar reprezenta un pas spre consoli-
darea �nanţelor publice şi reducerea 
dezechilibrelor economice. Este de 
aşteptat ca proiectul de buget să �e 
votat Parlament în următoarele zile, 
comentează sursa citată. Agenţia de 
evaluare subliniază, însă, că în luna 
noiembrie a anului trecut, atunci 
când a con�rmat ratingul României 
la BBB minus cu perspectivă stabilă, 
estima că în 2019 ţara va înregistra un 
de�cit de 3,5% din PIB. Fitch menţio-
nează, totodată, că următoarele sale 
prognoze vor � publicate abia după 
aprobarea variantei �nale a legii bu-
getului pe 2019, precum şi după ce 
vor apărea noi informaţii cu privire 
la taxa pe bănci, adoptată prin or-
donanţă de urgenţă la �nele lunii 
decembrie.

„Cu toate acestea, Fitch este scep-
tică cu privire la faptul că ţinta de 
de�cit de 2,6% din PIB va � atinsă, 
având în vedere ipotezele optimis-
te de creştere şi venituri ale Guver-
nului”, se arată în raportul agenţiei 
de evaluare. Potrivit sursei citate, 
proiectul de buget pe 2019 este 
construit pe ipoteza unei creşte-
ri economice de 5,5%, mult peste 
prognoza Fitch de 3,2%. De ase-

Fitch Ratings, sceptică privind ţinta 
de de�cit de 2,6% din PIB-ul României

menea, documentul pleacă de la 
ipoteza unei creşteri nominale a ve-
niturilor de 15,7%, cu mult peste 
creşterea nominală a PIB, în timp 
ce veniturile din combaterea eva-
ziunii �scale ar urma să se situeze 
la 0,7% din PIB. „Alegerile prezi-
denţiale de la �nele lui 2019 vor 
face di�cilă reducerea cheltuieli-
lor”, subliniază Fitch. 
Foto: pixabay.com

România, pe primul loc în UE 
la starea de sănătate a copiilor

l l Peste 95% dintre copiii cu vârsta 
sub 16 ani din Uniunea Europeană 
prezentau la nivelul anului 2017 o 
stare de sănătate bună sau foarte 
bună şi mai puţin de 5% se confrun-
tau cu limitări ale activităţii pe fon-
dul problemelor de sănătate, potri-
vit datelor publicate pe 5 feb. a.c. 
de Eurostat, informează AGERPRES.

Conform sursei citate, România 
a fost în 2017 pe primul loc în UE 
când vine vorba de sănătatea copi-
ilor sub 16 ani, 99,4% dintre aceştia 
având o stare de sănătate bună sau 
foarte bună, cel mai ridicat procent 
din UE. Doar 0,4% aveau o stare de 
sănătate proastă, în timp ce res-
tul de 0,2% aveau o stare de sănă-
tate rezonabilă. Pe categorii de 
vârstă, în 2017, în Uniunea Euro-
peană, procentul copiilor cu vârsta 
sub cinci ani care prezentau o stare 
de sănătate bună sau foarte bună 

ANAR: România continuă implementarea 
proiectului Danube Floodplain

l l România va continua implemen-
tarea proiectului Danube Flood-
plain, privind reducerea riscului 
de inundaţii prin reabilitarea lun-
cii de-a lungul �uviului Dunărea şi 
a a�uenţilor, o iniţiativă �nanţată cu 
3,67 milioane de euro la care parti-
cipă 10 ţări din bazinul Dunării, se 
arată într-un comunicat de presă 
al Administraţiei Naţionale „Apele 
Române” (ANAR), transmis marţi (5 
feb. a.c.) AGERPRES.

În acest context, a fost organizat 
la Port Cultural Cetate, din judeţul 
Dolj, un al doilea workshop, cu tema 
„Reducerea riscului de inundaţii prin 
reabilitarea luncii Dunării în zona pi-
lot Bistreţ”, cu scopul unei mai bune 
înţelegeri de către factorii intere-
saţi a legăturii dintre biodiversitate, 
ecosisteme şi bunăstarea umană. 
„În acest sens, workshopul a con-

tribuit la cunoaşterea bene�ciilor 
oferite de zona pilot Bistreţ (judeţul 
Dolj), determinarea valorii şi a im-
portanței acesteia pentru societate, 
determinarea serviciilor sau a bu-
nurilor oferite de zona pilot care ar 
trebui să �e susţinute prin măsurile 

de reconstrucţie”, se menţionează 
în comunicat.

Potrivit sursei citate, obiectivul 
principal al proiectului este îm-
bunătăţirea managementului ape-
lor transfrontaliere şi prevenirea ris-
cului de inundaţii, maximizând în 
acelaşi timp bene�ciile pentru bio-
diversitate.

Datele o�ciale relevă faptul că lu-
crările de regularizare istorice şi re-
cente - baraje şi diguri, întreruperea 
conectivităţii longitudinale şi latera-
le, modi�cările în modul de utilizare 
al terenurilor - care au avut loc de-a 
lungul bazinului Dunării au dus la 
reducerea masivă a suprafeţelor de 
luncă. Implementarea proiectul Da-
nube Floodplain a început în data 
de 1 iunie 2018 şi se va încheia la 30 
noiembrie 2020.
Foto: pixabay.com

varia între 92,4% în Estonia şi pes-
te 99% în Bulgaria, Malta, România 
şi Italia. Aceste date se bazează pe 
rezultatele sondajelor din statisti-
cile UE referitoare la venit şi la con-
diţiile de viaţă (EU-SILC).
Foto: pixabay.com
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Birchall: România 
rămâne profund 
ataşată valorilor  
euroatlantice

Petiţie pentru 
crearea unui statut al 
cetăţeniei europene

l l România, ca stat membru al Uniu-
nii Europene şi al NATO, „rămâne 
profund ataşată valorilor europe-
ne şi euroatlantice”, afirmă vice-
prim-ministrul pentru implemen-
tarea parteneriatelor strategice ale 
României, Ana Birchall, într-o posta-
re pe pagina sa de Facebook, con-
form AGERPRES.

Ea vorbeşte şi despre provocările 
la adresa securităţii Alianţei.

„Am convingerea că uniţi în inte-
riorul parteneriatului nord-atlantic 
vom putea depăşi ameninţările şi 
provocările care pun în pericol secu-
ritatea noastră colectivă”, spune ea.

Birchall aminteşte că în urmă cu 15 
ani, la 5 februarie 2004, România a 
devenit membră de facto a Organi-
zaţiei Tratatului Atlanticului de Nord 
(NATO), în urma rati�cării protoco-
lului de aderare de către toate cele 
19 state membre.

„Aderarea ţării noastre la NATO a 
fost unul dintre cele mai importante 
succese ale diplomaţiei româneşti, 
precum şi o recunoaştere a capaci-
tăţilor armatei române şi a calităţii 
structurilor noastre din domeniul 
securitar. După circa 15 ani de la 
aderarea ţării noastre la NATO, este 
şi datoria noastră să le arătăm res-
pectul şi recunoştinţa cuvenite mi-
litarilor români căzuţi la datorie sub 
drapelul patriei în cadrul operaţiu-
nilor NATO”, adaugă vicepremierul.

l l PES Activists România a lansat 
sâmbătă, pe 2 feb. a.c., la Alba 
Iulia o campanie de strânge-
re de semnături pentru crearea 
unui statut reglementat al cetăţe-
niei europene pentru toţi cetăţe-
nii statelor membre, o petiţie în 
acest sens urmând să fie depusă 
la Parlamentul European până în 
data de 9 Mai, Ziua Europei, con-
form AGERPRES.

„Am lansat azi (sâmbătă - n.r.), 
la Alba Iulia, petiţia „Românii, ce-
tăţeni europeni cu drepturi depli-
ne! Pentru crearea unei cetăţenii 
europene”. Este o petiţie care are 
ca menire recunoaşterea la nivel 
european a statutului de cetăţean 
european”, a declarat preşedinte-
le PES Activist România, Victor Ne-
grescu, iniţiatorul acestui demers.

El a adăugat că petiţia va fi fost 
depusă la Parlamentul European 
până în 9 mai, de Ziua Europei. 
Negrescu a menţionat că obiecti-
vul este strângerea a peste 30.000 
de semnături. El a explicat ce ar 
însemna acest statut de cetăţean 
european. „Va însemna garanta-
rea drepturilor prevăzute de le-
gislaţia europeană, crearea unor 
noi drepturi (...) şi garantarea a 
ceea ce există, de exemplu, ga-
rantarea de cetăţean european 
care are un acces liber conferit 
de tot ceea ce înseamnă Spaţiul 
comun al Schengen”, a spus Vic-
tor Negrescu.

l lNumărul autoturismelor verzi (elec-
trice, hibride şi plug-in) vândute anul 
trecut în România a fost de 4.572, în 
creştere cu 65,7% faţă de anul 2017, 
reiese din statistica Asociaţiei Pro-
ducătorilor şi Importatorilor de Au-
toturisme (APIA), consultată de AGER-
PRES.

Conform datelor citate, din totalul 
înregistrat în perioada ianuarie - de-
cembrie 2018, un număr de 3.585 
de exemplare sunt vehicule hibrid, 

în urcare cu 59,8% comparativ cu in-
tervalul similar din anul precedent, 
682 sunt electrice 100% electrice 
(+102,4%), iar 305 plug-in (+72,3%).

În perioada analizată, ponderea au-
toturismelor ecologice noi în totalul 
vânzărilor, la nivel naţional, a fost de 
2,9%, în timp ce, în aceeaşi perioadă 
din 2017, ponderea se situa la 2,1%. 
În ultima lună a anului 2018, au fost 
comercializate 555 de autoturisme 
electrice şi hibrid, în creştere cu 9,25%, 

Vânzările de autoturisme ecologice, în creştere 
cu peste 65% în 2018, în România (APIA)

comparativ cu datele din luna noiem-
brie a anului trecut, când s-au înregis-
trat 508 de exemplare noi vândute. 
Datele APIA relevă că, în topul celor 
mai comercializate autoturisme pur 
electrice, anul trecut primul loc a fost 
ocupat de Volkswagen, cu 175 de uni-
tăţi, urmată de BMW (148 de exem-
plare), Renault (119), Smart (116), Kia 
(59), Nissan (54), alte mărci (10) şi Mer-
cedes Benz (1). 
Foto: pixabay.com

Vâlcea: Program al Crucii Roşii 
de igienă dentară pentru elevi
l l Peste 9.000 de elevi din mediul 
rural vor bene�cia anul acesta de 
lecţii gratuite de igienă orală în ca-
drul unui program şcolar derulat de 
Crucea Roşie în parteneriat cu Col-
gate România, potrivit directoru-
lui �lialei Vâlcea a asociaţiei uma-
nitare, Ionuţ Cherăscu, informează 
AGERPRES.

Acesta a precizat că programul, 
a�at la cea de-a doua ediţie, a în-
ceput de luna trecută, în cadrul lui 
voluntarii asociaţiei urmând sa îi 
înveţe pe copiii din şcolile din me-
diul rural ce sa facă pentru a avea 
dinţi sănătoşi şi frumoşi. „În proiect 
sunt prinse anul acesta 91 de uni-
tăţi şcolare din mediul rural, dar şi 
din câteva oraşe mici din judeţ, în 
total �ind 9.111 elevi cărora le vom 
livra , prin intermediul voluntarilor 
şi al cadrelor didactice din şcolile 
respective, această lecţie de igienă 

Suceava: Spitalul Judeţean, primul din  
România certi�cat cu standard anticorupţie

l l  Spitalul Judeţean de Urgenţă 
(SJU) Suceava este primul din ţară 
certi�cat cu standard anticorupţie, a 
declarat într-o conferinţă de presă, 
pe 4 feb., managerul unităţii medi-
cale, Vasile Rîmbu, conform AGER-
PRES.

El a spus că SJU Suceava a fost 
certi�cat o�cial pentru că a imple-
mentat sistemul de management 
anticorupţie, primul standard inter-
naţional cu un asemenea obiectiv 
- ISO 37001:2016. 

Potrivit lui Rîmbu, certi�catul a fost 
înmânat reprezentanţilor spitalului 
într-un cadru o�cial, în prezenţa re-
prezentanţilor Ministerului Sănă-
tăţii, Autorităţii Naţionale de Ma-
nagement al Calităţii în Sănătate, 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Po-
liţiei, iar scopul standardizării aces-
tui sistem este de a pune pacienţii 

pe poziţie de egalitate în faţa servici-
ilor medicale acordate în spital, indi-
ferent de poziţia socială şi veniturile 
acestora. Managerul SJU Suceava a 
explicat că prin măsurile impuse de 
standardul anticorupţie se doreş-
te reducerea practicilor incorecte 

şi vizează nu doar comportamente 
care se referă la bani daţi în plic sau 
strecuraţi în buzunarul personalu-
lui din spital, ci şi raporturile dintre 
medicii prescriptori şi furnizorii de 
medicamente, cadourile, donaţii-
le şi bene�ciile similare, angajările, 
precum şi achiziţiile pe care le face 
unitatea medicală.

Totodată, Rîmbu a precizat că la 
auditul realizat în vederea imple-
mentării standardului, la capitolul 
„vulnerabilităţi la practici incorecte” 
s-au avut în vedere toate palierele, 
„de la manager la portar”.

De asemenea, Rîmbu a spus că, în 
cadrul managementului anti-mită, 
în spital s-au pus a�şe prin care cei 
care intră în spital sunt informaţi că 
în această unitate medicală plicul 
cu bani nu aduce servicii medicale 
mai bune. Foto: AGERPRES

dentară”, a menţionat reprezentan-
tul Crucii Roşii din Vâlcea.

Potrivit acestuia, în program sunt 
cuprinse anul acesta toate şcolile 
din mediul rural din judeţ, lecţii de 
igienă orală, �ind ţinute în școli.
Foto: pixabay.com



ACTUALITATE EL RUMANO EN ESPAÑA
N R .  228 07 FEB RUARIE 201 98

Slănină decorată cu foiţă de aur şi praline cu miez de slănină, la SlanăFest
l lSpecialităţi din slănină decorate 
cu foiţă de aur, dar şi praline cu cio-
colată, chilli şi slănină sau alte pre-
parate inedite, dar şi unele tradiţio-
nale au putut � gustate în cadrul 
Festivalului SlanăFest, desfășurat 
la Cluj-Napoca în perioada 1- 3 fe-
bruarie 2019, ajuns în acest an la a 
patra ediţie, informează AGERPRES.

Potrivit preşedintelui Asociaţiei 
Culturale Euro Est Alternativ, Radu 
Zărnescu, care este şi membru al 
juriului SlanăFest, evenimentul are 
ca scop promovarea produselor au-
tentice tradiţionale româneşti, însă 
în �ecare an au existat şi o serie de 
produse extrem de creative, care au 
făcut deliciul publicului. Anul aces-
ta, plăcinta cu slănină şi mozzare-
la sau ecler cu cremă de jumări se 
număra printre propunerile creati-
ve cu care participanţii la festival au 
sperat să atragă atenţia publicului.

„Au început să vină din ce în ce mai 
mulţi concurenţi, astfel că reuşim 
să promovăm produsele autentice 
româneşti şi să îi punem în valoare 
pe producătorii noştri şi pe bucă-
tarii care lucrează mult şi pe par-
tea de creaţie. Aşa că, pe lângă slă-
nina tradiţionala avem şi produse 
inedite, cum ar � deserturi pe bază 

de slănină. Mă refer la ecler cu cre-
mă de jumări şi murături, ecler cu 
fasole şi kaizer, plăcintă cu slănină, 
mozzarela şi kaizer sau praline cu 
ciocolată, chilli şi slănină”, a spus 
Radu Zărnescu. La ediţia din acest 
an au participat 18 concurenţi, prin-
tre care Ionuţ Mangu, care a asor-
tat cunoscutul preparat cu mai mul-
te legume, precum hrean, sfecla şi 
pasta de ardei, pentru a obţine o 
varietate inedită de gusturi. Pentru 
ca lucrurile să �e mai interesante a 
adăugat combinaţiei de alb şi roşu 
şi un pic de auriu.

„Sunt foarte multe preparate care 
se poate face cu aur printre care, 
de ce nu, slănina. Este aur comes-
tibil. Îi dă slăninei un aspect deose-
bit, iar consumatorii care mănâncă 
aur de 24 de karate se simt mai feri-
ciţi”, consideră chef Mangu.

Un alt preparat inedit, de data 
aceasta din perspectiva gustului, 
sunt pralinele propuse de chef Radu 
Gârba, care a combinat slănina cu 
dulceaţa ciocolatei, la care a adău-
gat însă şi picantul chilli. El a explicat 
că pentru acest desert interesant a 
pregătit o scoică din ciocolată, în 
care a introdus o bucăţică de slă-
nină, iar apoi a acoperit pralina cu 

70 de ani de relaţii diplomatice 
între România şi China
l l Şapte decenii de cooperare româ-
no-chineză au fost sărbătorite, cu 
ocazia Anului Nou Chinezesc, prin 
seria de evenimente culturale „Festi-
valul Primăverii”, între 31 ianuarie şi 
2 februarie, în cadrul căreia ansam-
blul artistic al Academiei de Dans 
din Beijing a susţinut reprezentaţii 
de dans tradiţional chinezesc la Bu-
cureşti şi Ploieşti, potrivit unui co-
municat al organizatorilor, infor-
mează AGERPRES.

„Anul 2019 are o semni�caţie apar-
te, deoarece marchează 70 de ani 
de relaţii diplomatice neîntrerupte 
între România şi China. Este remar-
cabil modul în care cele două ţări au 
reuşit să ofere un model solid de 
cooperare interstatală, bazată pe 

Neamţ: Proiecte europene în valoare de peste 
80 milioane de euro depuse de Primărie

l l Municipalitatea pietreană are de-
puse proiecte pentru �nanţare eu-
ropeană în valoare de peste 80 de 
milioane de euro, a declarat într-o 
conferinţă de presă la sediul PNL 
Piatra-Neamţ, primarul Dragoş Chi-
tic, informează AGERPRES.

Edilul liberal a adăugat că fi-
nanţările vor conduce la o dezvol-
tare accelerată a oraşului în urmă-
torii trei ani.

„În prima şedinţă a Biroului Politic 
Local am stabilit priorităţi şi respon-
sabilităţi, dar şi proiectele echipei li-
berale. Acestea sunt o foarte bună 
administrare a oraşului, creşterea 
calităţii serviciilor publice furnizate 
cetăţenilor şi atragerea de fonduri 
europene pentru investiţii şi creşte-
rea gradului de confort al cetăţeni-
lor, audienţele şi deplasări în teren. 
Sunt peste 30 de proiecte depuse 
pentru finanţare europeană care 
însumează mai mult de 80 de mi-
lioane de euro, bani care vor veni în 
Piatra-Neamţ şi vor genera o dez-
voltare accelerată a oraşului în ur-
mătorii trei ani”, a declarat primarul 
Dragoş Chitic. Acesta a subliniat că 
în completarea proiectelor europe-

ne vin şi două iniţiative la care muni-
cipiul Piatra-Neamţ a aderat, respec-
tiv Alianţa „Moldova se dezvoltă” şi 
Zona Metropolitană Piatra-Neamţ. 
În ceea ce priveşte Zona Metropoli-
tană Piatra-Neamţ, primarul Dragoş 
Chitic a precizat că sunt pregătite 7 
proiecte ce ar putea � �nanţate de 
Banca Mondială. Acestea sunt dru-
mul expres Piatra-Neamţ - Bacău, 
construirea variantei ocolitoare a 
oraşului în zona masivului Cernegu-

ra, cu poduri de traversare a râului 
Bistriţa, amenajarea de parcări su-
praterane sau subterane în zonele 
aglomerate, reabilitarea, moderni-
zarea şi dezvoltarea zonei turistice 
de pe muntele Cozla, regularizarea 
cursurilor de apă pentru preveni-
rea inundaţiilor, reabilitarea staţiu-
nii Neguleşti şi realizarea unui cen-
tru de echitaţie, agrement şi terapie, 
mai spue sursa citată.
Foto: ziarulderoman.ro

prietenie şi sprijin reciproc. Avem 
încredere că aceste relaţii bilatera-
le vor continua să se extindă către 
domenii şi mai largi, cu ajutorul par-
tenerilor noştri români”, a declarat 
Tu Jiang, însărcinatul cu afaceri ad 
interim al Ambasadei Republicii Po-
pulare Chineze în România.

Ecaterina Vanea, director general 
al Casei Româno-Chineze, a spus că 
instituţia pe care o reprezintă îşi pro-
pune să �e o punte de legătură între 
cele două popoare, să contribuie la 
dezvoltarea relaţiilor dintre oamenii 
de afaceri chinezi şi cei români, să 
favorizeze schimburile culturale şi 
să vină cu iniţiative valoroase pen-
tru comunitate.
Foto: dance.byu.edu

susan şi nucă. Pralinele cu slănină 
au fost special concepute pentru 
festival, deoarece la astfel de eve-
nimente oamenii vin pregătiţi să în-
cerce o varietate de gusturi şi sunt 
deschişi la nou.

O altă echipă a încercat o altă abor-
dare, din perspectivă vizuală, şi a 
creat o căsuţă din slănină de Manga-
liţa şi şuncă prosciutto, care imită ar-
hitectura tradiţională românească. 
Hornul casei a fost făcut cu ajutorul 
unui cârnat, la fel ca şi gardul. Prin-
tre concurenţi s-au a�at şi persoa-
ne care prepară în mod tradiţional 

carnea de porc în propriile gospo-
dării, fără a face din aceasta o afa-
cere, ci doar o îndeletnicire pe care 
o transmit de la o generaţie la alta.

Laszlo Miklos, de 76 de ani, este 
fost telefonist, ieşit la pensie de 
aproape 20 de ani, astfel că una 
dintre preocupările sale este îm-
bunătăţirea reţetelor adunate până 
acum în familie în ceea ce priveşte 
prepararea slăninii. El spune că deşi 
mănâncă cu plăcere acest prepa-
rat, pe care îl consideră extrem de 
necesar organismului, nu face din 
acest lucru un abuz. Anul acesta a 

fost prima dată când l-a lăsat pe �ul 
său, Laszlo Andras, să prepare slă-
nină singur, fără să intervină, pen-
tru a se asigura că meşteşugul este 
transmis în siguranţă, mai ales că, 
după cum povestesc chiar ei, anumi-
te diferenţe sunt inerente, deoarece 
au gusturi uşor diferite, mai spune 
sursa citată.

Laszlo-tatăl consideră că foarte im-
portantă la prepararea unei slănini 
este calitatea animalului sacri�cat, 
care depinde de felul în care a fost 
hrănit. Familia Laszlo are în satul Ma-
cău din Cluj o familie vecină care 
creşte porci conform cerinţelor lor, 
doar cu cereale şi furaje, fără chimi-
cale şi conservanţi. De asemenea, 
la momentul sacri�cării, animalul 
nu trebuie să �e stresat, consideră 
Laszlo Miklos. Un alt secret în prepa-
rarea unei slănini gustoase este să 
nu te grăbeşti, mai spune bătrânul, 
deoarece preparatul trebuie să stea 
în apa sărată timp de 5 săptămâni, 
după care se usucă şi se afumă cu 
fum rece provenit din lemn de fag, 
care cel mai bine este să �e decojit, 
ca să nu confere produsului un gust 
neplăcut. SlanăFest s-a desfăşurat 
la Cluj-Napoca, între 1- 3 februarie.
Foto: ziuanews.ro



SĂNĂTATEEL RUMANO EN ESPAÑA
N R .  228 07 FEB RUARIE 201 9 9

Registrul Naţional al Cancerelor la Copil, lansat de SROHP
l l  Registrul Naţional al Cancerelor 
la Copil a fost lansat de Societatea 
Română de Onco-Hematologie Pe-
diatrică, astfel că pentru prima dată 
România dispune de un set de date 
complete privind această boală la 
copii, informează AGERPRES.

„Prin Registrul Naţional al Cance-
relor la Copil nu vom cunoaşte doar 
câţi copii au nevoie anual de îngri-
jire pentru cancer. Vom putea a�a 
şi dacă avem medici specialişti su-
�cienţi sau dacă există locuri su�-
ciente în secţii de specialitate. Cu-
noaşterea completă a cazuisticii din 
anul 2010 până în prezent ne va per-
mite efectuarea unei anchete de su-
pravieţuire, care să ne ofere tabloul 
obiectiv al şanselor de supravieţui-
re a copiilor trataţi în România, în 
comparaţie cu cei care au bene�ciat 
de tratament în alte ţări”, a declarat 
într-o conferinţă de presă medicul 
Monica Desiree Dragomir, preşedin-
tele Societăţii Române de Onco-He-
matologie Pediatrică.

Potrivit acesteia, în �ecare an apro-
ape 400 de copii şi adolescenţi sunt 
diagnosticaţi cu cancer în centrele 
de oncologie pediatrică din Româ-
nia, iar o treime din cazurile tota-
le înregistrate au fost în grupa de 

vârstă 0-4 ani. Medicul a spus că 
mai mult de jumătate dintre copii 
ajung la oncologul pediatru în stadii 
avansate ale bolii, leucemia �ind cel 
mai frecvent tip de cancer întâlnit la 
copiii şi adolescenţii din România. 
Registrul este �nanţat exclusiv din 
surse non-guvernamentale. 

Principalele rezultate ale anali-
zei Registrului Naţional al Cance-
relor la Copil în România arată că 
cele mai frecvente cancere la copii 
sunt leucemiile (31%) care, împreu-
nă cu limfoamele (15%), reprezintă 
aproape jumătate din cazurile noi 
de cancer. Acestea sunt urmate de 
tumorile sistemului nervos - central 
şi periferic (1 caz din 5) şi de tumo-
rile oaselor şi ale părţilor moi (1 caz 
din 6). Totodată, incidenţa canceru-
lui la copil, în perioada 2010-2015, 
a fost, în medie, de 9,86 la 100.000 
de persoane cu vârste între 0 şi 19 
ani, menţinându-se relativ constan-
tă de la un an la altul.

Analiza cazurilor pe grupe de vârs-
tă a arătat că procentul cazurilor la 
adolescenţi (grupa de vârstă 15-19 
ani) este mult inferior faţă de pon-
derea aşteptată - doar un caz din 
5, faţă de unul din 3, în statisticile 
internaţionale, acest fapt indicând, 

Spitalul Militar, cu aparatură 
de ultimă generaţie
l l  Spitalul Universitar de Urgenţă 
Militar Central „Dr. Carol Davila” 
anunţă că, recent, a achiziţionat 
aparatură de ultimă generaţie pen-
tru diagnosticul şi tratamentul de-
�cienţelor de auz şi al tulburărilor 
de echilibru, informează AGERPRES.

Potrivit site-ului instituţiei medica-
le, unul dintre aparate este o com-
bină ce va permite efectuarea de 
investigaţii complexe pentru rea-
lizarea bilanţului audiologic şi ves-
tibular, afecţiuni manifestate clinic 
sau paraclinic prin de�cienţe de auz, 
ţiuit în urechi, vertij, ameţeli, tul-
burări de echilibru, formaţiuni tu-
morale şi leziuni de demielinizare 
la nivelul trunchiului cerebral.

„La acest moment, au fost �naliza-

Pacienţii se pot testa gratuit pentru 
hepatita B şi C, prin medicul de familie

l l  Testele pentru hepatita B şi C se 
pot face gratuit la recomandarea 
medicului de familie, a precizat prof. 
dr. Adrian Streinu Cercel, managerul 
Institutului de Boli Infecţioase „Ma-
tei Balş”, informează AGERPRES.

„Trebuie să facem un efort, un an 
doi, trei, astfel încât să dăm tuturor 
posibilitatea să se testeze şi după 
aceea, evident, să le dăm dreptul 
şi accesul la terapie pacienţilor cu 
hepatita B şi C. 

Începând cu aprilie anul trecut, 
medicul de familie are posibilita-
tea să facă acest lucru gratuit pen-
tru persoanele de pe listă”, a a�rmat 
Streinu Cercel în urma întâlnirii de 
lucru a reprezentanţilor Societăţii 
Europene Clinice de SIDA (European 
AIDS Clinical Society), care a avut ca 
temă „Standardul EACS de îngrijire 
a infecţiei cu HIV şi a coinfecţiilor 
în Europa”.

Mesajul transmis de medic celor 
care au avut contacte sexuale ne-
protejate a fost să se testeze. „Dacă 
nu vă puteţi testa prin medicul de 
familie, scoateţi 17 sau 20 de lei şi 
testaţi-vă! Testarea este anonimă, 
dar în momentul în care a�ă (că are 

boala - n.r.), are posibilitatea să in-
tre pe scheme terapeutice, să sta-
bilizeze infecţia şi să ducă o viaţă 
normală şi să nu transmită la alţii.

Dacă pentru HIV există o speci�-
caţie clară în legislaţie: dacă trans-
mit în mod conştient virusul unei 
alte persoane, fără să informeze per-
soana respectivă, sunt pasibili cu în-
chisoarea până la zece ani, pentru 
virusul hepatitic C şi virsul hepati-
tic B, această problemă nu există.

Dar e o problemă pentru ei: nu se 
testează, dezvoltă hepatită cronică, 
ciroză hepatică, hepato carcinom”, 
a explicat Streinu Cercel.

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, 
prezentă la eveniment, a spus că în 
prezent autorităţile nu pot face o 
campanie concretă în zonele rurale. 
„Dar, poate că ar trebui să extindem 
acest lucru şi pentru alte patologii”, 
a menţionat ministrul.
Foto: suntmamica.ro

te toate demersurile necesare atât 
pentru obţinerea avizelor de punere 
în funcţiune a aparatelor, cât şi pen-
tru asigurarea accesului pacienţilor 
la acest tip de servicii de diagnostic 
de înaltă performanţă, prin interme-
diul sistemului naţional de asigurări 
de sănătate (decontarea cheltuieli-
lor aferente prin intermediul spita-
lizării sau pe baza consulturilor de 
specialitate, realizate în Ambula-
toriul integrat) sau contra-cost, cu 
plata la casieria SUUMC”, adaugă 
sursa citată.

Oferta serviciilor medicale oferite 
de cabinetul de audiologie din Am-
bulatoriul SUUMC cuprinde și tes-
te de audiogramă tonală liminară.
Foto:  lapsihiatru.ro

cel mai probabil, preluarea acestora 
în secţii de adulţi. Analiza pe sexe 
arată o pondere mai mare a diag-
nosticului de cancer la băieţi faţă de 
fete, pentru toate grupele de vârstă.

În urma analizei datelor, SROHP 
a conturat un set de acţiuni pen-
tru a � implementate în perioada 
următoare: iniţierea unui flux de 
date cu celelalte registre regiona-
le, prin intermediul Registrului Re-
gional Nord-Vest, care să asigure 
reducerea „pierderii de date” refe-
ritoare la cazurile care nu sunt luate 
în evidenţă în centrele de oncologie 

pediatrică din ţară, efectuarea unei 
anchete de supravieţuire pentru anii 
de incidenţă cu raportare completă, 
optimizarea raportării cazurilor de 
cancer la copil prin adaptarea �şei 
de înregistrare a cazurilor la speci�-
cul pediatric (stadiul, tratamentul şi 
urmărirea cazului de cancer la copil). 

Conform sursei citate, alte acţiuni 
prevăd realizarea de ghiduri şi cam-
panii educaţionale, în colaborare cu 
alte organizaţii şi sectoare de asistenţă 
medicală, adresate serviciilor medica-
le de prim contact şi părinţilor pentru 
a creşte rata de diagnosticare în timp 

util a cazurilor noi de cancer la copii. 
Implementarea Registrului Naţional 
al Cancerelor la Copil, precum şi ana-
liza datelor, au fost realizate cu susţi-
nerea �nanciară oferită de Asociaţia 
Dăruieşte Aripi.

Dezvoltarea programelor de pre-
venţie şi creşterea capacităţii de 
screening sunt obiective importan-
te ale Programului de guvernare. 
Politicile de sănătate promovate de 
Guvern pun accent pe depistarea şi 
tratarea unor boli cu morbiditate 
şi mortalitate mare, care au costuri 
mari de îngrijre şi ale căror şanse de 
vindecare sunt mult mai mari, dacă 
sunt depistate la timp.

Ministerul Sănătăţii a demarat 
implementarea a 7 programe de 
screening, în cadrul unui proiect 
care bene�ciază de �nanţare euro-
peană nerambursabilă în valoare de 
193 de milioane de euro, care vor 
� utilizate pentru consolidarea pro-
gramului naţional de screening şi a 
capacităţii tehnice a sistemului de 
sănătate de a furniza servicii medi-
cale preventive: depistarea preco-
ce, diagnostic şi tratament precoce, 
dar şi programe destinate gravidei 
şi copilului.
Foto: freepik.com



CAMPANIE EL RUMANO EN ESPAÑA
N R .  228 07 FEB RUARIE 201 910



ECONOMIEEL RUMANO EN ESPAÑA
N R .  228 07 FEB RUARIE 201 9 11

l l Preşedinţia română la Consiliul 
Uniunii Europene (UE) mizează pe 
�uidizarea procesului de programa-
re a fondurilor europene şi pe o mai 
mare �exibilitate, a a�rmat minis-
trul Fondurilor Europene, Rovana 
Plumb, în cadrul întâlnirii bilaterale 
avute la Madrid cu ministrul spaniol 
al Finanţelor, Maria Jesus Montero 
Cuadrado, informează AGERPRES.

Potrivit unui comunicat de presă al 
ministerului de resort ministrul Fon-
durilor Europene a prezentat pers-
pectiva şi priorităţile Preşedinţiei 
României la Consiliul UE în ceea ce 
priveşte Politica de Coeziune şi a a 
arătat, în acest sens, că obiectivul 
acestui mandat îl reprezintă conti-
nuarea negocierilor într-un ritm di-
namic, în vederea iniţierii trialogului 
cu Parlamentul European. 

Ministrul român al Fondurilor Eu-
ropene a iniţiat o serie de întâlni-
ri bilaterale cu miniştri din statele 
membre ale UE, în vederea obţinerii 
de sprijin pentru consolidarea Poli-
ticii de Coeziune, care gestionează 

fondurile de care ţările membre UE 
au nevoie pentru a susţine compe-
titivitatea şi a recupera decalaje-
le de dezvoltare la nivel regional. 
Conform sursei citate, din delegaţia 
României au mai făcut parte amba-
sadorul Gabriela Dancău şi Călin 
Chira, ataşatul României la Bruxe-
lles, responsabil cu negocierea do-
sarului privind Politica de Coeziune.

Preşedinţia română la Consiliul UE 
mizează pe flexibilitatea fondurilor UE

Politica de Coeziune este un ins-
trument de �nanţare, care asigură 
solidaritatea între Statele Membre 
şi regiunile europene. 

Acest instrument este compus din 
trei fonduri: Fondul European de 
Dezvoltare Regională (FEDR), Fon-
dul Social European (FSE) şi Fondul 
de Coeziune (FC).
Foto: edupedu.ro

l l Agenţia pentru Finanţarea Inves-
tiţiilor Rurale (AFIR) a lansat versiu-
nea actualizată a Catalogului Produ-
selor Alimentare Certi�cate (CPAC), 
aplicaţie mobilă care permite iden-
ti�carea şi localizarea în timp real a 
produselor alimentare româneşti 
certi�cate, informează AFIR într-un 
comunicat, conform AGERPRES.

Prin această aplicaţie, utilizato-
rii vor putea veri�ca autenticitatea 
produselor şi vor putea consulta de-
taliile referitoare la producător şi la 
reţetele utilizate, cu ajutorul funcţiei 
de scanare a codurilor QR aplicate 
pe etichetele produselor omologa-
te. Catalogul este un instrument util 
pentru promovarea la nivelul Uniu-
nii Europene a producătorilor româ-
ni, consideră directorul general al 
AFIR, Adrian Chesnoiu.

„În această perioadă, în care ţara 
noastră deţine Preşedinţia Consiliu-
lui Uniunii Europene şi când se pune 
accent din ce în ce mai mult pe di-
gitizarea agriculturii, AFIR prezintă 
versiunea îmbunătăţită a aplicaţiei 

CPAC, un instrument util pentru 
promovarea, la nivelul Uniunii Eu-
ropene, a producătorilor români. 
Catalogul Produselor Alimentare 
Certificate ajută consumatorii să 
aleagă produsele alimentare care 
sunt sigure şi autentice, fără inter-
mediari. Codul QR aplicat pe pro-
dus va putea � scanat, cumpărătorul 
având imediat la dispoziţie toate da-
tele acestuia. Noua versiune a apli-
caţiei CPAC poate � utilizată şi în sis-
temul de operare IOS, nu numai în 
Android”, a precizat directorul ge-
neral al AFIR.
Foto: revistafermierului.ro

AFIR: Catalogul 
Produselor 
Alimentare 
Certificate
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Polonia ar dori 
să participe la 
proiectul de 
tanc european

630 de copii şi familiile 
lor au primit azil în 
Olanda, după ani de 
încercări eşuate

l l Polonia, care se pregăteşte de 
vizita preşedintelui francez Em-
manuel Macron în primăvară, şi-ar 
dori să exploreze posibilităţile de a 
participa la proiectul de tanc fran-
co-german, a indicat un colabora-
tor al preşedintelui polonez, infor-
mează AGERPRES.

Varşovia participă la cooperarea 
europeană în domeniul armamen-
tului în cadrul Cooperării structurate 
permanente (CSP, PESCO în limba 
engleză) şi prin Fondul european 
de apărare, a precizat şeful Birou-
lui Securităţii Naţionale de pe lângă 
preşedinţia poloneză, Pawel Soloch, 
la postul public de radio. „Suntem 
curioşi să a�ăm ce posibilităţi ar pu-
tea avea Polonia pentru a participa, 
de exemplu, la construcţia tancului 
european comun, dezvoltat în acest 
moment în special de Germania şi 
Franţa”, a a�rmat el.

Pawel Soloch şi şeful de cabinet 
al preşedintelui Andrzej Duda, Kr-
zysztof Szczerski, urmează să se de-
plaseze la mijlocul lunii februarie la 
Paris pentru a pregăti vizita lui Em-
manuel Macron în Polonia împreu-
nă cu consilierii acestuia de politică 
externă şi apărare. Vizita în Polonia a 
şefului statului francez în primul se-
mestru al anului 2019 a fost anunţa-
tă săptămâna aceasta la Varşovia 
de către ministrul francez pentru 
afaceri europene, Nathalie Loiseau.

l l Aproximativ 630 de copii şi fami-
liile lor au primit dreptul de a rămâ-
ne în Olanda, după mai mulţi ani de 
încercări eşuate de a obţine azil, in-
formează AGERPRES. 

Coaliţia de guvernământ a con-
venit la Haga, după o controversă 
lungă, să facă o excepţie pentru so-
licitanţii de azil minori. Conform ex-
cepţiei, copiii şi adolescenţii care au 
trăiau în Olanda de mai mulţi ani şi 
care îşi au locuinţa în această ţară 
nu vor mai � expulzaţi. 

Acum pot obţine un permis de 
rezidenţă permanent, chiar dacă nu 
au dreptul la azil. Cele patru partide 
care fac parte din coaliţie au pre-
venit astfel o criză guvernamentală 
prin acest compromis.

Excepţia se aplică pentru aproxi-
mativ 630 de copii şi familiilor lor, 
conform estimărilor guvernului. 
Aplicaţiile lor de azil au fost respin-
se după ani de proceduri. 

Formaţiunea de dreapta a pre-
mierului Mark Rutte, Partidul Po-
porului pentru Libertate şi Demo-
craţie (VVD), s-a opus ferm până 
recent acordării unei excepţii pen-
tru minori. Ceilalţi trei parteneri de 
coaliţie - liberalii de stânga D66 şi 
două partide creştine - erau în fa-
voarea unei astfel de măsuri. Acti-
viştii pentru protecţia copilului şi 
opoziţia de stânga au salutat deci-
zia, mai spune sursa citată.

l l SUA au acuzat China şi Rusia că nu 
au dezvăluit în totalitate programe-
le lor nucleare, acuzaţie ce intervine 
pe fondul ameninţării Washingto-
nului de a se retrage din Tratatul 
privind Forţele Nucleare Interme-
diare (INF), un tratat de dezarmare 
semnat de ruşi şi americani la sfârşi-
tul Războiului Rece şi care a garan-
tat securitatea şi pacea pe bătrânul 
continent timp de 30 de ani, infor-
mează AGERPRES.

Un înalt responsabil american a 
făcut a�rmaţii în acest sens în pu-
blic în cursul unei reuniuni la Bei-
jing, la care au participat cele cinci 
ţări cu statut de membru perma-
nent în Consiliul de Securitate al 
ONU, reuniune consacrată dezar-
mării şi neproliferării nucleare. An-
drea Thompson, subsecretar de 
stat american pentru controlul ar-
mamentului şi probleme de secu-
ritate internaţională, a declarat că 
există „rezultate inegale” în materie 
de transparenţă în cadrul Tratatului 
de neproliferare nucleară (TNP), în-
cheiat în 1968.

„Am convenit anterior să de�nim 
un format al unor astfel de rapoarte, 
dar decalajul este considerabil între 
declaraţiile SUA şi cele provenind 
din alte părţi, cum ar � Rusia şi Chi-
na”, susţine Thompson. „Nu aş in-
sista prea mult cu privire la valoarea 
transparenţei lor”, a subliniat ea. Ru-

sia, China, Franţa şi Marea Britanie - 
ţări care la fel ca SUA dispun de arme 
nucleare şi sunt semnatare ale TNP 
- au fost, de asemenea, prezente la 
această reuniune. Discuţiile inter-
vin după un război al declaraţiilor 
de mai multe luni între Moscova şi 
Washington, în contextul în care 
preşedintele american Donald 
Trump a ameninţat cu retragerea 
SUA din Tratatul INF, acuzând Ru-

Arme nucleare: SUA invită Beijingul 
şi Moscova la „transparenţă”

sia de încălcarea prevederilor pac-
tului. Acest tratat bilateral semnat 
de SUA şi fosta URSS, iar apoi asumat 
de Rusia, interzice teoretic dezvol-
tarea şi utilizarea rachetelor cu rază 
de acţiune între 500 şi 5.500 km. Ne-
gocierile care au avut loc în cursul 
lunii ianuarie între ruşi şi america-
ni la Geneva s-au soldat cu un eşec, 
precizează sursa citată.
Foto: news.err.ee

Grupul de la Lima respinge orice 
intervenţie militară în Venezuela

l l Grupul de la Lima este împotriva 
oricărei intervenţii militare în Vene-
zuela pentru răsturnarea de la pute-
re a preşedintelui Nicolas Maduro, 
a a�rmat ministrul peruan de ex-
terne, Nestor Popolizio, informează 
AGERPRES.

„Ca Grup de la Lima, am spus că 
nu susţinem nicio intervenţie mili-
tară în Venezuela”, a declarat presei 
ministrul peruan. 

Grupul de la Lima, din care fac par-
te 14 ţări din America Latină şi Ca-
nada, a fost în�inţat în august 2017 
pentru a contribui la o soluţie paş-
nică la criza din Venezuela. Luarea 
sa de poziţie contra oricărei inter-
venţii militare în această ţară a avut 
loc după ce Statele Unite, care do-
resc ca Nicolas Maduro să abando-
neze puterea, au declarat că „toate 
opţiunile sunt pe masă”.

Consilierul pe probleme de secu-

Regele Felipe al VI-lea al Spaniei a vizitat 
Irakul, o premieră în ultimii 40 de ani

l l Regele Felipe al VI-lea al Spaniei a 
sosit pe 30 ian. 2019 în Irak, în prima 
vizită a unui monarh spaniol în ulti-
mele patru decenii, în cursul căreia 
s-a întâlnit cu forţele speciale spa-
niole desfăşurate în această ţară, in-
formează AGERPRES. 

Vizita lui Felipe al VI-lea, care a îm-
plinit chiar miercuri 51 de ani, nu a 
fost anunţată public anterior, din 
motive de securitate. La Bagdad, 
suveranul spaniol s-a întâlnit şi cu 
preşedintele irakian Barham Saleh, 
a cărui ţară a proclamat la sfârşitul 
lui 2017 victoria asupra grupării Stat 
Islamic, dar unde trupele irakiene şi 
cele ale coaliţiei internaţionale con-
tinuă să lanseze lovituri împotriva 
jihadiştilor. 

Spania, care s-a angajat alături de 
SUA, în 2003, în invadarea Irakului, 
ce a dus la înlăturarea dictatorului 

Saddam Hussein, dispune de un 
contingent militar în cadrul coaliţiei 
împotriva Statului Islamic. După ce 
au sprijinit trupele irakiene care i-au 
alungat pe jihadişti din toate centre-
le urbane din ţară, instructori militari 
străini, printre care câteva sute de 

spanioli, continuă să �e prezenţi în 
Irak. Vizita regelui spaniol intervine 
după cele întreprinse de mai mulţi 
lideri străini în Irak în ultima lună.

După ce, de Crăciun, preşedintele 
SUA, Donald Trump, le-a făcut o vizi-
tă militarilor americani staţionaţi în 
Irak, dar nu s-a întâlnit cu niciun o�-
cial irakian, regele Abdallah al II-lea 
al Iordaniei s-a deplasat la Bagdad, 
pentru prima oară în ultimul dece-
niu. Înaintea sa, şe�i diplomaţiilor 
din cei doi mari aliaţi ai Irakului - 
SUA şi Iran, de pe poziţii diametral 
opuse - s-au întâlnit cu lideri irakieni. 
În toate aceste întâlniri s-a discutat 
despre problema Statului Islamic, 
în contextul anunţului neaşteptat 
al lui Trump de retragere a militari-
lor americani staţionaţi în Siria, mai 
spune sursa citată.
Foto: sosegaos.blogspot.com

ritate naţională al Casei Albe, John 
Bolton, a repetat, cum a făcut şi 
preşedintele Donald Trump săp-
tămâna trecută, că „toate opţiunile” 
sunt avute în vedere în ce priveşte 
Venezuela, mai spune sursa citată.
Foto: vaaju.com
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España: Una Guía 
de Gestión de 
Ciberincidentes

España, 2018: 82,6 
millones de turistas

l l  La Guía Nacional de Noti�ca-
ción y Gestión de Ciberinciden-
tes es un documento técnico que 
establece una referencia en el ám-
bito de la noti�cación y gestión 
de incidentes de ciberseguridad 
en  territorio español.

Proporciona a los responsables de 
seguridad de la información direc-
trices para reportar incidentes de 
ciberseguridad en las administra-
ciones públicas, las infraestructuras 
críticas y operadores estratégicos de 
su competencia, así como el resto 
de entidades comprendidas en el 
ámbito de aplicación del Real De-
creto-ley 12/2018 sobre seguridad 
de las redes y sistemas de informa-
ción, según el Gobierno de España 
(www.lamoncloa.gob.es).

La Guía, que consta de ocho ca-
pítulos y cuatro anexos, estable-
ce un detallado esquema de no-
tificación a partir de una serie de 
criterios de impacto recogidos en 
el documento, y cataloga los in-
cidentes en cinco niveles de pe-
ligrosidad: crítico, muy alto, alto, 
medio y bajo. Como uno de sus 
principales avances, plantea un 
sistema de “ventanilla única” para 
la notificación de estos inciden-
tes con el propósito de aumen-
tar la eficiencia en el tratamiento 
de la información y optimizar los 
resultados.

La Guía fue aprobada en el 9 de 
enero de 2019 por el Consejo Na-
cional de Ciberseguridad, presidi-
do por el secretario de Estado-di-
rector del CNI, Félix Sanz Roldán, e 
integrado por representantes de 
diferentes departamentos mi-
nisteriales, entre ellos Interior. 
Se trata de un órgano de apoyo 
del Consejo de Seguridad Nacio-
nal previsto en la Ley 36/2015, de 
28 de septiembre, en el ámbito de 
la ciberseguridad.

l l La ministra de Industria, Co-
mercio y Turismo, Reyes Maroto, 
ha presentado en rueda de pren-
sa el balance del sector turístico 
en 2018, junto con el presupues-
to global previsto para la Secreta-
ría de Estado de Turismo, según el 
Gobierno de España (www.lamon-
cloa.gob.es).

La ministra ha destacado que el 
año pasado la llegada de turistas 
internacionales aumentó hasta 
los 82,6 millones, un 0,9% más, 
según la estimación de cierre del 
año elaborada sobre la información 
de Turespaña.

Sobre el gasto total realizado 
por los turistas que visitaron Es-
paña en 2018, Maroto ha señala-
do que la previsión es que alcan-
ce los 89.678 millones de euros, 
lo que representa un incremento 
del 3,1% respecto al año anterior. 
Igualmente, el gasto medio por 
turista experimentó entre enero y 
noviembre de 2018 un crecimien-
to del 2,2% y llegó a los 1.082 euros 
por persona, según las estadísticas 
de EGATUR del Instituto Nacional 
de Estadística (INE). Asimismo, el 
gasto medio diario alcanzó los 147 
euros con un incremento del 6,4% 
respecto a 2017.

En relación a los datos de em-
pleo, el sector turístico sigue re-
presentando un motor para el 
fortalecimiento de la economía es-
pañola con un incremento cerca-
no a los 100.000 nuevos empleos. 
Las actividades relacionadas con 
el turismo suponen el 12,2% del 
total de afiliados a la Seguridad 
Social.

Para Reyes Maroto, estos datos 
“son buenos, re�ejan un nuevo ré-
cord histórico y nos permiten man-
tenernos como principal destino 
mundial, a la vez que nos anima a 
seguir trabajando para potenciar un 
turismo de valor añadido”.

Nueva campaña informativa sobre la 
reducción de velocidad en carreteras 
convencionales a 90 km/h (DGT)

l l La Dirección General de Trá�co 
ha puesto en marcha  una campa-
ña informativa para dar a conocer 
a los ciudadanos la velocidad ge-
nérica a la que se puede circular a 
partir del 29 de enero de 2019 por 
las carreteras convencionales y que 
ha quedado establecida en los 90 
km/h, según la Dirección General 
de Trá�co.

Esta modi�cación fue aprobada 
en Consejo de Ministros en el 28 de 
diciembre de 2018 y publicada en 
el BOE el sábado 29 de diciembre 
de 2018.

La campaña tiene por objeto con-
cienciar a los ciudadanos de que una 
menor velocidad implica una me-
nor lesividad en caso de acciden-
tes, más en un tipo de vías, como 
son las carreteras convencionales, 
donde la velocidad está detrás de 
un número importante de las sali-
das de la vía que es el accidente más 
frecuente se producen en este tipo 
de carreteras.

La campaña está compuesta por 
cuatro videos publicandos-con el 
hashtag #MejorMásDespacio-en  las 
distintas redes sociales del Organis-
mo – Twitter, Facebook, Instagram 
y Youtube – y que harán referencia 
a diversos aspectos relacionado con 
este factor de la siniestralidad.

“14 metros de nada, son una 
gran diferencia”, el nuevo video 
de la DGT para informar sobre la 
reducción de velocidad en carre-
teras convencionales:

El video se centra en exponer la 
relación existente entre velocidad 
y distancia de detención. De forma 
muy grá�ca, el personaje del video 
explica como a 90Km/h se necesita 
70 metros para detener el vehículo 
y a 100km/h la distancia se eleva a 
los 84 metros, o lo que es lo mismo, 

más de lo que mide de ancho un 
campo de futbol. Esos 14 metros 
de nada, en carretera y ante cual-
quier imprevisto son una gran di-
ferencia, que en ocasiones puede 
costar la vida.

Con este objetivo se ha procedido 
a reducir la velocidad en las carre-
teras convencionales y a homoge-
neizar la velocidad máxima en es-
tas vías, estableciéndola en 90km/h, 
por ser las carreteras con altas tasas 
de siniestralidad. 7 de cada 10 ac-
cidentes con víctimas tienen lugar 
en estas vías, en las que cada año 
fallece un millar de personas. Ade-
más, la velocidad inadecuada es la 
causa concurrente en el 20% de los 
accidentes de trá�co, según el Mi-
nisterio del Interior.
Foto: www.dgt.es

“MENOS VELOCIDAD, 
MÁS VIDAS EN LA 
CARRETERA. #MEJOR 
MÁS DESPACIO”.

El presupuesto global de la Secretaría de Estado de Turismo supera los 316 millones de euros, con 
el objetivo de potenciar nuevas líneas de actuación como el apoyo a la innovación tecnológica, ac-
ciones de promoción en el exterior para el desarrollo sostenible e inteligente de destinos turísticos.
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Rugby: Amicalul cu 
Portugalia, un reper 
pentru a vedea 
unde ne a�ăm

Handbal feminin: 
Victorie fără 
emoţii pentru 
CSM Bucureşti

l l Meciul cu Portugalia a fost un re-
per pentru a vedea unde ne a�ăm cu 
pregătirea sistemului de joc, a de-
clarat stelistul Viorel Lucaci, compo-
nent al naţionalei de rugby a Româ-
niei, informează AGERPRES.

„Stejarii” au surclasat echipa Portu-
galiei cu scorul de 54-0 într-un ami-
cal jucat la Jamor, marcând nu mai 
puţin de opt eseuri, autori Marius If-
timiciuc, Valentin Calafeteanu, Ionel 
Melinte, Florin Surugiu, Daniel Plai, 
Damian Strătilă, Alexandru Gordaş 
şi Vasile Bălan, şapte �ind transfor-
mate, două de Valentin Calafeteanu 
şi cinci de Florin Vlaicu.

Lucaci a precizat că jucătorii au 
reuşit să pună în teren planul de 
joc comunicat.

Conform sursei citate, România va 
debuta în Rugby Europe Internatio-
nal Championship 2019 pe data de 
9 februarie într-un meci împotriva 
campioanei en-titre, Georgia. Me-
ciul va avea loc pe Cluj Arena, la 
Cluj-Napoca. România a mai jucat 
pe acest stadion şi în sezonul 2018 
al REIC. Naţionala de rugby va juca 
apoi la Botoşani, pe 16 februarie, 
contra Germaniei. Pe 3 martie va 
avea loc confruntarea de la Madrid, 
cu Spania, iar pe 9 martie, tot la Bo-
toşani, tricolorii vor înfrunta Rusia. 
Ultimul meci, „Stejarii” îl vor juca în 
deplasare, la Bruxelles, contra Bel-
giei, pe 17 martie.

l l CSM Bucureşti a învins fără 
emoţii echipa slovenă RK Krim 
Mercator Ljubljana, cu scorul de 
32-26 (16-11), sâmbătă, în Sala Po-
livalentă „Ioan Kunst-Ghermănes-
cu” din Capitală, într-un meci din 
Grupa principală 2 a Ligii Cam-
pionilor la handbal feminin, in-
formează AGERPRES.

Campioana României a obţinut 
o victorie facilă, la aproape o săp-
tămână după ce fusese surclasată 
de deţinătoarea trofeului, Gyor, 
cu 36-27.

Primele 20 de minute au fost 
echilibrate, dar „tigroaicele” au 
rupt echilibrul, prin trei goluri con-
secutive, de la 9-9 la 12-9. CSMB a 
intrat la pauză cu un avans de cinci 
goluri, 16-11, iar în repriza secundă 
s-a desprins la nouă goluri, 22-13 
(40). Au urmat opt minute fără gol 
pentru echipa antrenată de Dra-
gan Djukic, iar Krim s-a apropiat 
la 22-17 (48). Până la final s-a mers 
practic cap la cap, CSM obţinând o 
victorie normală, cu 32-26.

Meciul a fost arbitrat de suedezii 
Rickard Canbro şi Jasmin Kliko, iar 
delegat EHF a fost bosniaca Arija-
na Vojic. În clasament, pe primul 
loc se află Gyori Audi ETO KC, cu 10 
puncte, urmată de CSM Bucureşti, 
8 puncte. CSM Bucureşti va juca 
următorul meci pe 10 februarie, 
cu echipa germană Thuringer HC.

l lSportivul Paul Georgescu a de-
venit, sâmbătă, 2 feb. a.c., primul 
român care a înotat fără costum de 
protecţie 1.600 de metri în apa în-
gheţată, el încheind cursa desfăşu-
rată într-un bazin exterior din cadrul 
unui club din Capitală în 22 de mi-
nute, 43 de secunde şi 19 sutimi, 
informează AGERPRES.

În aplauzele a aproximativ 100 de 
susţinători, fostul poloist a încheiat 
cursa prin care a obţinut cali�carea 

la Campionatul Mondial de Înot în 
ape îngheţate de la Murmansk (Ru-
sia), competiţie care se va desfăşu-
ra în perioada 14 - 17 martie 2019.

„Am ţinut foarte mult să fac aceas-
tă probă în România pentru ca aceş-
ti copii să mă poată vedea. În toate 
cursele există o barieră pe care tre-
buie să o depăşeşti. Astăzi am pier-
dut numărătoarea lungimilor de ba-
zin, dar cu toate astea am încercat să 
stau într-o stare de confort pe care o 

Nataţie: Paul Georgescu a devenit primul român 
care a înotat 1.600 de metri în apa îngheţată

am în timpul antrenamentelor. De 
durut, nu doare nimic într-o astfel 
de probă în apă rece pentru că nu 
mai simţi nimic. Trebuie doar să �i 
tare mental. După primii 200 de me-
tri nu mai simţi absolut nimic. Poate 
am început cam tare cursa, dar până 
la urmă cred că timpul a fost unul 
bun”, a declarat Paul Georgescu în-
tr-o conferinţă de presă desfăşurată 
la �nalul probei.
Foto: aimx.ro

Hochei: Victorii categorice 
pentru CSM Galaţi şi Steaua
l l CSM Galaţi şi CSA Steaua Bucu-
reşti au câştigat categoric meciu-
rile jucate recent în Campionatul 
Naţional de hochei pe gheaţă, in-
formează AGERPRES.

CSM Galaţi a surclasat-o pe CSHC 
Marton Aron cu 20-0 (11-0, 5-0, 4-0) 
pe propriul patinoar, prin golurile 
marcate de Szabolcs Hildebrand, 
Anton Butucinov (3), Aleksandr 
Neznamov, Alexei Baskov (3), Vi-
tali Kiricenko (3), Igor Fefelov, De-
nis Petruhno (2), Albert Zaghidulin 
(2), Mihail Rîbalko (2), Dragoş Petri-
că, Denis Zabludovski.

Steaua a trecut de Sportul Stu-
denţesc cu scorul de 18-0 (3-0, 6-0, 
9-0), în deplasare, la Târgu Secuiesc. 
Au marcat Alfred Antal (3 goluri), 
Evgheni Limanski (3), Florin Crean-
gă (4), Andras Kostandi, Mircea Oni-
ciuc (2), Raul Caram�l, Vlad Creţu, 
Claudiu Radu (2), Nikita Vasiliev.

Bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului 
prevede o creştere cu 95% faţă de 2018

l l  Bugetul Ministerului Tineretului 
şi Sportului pentru 2019 prevede o 
creştere cu 95% faţă de 2018, potri-
vit proiectului publicat de Ministerul 
de Finanţe, anunţă un comunicat 
MTS, conform AGERPRES.

Bugetul MTS va creşte astfel de 
la 336 de milioane lei, cât au fost 
cheltuiţi în 2018, la 658 milioane lei.

„Proiectul de buget pentru 2019 
prevede creşteri importante nu nu-
mai pentru tineret şi sport, dar şi 
pentru educaţie sau sănătate, ceea 
ce arată importanţa pe care actuala 
guvernare o arată obiectivului nos-
tru comun, de a avea un popor ac-
tiv şi sănătos, cu tineri care să �e 
educaţi şi îndreptaţi din ce în ce mai 
mult către mişcare şi sport. Mă bu-
cur că la MTS vom avea un buget 
mărit substanţial, ne va permite să 
dezvoltăm şi mai bine proiectele 

noastre dedicate tinerilor şi micilor 
sportivi, dar, pe de altă parte, să spri-
jinim şi mai bine, în anul preolimpic, 
activitatea de mare performanţă”, a 
spus ministrul Bogdan Matei.

Ministrul Tineretului şi Sportului, 
Bogdan Matei, a a�rmat, luni, într-o 

conferinţă de presă că rezultatele 
în sporturile de iarnă vor începe să 
apară cu cât vom organiza mai mul-
te competiţii de anvergură.

Federaţia Română de Triatlon or-
ganizează la Cheile Grădiştei, între 
22 şi 24 februarie, Campionatele 
Europene de Winter Triathlon, la 
un an după ce a găzduit cu succes 
Campionatele Mondiale. Bogdan 
Matei susţine că primul pas pentru 
obţinerea de rezultate notabile în 
sporturile de iarnă este organizarea 
de competiţii majore. „Important 
pentru România azi este că suntem 
angrenaţi în competiţii extrem de 
importante, că federaţiile sportive 
internaţionale şi europene îşi aplea-
că atenţia către România, pentru că, 
da, înseamnă că avem potenţial”, a 
subliniat ministrul.
Foto: youtube.com

În clasament, conform sursei ci-
tate, SC Miercurea Ciuc ocupă pri-
mul loc, cu 74 puncte (30 jocuri), 
urmată de ASC Corona Braşov, 65 p 
(26 j), CSM Galaţi, 62 p (23 j), ACSH 
Gheorgheni, 39 p (24 j).
Foto: ziuanews.ro
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MUNCĂ

OFERTE

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

Se caută ospătar (de preferință femeie) cu expe-
riență. Detalii la numărul 637354959.

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

CERERI

Caut loc de muncă în zona Madrid: Șofer profe-
sionist, 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 demons-
tra 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

Hombre, 48 años, me gustaría conocer una chica 
entre 40 y 46 años para amistad y posible rela-
ción seria. Tel: 605255652.

Español, funcionario del estado, busca amistad sin 
límite con señora rumana de 37 a 45 años. Mejor 
si vive en Castilla-La Mancha. Tel.: 692349636.

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.

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 pen-
tru 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, șa-
ten cu ochii albaștri, fără obligații, din zona Ma-
dridului, doresc să cunosc o doamnă de vârstă 
apropiată. Tel: 602619787.

Caballero de 56 años, soltero, busca mujer ru-
mana 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, pia-
nist, 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 apropia-
tă 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  ser io ,  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 aven-
tură. Sunt un om cu frică de Bunul Dumnezeu. 
Tel: 642917710.

Domn de 57 ani, serios, doresc să cunosc o doam-
nă 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 cuvinte-
le și gândurile urâte, alcoolul, bârfa și nimic rău. 
Tel: 697726258.

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 re-
lație serioasă. Tel: 642661420.

Ardelean de 39 de ani, necăsătorit niciodată, ne-
fumător, fără obligații și cu serviciu stabil, do-
resc 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 prie-
tenie, căsătorie fericită. Eu nu sunt prieten cu 

alcoolul. Îmi place tot ce ține de iubire, încre-
dere, 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 servi-
ciu doresc să cunosc o doamnă din comunitatea 
Madrid. Tel: 603216763.

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

Tânăr, 1.74 m înălţime și 73 kg, brunet, simpa-
tic, cu ochii verzi şi loc de muncă stabil, doresc 
să cunosc o domnişoară 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 obli-
gaţii, cu situaţie materială bună pentru o relaţie 
serioasă (comunitatea Madrid). Doresc seriozi-
tate, 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 
domnişoară 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 Ma-
drid, caut o femeie de vârstă apropiată. Tel: 
642002967.

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

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

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

Chico español, soltero, de mediana edad, vivien-
do 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 lími-
te con chicas rumanas de 37 a 47 años. Tel: 
692349636.

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

DIVERSE

VÂNZĂRI

Vând în Botoșani, strada Popăuți 104, casă 
construită în 2014, P+M, compusă din 6 came-
re, 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, Oraşul Zlatna, lân-
gă şosea, 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.

ÎNCHIRIERI

Închiriez apartament, complet reformat, aer con-
diționat și electrodomestice, începând cu data de 
1 noiembrie, în Alcalá de Henares (Madrid), zona 
Avenida Nuestra Señora de Belén. Preț 750€, in-
formații 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.



Depozit de produse romanesti cu peste 15 ani de 
experienta in domeniu va inaugura noua pagina web 
cu vanzare ON-LINE.

GESAGUI, mai aproape de tine,
mai aproape de AFACEREA TA
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