
Uniunea Muncitorilor Români vă invită duminică, 10 martie 2019, să sărbătorim împreună la Festivalul de Ziua Femeii și 
Ziua Mamei, în cadrul Târgului de produse tradiționale românești, în Recinto Ferial din Torrejón de Ardoz, Av. Luna s/n, 
începând cu ora 12 (provincia Madrid). Ne vor încânta artiștii Adriana Antoni, Gelu Voicu și Formația Bebe de la Alba. 
Un program special au pregătit Radu Pietreanu și Florin Petrescu, celebrii Costel și Axinte de la Vacanța Mare. PAGINA  16

Ministerul Muncii va organiza burse 
ale locurilor de muncă în ţări UE
l lMinisterul Muncii şi Justiţiei 
Sociale va organiza burse ale 
locurilor de muncă dedicate 
special muncitorilor români
din ţări ale Uniunii Europe-
ne, pentru a convinge cât 
mai mulţi să revină în ţară, mai 
ales pentru a lucra în sectorul 
construcţiilor, unde salariul
minim a crescut considerabil. 
Salariul net al unui lucrător în 
construcţii nu mai poate co-
borî sub 500 de euro. 
Pagina 3
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PUP-O, MĂ!–Comedia anului în premieră, 
în Spania: Locuri limitate-rezervă din timp!
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FOTO: GOV.RO

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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Sărbătorim împreună Ziua Femeii și Ziua Mamei în 
cadrul unui festival în Torrejón de Ardoz, Madrid

Şanse scăzute de 
aprobare pentru lista
neagră a UE privind 
spălarea de bani

Foto: pixabay.com Pagina 11

Timişoara, protocol 
de înfrăţire cu oraşul
mexican Cancún

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.

IGSU a lansat o campanie pentru educarea 
populaţiei în situaţia producerii unui cutremur

l l Inspectoratul General pentru 
Situaţii de Urgenţă (IGSU) a lan-
sat campania „Nu tremur la cu-
tremur”, care vizează dezvoltarea 
culturii preventive şi de educare 
a populaţiei în situaţia producerii 
unui seism, informează AGERPRES.

Pe pagina de Facebook a IGSU a 
fost publicat un videoclip în care 
este explicat ce trebuie făcut în 
timpul manifestării unui seism cu 
o magnitudine ridicată.

„Misiunea noastră rămâne salva-
rea vieţii, însă � ecare dintre noi tre-
buie să manifeste responsabilitate 
şi să înveţe principalele măsuri şi 
reguli de autoprotecţie. Însuşirea 
şi adoptarea unui comportament 
proactiv în faţa unor situaţii de ur-
genţă vă pot salva viaţa”, se arată 
în postarea IGSU. Totodată, este 
prezentat şi site-ul � ipregatit.ro, o 

platformă naţională de pregătire 
pentru situaţii de urgenţă, unde pot 
�  consultate ghiduri cu informaţii în 
caz de inundaţie, avalanşă, ger, vis-
col, cutremur, incendiu, alunecare 

de teren, furturi, furtună şi multe 
alte situaţii deosebite sau despre 
cum trebuie acordat primul ajutor 
sau ce este de făcut când cineva se 
confruntă cu violenţa domestică, 

mai spune sursa citată.
La 4 martie s-au împlinit 42 de ani 

de la cutremurul din 1977, soldat cu 
1.578 de morţi, foarte mulţi răniţi şi 
zeci de mii de locuinţe prăbuşite. 

Mesajul Inspectorului General, cu 
ocazia sărbătoririi Zilei Protecției 
Civile din România: Încă de acum 
86 de ani, nevoia de protecție a vieții 
oamenilor și a bunurilor acestora 
în fața manifestărilor provocate de 
forțele naturii și de con� ictele arma-
te a impus în� ințarea unei structuri 
care să le poată ține piept. 

Astfel, la 28 februarie 1933, Rege-
le României Carol al II-lea avea să 
aprobe, prin Înalt Decret Regal, Re-
gulamentul Apărării Pasive, docu-
ment care a reprezentat baza înfi-
inţării primelor structuri cu atribuţii 
de apărare civilă în România.
Foto: radioconstanta.ro
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l l  Duminică, 24 februarie 2019, 
a avut loc lansarea cărții: APU-
LUM ET COMPLUTUM, o mono-
grafie bilingvă a orașelor Alba 
Iulia (Alba) și Alcalá de Hena-
res (Madrid).

A u t o r u l  c ă r ț i i ,  G h e o r g h e 
Vințan a făcut prezentarea, 
alături de scriitorul Juan Fran-
cisco Peña, de reprezentanți ai 
primăriei municipiului Alcalá 
de Henares și ai Ambasadei 
României la Madrid, sărbăto-
rind astfel 20 de ani de înfrăți-
re între municipiile Alcalá de 
Henares și Alba Iulia.

Notă de presă despre eveniment 
din partea autorului cărții APU-
LUM ET COMPLUTUM, Gheorghe 
Vințan:

Dacă la 1 Decembrie 1918 s-a în-
făptuit acea Mare Unire, a întregu-
lui neam românesc, în cetatea Albei 
Iulia, la împlinirea unui secol de la 
acel moment istoric am reușit, după 
multe întâmplări, să pot prezenta, 
cu ocazia Aniversării celor o Sută de 

Lansare de carte: APULUM ET COMPLUTUM (Gheorghe Vințan), 
o monografie bilingvă a orașelor Alba Iulia și Alcalá de Henares

Ani (1 dec. 2018) de când suntem 
o națiune și avem o țară, la Casa de 
Cultură a Studenților din Alba Iulia, 
cartea APULUM ET COMPLUTUM, 
prezentare ce a avut loc și cu ocazia 
înmânării premiilor oferite de orga-
nizatorii Concursului de Poezie și 
Proză Scurtă, dedicat momentului 
aniversar. 

O contribuție deosebită la reali-
zarea acestui act cultural, au avut-o 

Asociația Culturală „SALVA” din Ma-
drid, Asociația Culturală „JUAN RA-
MÓN JIMÉNEZ şi LUCIAN BLAGA” 
din Alcalá de Henares și, de aseme-
nea, Societatea Comercială Armo-
niass, din orașul cervantin.

Îndeplinind o dorință și un vis care 
l-au urmărit, de-a lungul anilor, în 
viața trăită cândva pe tărâmurile 
Albei Iulia, dar și în amintirea fru-
moșilor ani de conviețuire cu spa-

niolii din Alcalá de Henares, autorul 
cărții, scriitorul și istoricul Gheorghe 
Vinţan, nu a vrut să le rămână dator 
nici unora, nici altora. 

Așa se întâmplă că, în ziua de du-
minică, 24 februarie 2019, încon-
jurat de prieteni și invitați de am-
bele părți, a prezentat în Centrul 
Cultural alcalain – Santa María La 
Rica, volumul de istorie bilingvă, 
româno-spaniolă, prima ediție 
din APULUM ET COMPLUTUM. 

Momentul respectiv a fost onorat 
de prezența doamnei María Aran-
guren Vergara, consiliera pe proble-
me de Cultură, Universitate, Turism 
și Festivități, a primăriei din Alcalá 
de Henares. 

Prin cuvântul ei, a ținut să mențio-
neze importanța actului aniversar al 
românilor și totodată simbolul în-
frățirii dintre cele două orașe: Alca-
lá de Henares şi Alba Iulia, însoțită 
de domnul Ovidiu Pufu, consilier di-
plomatic al Ambasadei României în 
Regatul Spaniei. 

Asupra operei prezentate au vor-
bit domnii: prof. dr. Juan Francisco 

Peña, de la Universitatea alcalaină 
(Univ. Alcalá de Henares), Andrés A. 
Fernández Gómez, arheolog, Ovidiu 
Cornilă, preşedintele Uniunii „Lu-
cian Blaga” a scriitorilor și artiștilor 
români din Spania, dar și autorul 
cărții, care a ținut să mulțumeas-
că celor care l-au ajutat să ducă la 
bun sfârșit lucrarea care, prin bună-
voința primăriei, a ajuns în mâinile 
celor prezenți. 

Autorul ține să mulțumească în 
mod special domnului prof. dr. con-
ferențiar Vasile Moga, din Alba Iulia 
pentru sincera și dezinteresata lui 
colaborare, se mai arată în nota de 
presă citată.

Absolvent al Facultăţii de Filoso-
�e şi Litere din Alcalá de Henares, 
Gheorghe Vinţan este un apreciat 
scriitor, autor de poezie şi al unor 
volume de carte, rezultate din cer-
cetarea istorică spre care el şi-a ma-
nifestat aplecarea și talentul. 

În 2004,  a în�ințat la Madrid Aso-
ciaţia Culturală „JUAN RAMÓN JI-
MÉNEZ şi LUCIAN BLAGA”.
Foto: Arhivă personală Gheorghe Vințan

Ministerul Muncii va organiza burse ale locurilor de muncă în ţări UE
l l Ministerul Muncii şi Justiţiei So-
ciale va organiza, în următoarea pe-
rioadă, burse ale locurilor de muncă 
dedicate special muncitorilor româ-
ni din ţări ale Uniunii Europene, pen-
tru a convinge cât mai mulţi să re-
vină în ţară, mai ales pentru a lucra 
în sectorul construcţiilor, unde sa-
lariul minim a crescut considerabil, 
informează AGERPRES.

Ministrul Marius Budăi a declarat la 
Arad, că se vor lua măsuri suplimen-
tare „pentru o stabilizare a forţei de 

muncă”, în contextul în care există 
de�cit pe piaţa muncii şi un şomaj 
foarte mic în anumite zone, mai ales 
în vestul ţării, ceea ce poate opri dez-
voltarea şi chiar poate conduce la 
retragerea unor investitori. Printre 
măsurile avute în vedere se a�ă or-
ganizarea de burse de muncă în ţări 
europene în care sunt mulţi mun-
citori români.

„Împreună cu patronatele şi sin-
dicatele din construcţii vom înce-
pe curând să ne deplasăm în Italia, 

Franţa şi Spania, pentru început, să 
realizăm burse ale locurilor de mun-
că strict dedicate românilor noştri 
care lucrează acolo şi să încercăm 
să îi aducem acasă”, a declarat Ma-
rius Budăi, într-o conferinţă de presă 
la PSD Arad. Ministrul a adăugat că 
urmare a măsurilor �scale, salariul 
net al unui lucrător în construcţii nu 
mai poate coborî sub echivalentul în 
lei a 500 de euro, iar după discuţiile 
avute cu patronii, aceştia s-au ară-
tat dispuşi să plătească şi ei în plus 

pentru a readuce în ţară muncitori.
„Avem o platformă electronică 

dedicată românilor din Uniunea 
Europeană, unde deja am postat 
aproximativ 300 de locuri de mun-
că din construcţii care le sunt adre-
sate. Deja avem 50 de persoane cu 
contracte încheiate la nivel naţional. 
În plus, în ianuarie urmau să ne plece 
patru loturi de câte 25 de muncitori, 
dar prin această măsură, Ordonanţa 
114, nu mai pleacă din România şi 
s-au întors la constructorii unde lu-

crau”, a declarat ministrul, conform 
sursei citate. În contextul de�citului 
de forţă de muncă în mai multe sec-
toare ale economiei, Marius Budăi a 
amintit că la �nele anului trecut „a 
fost simpli�cată foarte mult proce-
dura de aducere în România a lucră-
torilor din zone non-euro”. „Aceşti 
lucrători se aduc pe bază de con-
tingent. Anul trecut am avut 15.000 
de permise de muncă aprobate şi 
au fost accesate doar 13.500”, a mai 
declarat ministrul Muncii.
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l l  GESER: Din 1996, 22 de ani de 
experiență în servicii profesiona-
le de consultanță juridică, cu mii 
de clienți mulțumiți.

Gabriel Radu este un avocat eco-
nomist licențiat în Științe Econo-
mice și Drept, membru în Baroul 
București și Ilustre Colegio de Abo-
gados de Madrid, care reprezintă 
� rma GESER.

La nivelul Spaniei, sunt autorizați 
circa 20 de avocați pentru obținerea 
cetățeniei spaniole, dintre aceștia, 
avocatul Gabriel Radu este singurul 
avocat român din Spania autorizat 
pentru întocmirea documentației și 
obținerea cetățeniei spaniole. Avo-
catul Gabriel Radu este autorizat, 
în urma unor studii universitare de 
master, ca � ecare dosar de obținere 
a cetățeniei spaniole să îl prezinte 
direct în fața autorităților Ministeru-
lui Justiției din Spania. Masterul a 
fost absolvit la Universitatea Camilo 
José Cela (UCJC), din Madrid, specia-
lizarea Gestor Administrativo de Na-
cionalidades, promoția 2017, având 
titlul tezei de dizertație: Régimen Ju-

Gabriel Radu: Singurul avocat român din Spania 
autorizat pentru obținerea cetățeniei spaniole

ridico para las Autorizaciones de Re-
sidencia y para la Nacionalidad de 
los Ciudadanos Europeos en España. 
Astfel, avocatul Gabriel Radu este 
primul și singurul avocat român 
din Spania autorizat pe această 
specializare - obținerea cetățe-
niei spaniole. De asemenea, avo-
catul Gabriel Radu este și „gestor 
administrativo” (consultant admi-
nistrativ), autorizat de statul spaniol 

să prezinte � ecare caz-dosar direct 
în fața autorităților Ministerului Ad-
ministrației Publice din Spania. O 
recomandare importantă este de 
a nu se apela prin intermediari la 
un „gestor administrativo”, deoare-
ce timpul de soluționare a cazuri-
lor-dosarelor se poate prelungi, iar 
soluționarea cazurilor să � e foarte 
problematică. Apelați direct la un 
„gestor administrativo” autorizat de 

statul spaniol, așa cum este cazul 
avocatului Gabriel Radu.

GESER – GESTORÍA RADU îți 
oferă servicii și soluții pentru 
obținerea permiselor de rezi-
dență simplă fără drept de mun-
că, rezidență cu drept de muncă 
într-un stat membru UE și pen-
tru obținerea cetățeniei spaniole.

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 
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).

Vrei ca o echipă de profesioniști 
să se ocupe de cazul tău? Sună-ne, 
atunci când dorești! Să te convingi, 
nu te costă nimic!

SEDIU CENTRAL - BIROU COSLA-
DA: C/ Doctor Fleming, s/n (în fața 
gării), 28821, MADRID.
TLF: 916.712.224 și 627.406.864. 
WhatsApp: 627406864.

Ministrul Justiţiei : Problema penitenciarelor a devenit sistemică
l l Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, 
a declarat că problema peniten-
ciarelor este una sistemică, dar în 
urma unui acord de împrumut cu 
Banca de Dezvoltare a Consiliului 
Europei urmează să se construiască 
două noi penitenciare, informează 
AGERPRES.

„Când am venit ministru al Justiţiei, 
în spaţiul public, chiar şi european, 
se vorbea despre problema condiţi-
ilor necorespunzătoare din peniten-
ciare. A existat decizia-pilot. Perso-

nal am mers la CEDO şi am avut o 
întrevedere cu preşedintele CEDO, 
în care am prezentat Memorandu-
mul, acea foaie de parcurs, cu mă-
surile pe care le aveam în momentul 
acela în vedere. Sigur, nu s-a rezol-
vat, pentru că problema peniten-
ciarelor devenise o problemă siste-
mică, care s-a creat în ani şi ani de 
zile şi pe care nu puteai să o rezolvi 
într-o săptămână, într-o lună şi nici 
măcar într-un an de zile”, a a� rmat 
Tudorel Toader, care şi-a prezentat, 

la sediul MJ, raportul de activitate 
la doi ani de mandat.

El a vorbit despre mai multe 
proiecte pe care le are în desfăşu-
rare, în special construirea a două 
noi penitenciare. „Am discutat, 
încheiat, şi dezvoltat cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei un 
acord de împrumut pentru o sumă 
considerabilă în vederea construi-
rii a două noi penitenciare, cel de la 
Berceni din Prahova, cel de Unguriu 
din Buzău, de modernizare a unui 

centru de menţinere şi recuperare 
a sănătăţii funcţionarilor cu statut 
public din penitenciare, mă refer la 
Centrul de Rotbav şi în� inţarea unui 
centru de pregătire în Pantelimon, 
în sediul început pentru fostul Par-
chet Naţional Anticorupţie, în care 
să facem un centru de instruire, de 
formare profesională pentru cei 
13.000 şi ceva de funcţionari publici 
cu statut special din penitenciare, 
pentru că astăzi cei care dobândesc 
o pregătire de nivel superior sunt 

cursanţi şi absolvenţi ai Academiei 
de Poliţie -Alexandru Ioan Cuza-”, a 
a� rmat Toader. Ministrul Justiţiei a 
precizat că acest proiect se a� ă într-o 
fază avansată de legiferare, adică a 
trecut de Senat şi se a� ă la Camera 
Deputaţilor, care este decizională în 
acest caz. „Am eliberat un proiect de 
lege privind � nanţarea activităţilor 
din penitenciare. Sunt penitenciare 
în Europa care veri� că lucrările rea-
lizate de către deţinuţi”, a mai spus 
ministrul Tudorel Toader.

PROFESIONALES COMO TÚ

POCO PRO PRO COMO TÚ

Gama Fiat Professional: Emisiones de CO2 entre 94-196 g/km. Consumo combinado entre 3,6-7,5 l/100 km.
Los valores indicados de CO2 y consumo de combustible han sido calculados en función del método de medición/correlación correspondiente al ciclo NEDC de acuerdo con la norma EU 2017/1152-1153 con el �n de permitir la comparación de los datos del vehículo correspondiente. En condicio-
nes reales de conducción estos valores pueden cambiar, ya que dependen de muchos factores como el estilo de conducción, el trayecto, la meteorología y las condiciones de la carretera, así como del estado, el uso y el equipamiento del vehículo. Además, dichos valores pueden variar con la con�gu-
ración de cada vehículo, dependiendo del equipamiento opcional y/o el tamaño de neumáticos, así como en función de cambios en el ciclo de producción. *PVP Recomendado de 6.450€ para Fiat Fiorino Cargo Base N1 1.4 57 kW (77 CV). Incluye descuento del concesionario y fabricante y descuen-
to adicional por �nanciar con  según condiciones contractuales por un importe mínimo �nanciado de 6.198€ con un plazo mínimo de 48 meses y permanencia mínima de 36 meses. Ejemplo de �nanciación sin entrada, por un importe total del crédito de 6.450€ con 72 cuotas 
mensuales de 113,06€. TIN 7,99%, TAE 9,48%, comisión de apertura (3%): 193,50€ al contado, importe total a plazos 8.333,82€, importe total adeudado 8.333,82€. Todos los importes re�ejados no incluyen IVA. Transporte, IEMT y gastos de matriculación no incluidos. La oferta incluye garantía legal 
de 2 años. El Contrato de Servicio PLAN MANTENIMIENTO otorga al usuario del vehículo el derecho de efectuar, sin ningún cargo añadido, las revisiones de mantenimiento ordenadas por el fabricante del vehículo que le correspondan por kilometraje o tiempo, en este 
caso 3 años o 90.000 km lo que antes ocurra, según el plan establecido en el “Libro de Uso y Mantenimiento” o en el “Manual de Empleo y Cuidado”, suministrado junto con el vehículo. Oferta válida para profesionales en Península y Baleares hasta el 28/02/2019.

C/ Vía Complutense, 107
Tel. 91 881 40 62

Alcalá de Henares

www.grupolidercar.com

LIDERCAR
DOS MIL

LA GAMA FIAT PROFESSIONAL SON TODO SOLUCIONES PARA TU NEGOCIO. 
GAMA FIAT PROFESSIONAL DESDE 6.450€* 3 AÑOS DE

MANTENIMIENTO
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Ambasadorul 
Mexicului, la UPT - 
oferă un cadou surpriză 
pentru timişoreni

Mureş: Exerciţiu speci�c 
teatrelor de operaţii, 
de Ziua Forţelor pentru 
Operaţii Speciale

l l Ambasadorul extraordinar şi ple-
nipotenţiar al al Statelor Unite Mexi-
cane în România, E.S. José Guiller-
mo Ordorica Robles, s-a a�at marţi, 
5 martie 2019, la Timişoara, unde 
a semnat protocolul de înfrăţire a 
municipiului de pe Bega cu oraşul 
mexican Cancún, la sediul Primăriei 
Timişoara, după care a vizitat Uni-
versitatea Politehnica Timişoara, in-
fomează AGERPRES.

Prima oprire a fost la Rectoratul 
UPT, unde a venit însoţit de o de-
legaţie a reprezentanţilor state-
lor vorbitoare de limba spaniolă: 
Anaeli Victorica Razo, consul al Sta-
telor Unite Mexicane la Bucureşti, 
dr. Adrian Bădescu, consul ono-
ri�c al Statelor Unite Mexicane la 
Timişoara, Jose Miguel Viñals Ari-
ño, consul onori�c al Spaniei la Ti-
mişoara, şi Ru�no Delgado Monte-
negro, consul onori�c al Republicii 
Peru la Timişoara.

Cu această ocazie, ambasadorul 
Statelor Unite Mexicane în Româ-
nia a anunţat şi un cadou pe care 
îl face atât studenţilor UPT, cât şi 
tuturor timişorenilor. Filmul mexi-
can „Roma”, care a câştigat Premiul 
Oscar 2019 pentru cel mai bun �lm 
străin, cel mai bun regizor şi cea mai 
bună imagine, va � proiectat în pe-
rioada imediat următoare la Biblio-
teca UPT, cu intrare liberă, la o dată 
ce va � anunţată cât de curând.

l l Batalionul 51 Operaţii Speciale 
„Vulturii” din Târgu Mureş, prima 
unitate de forţe speciale din ţară, a 
prezentat la 16 ani de la în�inţarea 
FOS în România, un exerciţiu tactic 
speci�c teatrelor de operaţii, care a 
implicat folosirea armamentului şi 
a vehiculelor Humvee, informează 
AGERPRES.

„La 1 martie, am sărbătorit împlini-
rea a 16 ani de la în�inţarea unităţii 
şi 16 ani de forţe pentru operaţii spe-
ciale în România. Cu această ocazie 
ne-am gândit să marcăm momentul 
printr-un eveniment adresat elevilor 
de liceu, din clasele a XI-a şi a XII-a 
din judeţul Mureş, prin care ne-am 
propus să promovăm profesia mi-
litară, cu accent pe forţele pentru 
operaţii speciale, în ideea că dintre 
ei, după terminarea studiilor licea-
le sau universitare, vor alege o ca-
rieră militară. Exerciţiul a fost unul 
demonstrativ, care a replicat una 
din misiunile pe care le executăm 
în mod curent în teatrele de operaţii 
în care suntem dislocaţi. Exerciţiul a 
vizat neutralizarea unui obiectiv în 
care se găseau elemente insurgente 
şi a presupus plani�carea misiunii 
şi execuţia cu toate etapele: elimi-
narea elementelor rezistente, pă-
trunderea în obiectiv şi evacuarea 
obiectivului”, a declarat comandan-
tul Batalionului 51 Operaţii Speciale 
„Vulturii” din Tg. Mureş.

l l Universitatea de Vest din Ti-
mişoara (UVT) participă la proiec-
tul de în�inţare a Universităţii Eu-
ropene UNITA, alături de alţi cinci 
parteneri instituţionali, care va avea 
la bază moştenirea culturală a lim-
bilor romanice şi preocupările co-
mune în domeniul sustenabilităţii, 
bene�ciari �ind 160 de mii de stu-
denţi, informează AGERPRES.

Obiectivul principal al unei uni-
versităţi europene vizează dezvol-
tarea cooperării transfrontaliere, 
prin crearea unei viziuni comune 
şi a unei strategii instituţionale pe 
termen lung, pentru creşterea com-
petitivităţii şi atractivităţii universi-
tăţilor din Europa.

„Universitatea Europeană UNITA 
va reuni potenţialul uman, al labo-
ratoarelor şi al centrelor de cerceta-
re de care dispun universităţile fon-
datoare, urmărind cu precădere să 
dezvolte programe academice ce 
vor oferi studenţilor săi acele cunoş-
tinţe, competenţe şi atitudini care 
pot să devină avantaje strategice ale 
viitorilor absolvenţi în piaţa comună 
europeană, ajutându-i în asumarea 
rolurilor de actori activi în rezolva-
rea unor probleme globale”, arată 
un comunicat al UVT.

Potrivit sursei citate, atingerea 
obiectivului generic al viitoarei 
Universităţi Europene UNITA va � 
urmărită prin dezvoltarea unor pe-

dagogii inovative, pentru o educaţie 
centrată pe student, prin învăţare 
condusă de rezultatele cercetării, 
prin experienţe de învăţare inter-
naţionale în campusul UNITA şi, 
nu în ultimul rând, printr-o legă-
tură strânsă cu comunitatea locală 
şi cu mediul de afaceri.

În data de 27 februarie 2019, 
proiectul de formare a Universităţii 
Europene UNITA a fost transmis că-

UVT participă la proiectul de în�inţare 
a Universităţii Europene UNITA

tre Comisia Europeană, în vederea 
evaluării, participând astfel la prima 
rundă de aplicaţii din cadrul com-
petiţiei organizate pentru realizarea 
Universităţilor Europene.

În anul 2018, Uniunea Europeană 
a anunţat lansarea competiţiei de 
proiecte-pilot denumită Universi-
tăţi Europene, desfăşurate sub egi-
da programului ERASMUS+.
Foto: ri.uvt.ro

Ghid turistic unic şi îndrumător 
pentru amatorii de schi

l l Un produs unic în România, un 
ghid turistic despre Munţii Şureanu 
- numiţi „Elveţia Estului” şi, în acelaşi 
timp, un îndrumător pentru turiştii 
care vor să a�e tainele schiatului, 
a fost lansat la Poarta Raiului (do-
meniu schiabil din Munții Șureanu), 
de Florian Rareş Tileagă, jurnalist de 
călătorii, critic de �lm şi teatru şi, 
iarna, monitor de schi, informează 
AGERPRES.

Lansat în prezenţa proprietarilor 
de schi şi cabane din M-ţii Şureanu, 
interesaţi să se folosească de acest 
produs, volumul „Paşi Liberi. Ghidul 
Schiorului, la Şureanu” este, potrivit 
autorului, „un produs unic în ţară”, 
prin subiectele abordate - Domeniul 
Schiabil Şureanu, relaţia între schior 
şi corpul său, relaţia între schior şi 
echipamentul său, originile schiu-
lui etc. „Nu s-a mai scris, până acum, 
un ghid despre Şureanu, care să �e, 

Campanie de colectare a deşeurilor - jumătate 
de litru de bere la cinci kg de sticlă predate

l l Societatea de salubritate Tega 
din Sfântu Gheorghe, care va de-
mara luna aceasta campania de 
primăvară de colectare selectivă a 
deşeurilor, va oferi o serie de facili-
tăţi cetăţenilor, cum ar � transportul 
gratuit al mobilierului uzat, reduceri 
la taxa de salubritate şi o jumătate 
de litru de bere pentru cinci kilo-
grame de sticlă predate, informează 
AGERPRES.

„Odată cu începutul lunii martie, 
Tega reia activitatea de colecta-
re a sticlelor, respectiv degajarea 
obiectelor voluminoase, acţiunea 
urmând să aibă loc în toate locali-
tăţile din judeţ în care compania îşi 
desfăşoară activitatea.

În ceea ce priveşte colectarea sti-
clelor, având în vedere că acţiunile 
de colectare derulate până acum au 
avut un succes considerabil, con-

ducerea Tega a decis continuarea 
acestui program şi în 2019.

Modelul rămâne neschimbat, pen-
tru �ecare 5 kg de sticle oferim 0,5 
litri de bere. 

O altă informaţie importantă le-
gată de acţiunea de degajare a 

obiectelor voluminoase şi colec-
tare de sticle se referă la obiecte-
le electrocasnice sau electrice: pe 
acestea Tega le va prelua de la faţa 
locului, iar contravaloarea lor va � 
scăzută din factura lunară.

Obiectele voluminoase, precum 
mobilier, saltele etc. vor � prelua-
te şi transportate gratuit”, conform 
unui comunicat de presă.

Conducerea Tega a precizat că cea 
de-a doua campanie amplă de co-
lectare a deşeurilor va avea loc în 
toamnă.

Potrivit datelor statistice, comuna 
Comandău se a�ă pe primul loc în 
judeţ la colectarea selectivă a deşeu-
rilor menajere, cu o cotă de 40%, 
�ind urmată de municipiile Sfântu 
Gheorghe şi Târgu Secuiesc, mai 
spune sursa citată.
Foto: ph-online.ro

totodată, o prezentare a zonei şi a 
Domeniului Schiabil Şureanu, un 
îndrumător pentru turiştii care vor 
să cunoască schiul, un sprijin mo-
ral pentru schiorii”, a a�rmat Florian 
Rareş Tileagă.
Foto: ziarulapulum.ro
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De asemenea garantăm cele mai mici
preţuri din Spania la următoarele branduri:

Caroli, Gepeto, Tomi, La Minut, Bunica, Linco, Cramele Recaş,
 Cramele Urlaţi, Unirea, Drobeta, Stalinskaya, Ardealul,

 Brădet, Antefrig, Ronţăilă și multe altele.

Oferim 4000 produse 
alimentare româneşti la preţ de

depozit, parcare privată, orar flexibil 
(deschis în fiecare zi inclusiv duminică şi de fieste).

VREI SĂ CUMPERI
EŞTI O PERSOANĂ FIZICĂ ŞI

LA PREŢ CORECT?

PRODUSE
ROMÂNEŞTI

Vino la unul din 
   cele 2 depozite 
   ale noastre să-ţi 
   faci cumpărăturile

Foodex
Cash&Carry

Valdemoro
Pol la Postura,

Avda Arboledas 11

Foodex
Cash&Carry
Coslada
Av Ingeniero 
Fernandez Casado 19



PUBLICITATE EL RUMANO EN ESPAÑA
N R .  2 30 07 MARTIE 201 98

TODO LO QUE NECESITAS 
PARA TUS OBRAS

PANEL LANA 
DE ROCA 
ACUSTILAINE-E
1.350 x 600 x 40 mm. 
Ref. 096981.

IVA no incluido

2,17 €/m2 IVA incluido

1
,79
€/m2

IVA no incluido

1,83 € IVA incluido

Por palet de 64 sacos

1
,51
€/saco

...Y SERVICIOS PARA HACER TUS COMPRAS MÁS FÁCILES

www.laplataforma.es

COMPRA TUS
MATERIALES MÁS

PESADOS EN PATIO
VENTA  

ON-LINE
PAGO CON 

MÓVIL
TRANSPORTE

COMERCIAL
PARA TU 
OBRA

ESCOMBROS FINANCIACIÓN

¡NUEVO! ¡NUEVO! ¡NUEVO!

ALCORCÓN

GETAFE

BRAVO
MURILLO

ATOCHA

ALCOBENDAS

ALCALÁ DE
HENARES

BARAJAS

GARCÍA
NOBLEJAS

MAJADAHONDA

SIEMPRE CERCA DE TUS OBRAS 9 ALMACENES EN MADRID
Horario: L-V: 7:00 a 20:00h. S: 8:00 a 14:00h.

ALCALÁ DE HENARES
91 877 20 20 
C/ Louis Pasteur s/n
Pol. Alcalá Henares 28806

GETAFE
91 481 88 00
C/ Juan José Vidal, 6
Getafe 28906

MADRID - Gª NOBLEJAS
91 375 76 40
C/ Julián Camarillo, 17 
Madrid 28037

ALCOBENDAS
91 490 44 00
C/ Francisco Gervás, 8-10
Pol. Alcobendas 28108

MADRID - ATOCHA
91 506 31 00
C/ Fray Luis de León, 9
Madrid 28012

MADRID - BARAJAS
91 602 37 00
C/ Yécora esquina Av. Aragón
Pol. Las Mercedes 28022

ALCORCÓN
91 621 14 00
Av. América, 34 
Alcorcón 28922

MADRID - BRAVO MURILLO

¡PRÓXIMA 

APERTURA!

MAJADAHONDA
91 387 90 10
Carretera Boadilla del Monte, 301
Pol. El Carralero.  
Majadahonda 28220

PRECIO  PROFESIONAL
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INODORO 
COMPLETO 
VICTORIA
Salida horizontal 
o vertical.

IVA no incluido

133,10 €  IVA incluido

110€

CEMENTO 
GRIS
25 kg. 
Ref. 105048.

ANUNCIO 260x324.indd   1 28/2/19   15:34
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l l O nouă ediţie a Programului „Pri-
ma Casă” demarează din 1 martie, 
cu un buget de 1,987 miliarde de 
lei, a anunţat Fondul Naţional de 
Garantare a Creditelor pentru IMM-
uri (FNGCIMM), într-un comunicat, 
informează AGERPRES.

Conform instituţiei, lansarea 
ediţiei din 2019 a programului gu-
vernamental a fost posibilă ca urma-
re a primirii, din partea Ministerului 
Finanţelor Publice (MFP), a acordu-
lui de distribuire pentru suma de 
1,987 miliarde lei din plafonul to-
tal de 2 miliarde lei alocat pentru 
anul în curs.

„Timp de 10 ani, Programul „Prima 
Casă” a extins în mod natural acce-
sul la creditare pentru persoanele 
tinere, cu vârste până la 35 de ani, 
oferindu-le şansa de a achiziţiona 
o locuinţă. E�cienţa şi notorietatea 
programului se bazează pe partene-
riatul construit între statul român, ca 
iniţiator, FNGCIMM, băncile �nanţa-
toare şi bene�ciari, care au privit cu 
responsabilitate oportunitatea uni-

că de a accesa un credit imobiliar în 
condiţii foarte avantajoase, cu un 
avans de minimum 5% şi cu cos-
turi totale de �nanţare plafonate. 

Până la �nele anului 2018, FNG-
CIMM a acordat peste 260.000 de 
garanţii şi promisiuni de garantare 
pentru achiziţionarea sau construcţia  
de locuinţe pe întreg teritoriul 
României. 

FNGCIMM anunţă lansarea ediţiei  
din 2019 a Programului „Prima Casă”

Suntem pregătiţi de lansarea eta-
pei corespunzătoare celui de-al un- 
sprezecelea an al programului cu 
procese operaţionale îmbunătăţi-
te, cu tehnologii noi, cu parametri 
ce se situează în tendinţele actua-
le din sectorul �nanciar”, a decla-
rat Gheorghe Lăpădat, directorul 
general al FNGCIMM.
Foto: immobigo.it

l l România şi-a propus ca, până la 
�nele acestui an, să atragă fonduri 
europene în valoare de 12,5 miliarde 
de euro, însemnând cu 4 miliarde 
de euro mai mult decât în prezent, 
a declarat ministrul Fondurilor Eu-
ropene, Rovana Plumb, informează 
AGERPRES.

„Ţinta pentru 2019 este de a ajun-
ge la 12,5 miliarde de euro din fon-
durile europene structurale şi de in-
vestiţii. Aceasta înseamnă investiţii 
de la capital uman la infrastructura 
mare, cercetare, inovare, investiţii în 
infrastructura educaţională, în sănă-
tate, înseamnă investiţii la nivelul 
�ecărei unităţi administrativ-teri-
toriale”, a spus Plumb. 

Potrivit acesteia, România a atras 
până acum 8,5 miliarde de euro din 
actualul program, reprezentând 
28% din totalul fondurilor alocate, 
nivel aproape egal cu cel al mediei 
UE, de 29%, mai precizează sursa 
citată.

„Vreau să mulţumesc bene�ciari-
lor pentru proiectele de calitate pe 

care le-au depus şi pentru modul 
cum gestionează implementarea 
proiectelor, precum şi echipei mele 
de la MFE”, a adăugat ministrul. 

Ţările care au accesat cele mai mul-
te fonduri din totalul alocărilor pen-
tru �ecare în parte sunt Finlanda - 
52%, Irlanda - 50%, Austria - 49%. La 
polul opus sunt Croaţia - 21%, Malta 
- 22%, Italia - 23% şi Spania - 24%. 

Conform sursei citate, Marea Bri-
tanie, Danemarca, Belgia şi Polonia 
se a�ă la egalitate cu România, res-
pectiv au atras 28% din totalul fon-
durilor alocate.
Foto: nineoclock.ro

România şi-a propus 
să atragă fonduri 
europene de 12,5 
miliarde de euro
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Preşedintele 
ucrainean Petro 
Poroşenko, acuzat 
de fraudă electorală

Se înmulţesc apelurile 
pentru sancţionarea lui 
Viktor Orban în rândul 
dreptei europene

l l Iulia Timoşenko, printre favoriţii 
cursei prezidenţiale din Ucraina, l-a 
acuzat de fraudă pe rivalul ei, preşe-
dintele în exerciţiu Petro Poroşenko, 
ampli�când tensiunile cu mai puţin 
de o lună înainte de primul tur al 
unui scrutin ce se anunţă imprevi-
zibil, informează AGERPRES.

Fostă premier, Iulia Timoşenko 
s-a deplasat la sediul central al Po-
liţiei de la Kiev pentru a prezenta 
„dovezi şi mărturii care atestă că el 
(Petro Poroşenko) pregăteşte frau-
de şi cumpărări de voturi la scară 
largă”. „Astăzi, corupţia este siste-
mică în toată Ucraina”, a spus ea, 
susţinând că un deputat al partidu-
lui lui Poroşenko se a�ă la originea 
unui „vast sistem piramidal, desti-
nat să distribuie bani” pentru cum-
părarea de voturi înainte de scruti-
nul din 31 martie. Poliţia ucraineană 
a con�rmat că a demarat o anchetă, 
care este „doar una printre zecile” 
de dosare privind „încălcări ale le-
gii electorale”, deschise după plân-
geri ale candidaţilor. Echipa preşe-
dintelui Petro Poroşenko, instalat la 
putere în 2014, a „dezminţit cate-
goric” acuzaţiile Iuliei Timoşenko. 
„Nu există niciun fapt care să de-
monstreze tentative de cumpărare 
de alegători din partea echipei lui 
Poroşenko”, a a�rmat purtătorul de 
cuvânt al campaniei preşedintelui 
ucrainean, Oleg Medvedev.

l l Apelurile la sancţionarea lui Viktor 
Orban s-a înmulţit în sânul dreptei 
europene, ipoteza excluderii lide-
rului populist ungar din Partidul Po-
pular European (PPE) devenind tot 
mai probabilă cu trei luni înainte de 
reînnoirea Parlamentului European, 
informează AGERPRES.

„Toate opţiunile sunt pe masă. 
Vom discuta în viitorul apropiat des-
pre asta în cadrul Partidului Popular 
European”, a declarat Manfred We-
ber, liderul grupului PPE din cadrul 
PE, într-un interviu. PPE, formaţiu-
ne din care face parte şi partidul FI-
DESZ al lui Viktor Orban, reuneşte 
formaţiuni de dreapta şi de cen-
tru-dreapta din întreaga Europă. 
„Cu aceste declaraţii şi campania 
sa de afişaj, Viktor Orban a făcut 
un rău considerabil PPE. 

De aceea aştept de la el să-şi ceară 
scuze şi să pună capăt acestei acţiu-
ni”, a explicat Weber, membru al 
CSU, partidul frate din Bavaria al 
CDU, formaţiunea cancelarei An-
gela Merkel.

Premierul ungar a turnat gaz peste 
foc în urmă cu ceva timp, lansând 
o campanie virulentă împotriva 
preşedintelui Comisiei Europene, 
Jean-Claude Juncker (membru ca 
şi el al PPE, formaţiunea cea mai im-
portantă din cadrul Parlamentului 
European), acuzând Bruxellesul că 
susţine imigraţia.

l l Comisia Europeană a susţinut 
public lista ţărilor unde se practică 
spălarea de bani, dar documentul 
- care trebuie aprobat de Parlamen-
tul European şi de Consiliul Uniunii 
Europene - pare compromis după 
avizul consultativ al celor 28 de state 
membre ale UE, potrivit AGERPRES.

Comisia a anunţat pe 13 februarie 
că a adăugat mai multe jurisdicţii 
pe lista celor care prezintă riscuri 
legate de �nanţarea terorismului şi 
spălarea de bani. În noua versiune 
a documentului apar 23 de ţări şi 
teritorii, faţă de 16 anterior. 

CE preciza că a adăugat state cu 
„de�cienţe strategice în combate-
rea spălării de bani şi a �nanţării re-
gimurilor teroriste”. 

Decizia oficială a Consiliului UE 
este aşteptată săptămâna viitoare. 

Consiliul şi PE trebuie să comu-
nice Comisiei punctele lor de ve-
dere până pe 13 martie.

Mina Andreeva, purtătoare de cu-
vânt a Comisiei Europene, a susţinut 
într-o conferinţă de presă că lista a 
fost întocmită „în strânsă coopera-
re cu statele membre” şi că acestea 
au fost consultate „atât în privinţa 
metodologiei, cât şi a ţărilor” incri-
minate pentru spălare de bani.

Ambasadorul american la UE, Gor-
don Sondland, a declarat că este „în-
curajator să vedem că prevalează 
bunul simţ din partea statelor mem-

bre, faţă de poziţionarea dogmatică 
a Comisiei”. Diplomatul a a�rmat că 
27 de ţări din UE sunt împotriva noii 
liste, mai spune sursa citată.

CE a adăugat pe listă şi patru te-
ritorii ale SUA: Samoa Americană, 
Insulele Virgine Americane, Puer-
to Rico şi Guam. Cu excepţia Puer-
to Rico, acestea sunt considerate şi 
paradisuri �scale. 

Teritoriile respective, precum şi 

Şanse scăzute de aprobare pentru lista 
neagră a UE privind spălarea de bani

Panama şi Arabia Saudită, de ase-
menea, acuzate de Comisia Euro-
peană în versiunea discutată, nu 
�gurează însă şi la indexul Grupu-
lui de Acţiune Financiară (Financial 
Action Task Force, FATF).

FATF - organism internaţional a 
cărui preşedinţie curentă este asigu-
rată de Statele Unite - are în prezent 
în vedere doar 12 jurisdicţii.
Foto: socinro.me

Brexit: Spania a adoptat un 
decret privind rezidenții britanici

l l Spania a anunţat adoptarea unui 
decret care permite rezidenţilor bri-
tanici să rămână în ţară chiar dacă 
nu va exista un acord pentru Brexit, 
informează AGERPRES. 

Cererile lor de reşedinţă perma-
nentă vor � primite până la sfârşitul 
lui 2020. Guvernul de la Madrid do-
reşte totodată reciprocitate pentru 
cei aproximativ 150.000 de spanioli 
care trăiesc în Regatul Unit. Obiec-
tivul declarat al Spaniei - ţara euro-
peană unde trăiesc cei mai mulţi bri-
tanici în afara Regatului Unit - este 
ca niciun cetăţean britanic sau spa-
niol şi nicio familie a acestora să nu 
rămână fără protecţie, au arătat mi-
nistrul de externe Josep Borell şi vi-
cepremierul Carmen Calvo. Adjunc-
ta prim-ministrului socialist Pedro 
Sanchez şi-a exprimat şi speranţa 
că până la urmă nu va � nevoie de 
decretul-lege adoptat recent.

Trupele americane s-ar putea 
retrage în totalitate din Afganistan

l l Trupele americane s-ar putea 
retrage în totalitate din Afganis-
tan în următorii 3-5 ani, dezvăluie 
cotidianul The New York Times, în 
timp ce negocierile de pace între 
SUA şi talibani continuă la Doha, 
informează AGERPRES.

„Toate forţele americane s-ar pu-
tea retrage din Afganistan în urmă-
torii 3-5 ani, în cadrul unui nou plan 
al Pentagonului propus în timpul 
negocierilor de pace, plan ce ar pu-
tea duce la o împărţire a puterii în-
tre guvernul de la Kabul şi talibani”, 
a notat cotidianul american. Acest 
plan va permite reducerea la jumă-
tate a efectivelor americane în tim-
pul următoarelor luni şi redesfăşu-
rarea acestora pentru operaţiuni de 
contraterorism, explică publicaţia.

Circa 14.000 de soldaţi americani 
formează şi sprijină în prezent arma-

ta afgană, prin oferirea de sprijin ae-
rian, şi supervizează operaţiunile de 
contraterorism. Alte câteva mii de 
soldaţi din state membre ale NATO 
şi ţări partenere participă, de aseme-
nea, la această misiune de formare, 
sub egida Alianţei Nord-Atlantice. 

Conform sursei citate, talibanii au 
in�rmat articolul din New York Ti-
mes, susţinând că nu au fost nicio-
dată puşi la curent cu un atare plan 
de retragere american.

„Nicio discuţie nu a fost angaja-
tă referitor la un guvern interimar 
sau alegeri”, iar SUA „nu au propus 
nimic” în privinţa prezenţei lor în 
Afganistan „pentru patru sau cinci 
ani suplimentari”, au răspuns tali-
banii într-un comunicat. „Actualele 
negocieri se referă doar la retrage-
rea forţelor străine şi la natura aces-
tei retrageri, precum şi la asigurări-
le privind viitorul Afganistanului”, 
adaugă comunicatul. 

Societatea civilă afgană atenţio-
nează că o retrage rapidă a forţe-
lor militare ar putea deschide calea 
spre un război civil şi mai sângeros. 
Foto: time.com

Potrivit autorităţilor centrale, în 
Spania sunt înregistraţi ca rezidenţi 
circa 300.000 de cetăţeni britanici; 
guvernul estimează că noile proce-
duri de obţinere a reşedinţei vor � 
aplicabile pentru circa 400.000 de 
persoane. Foto: revista22.ro
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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

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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Más de 60.000 
contratos 
temporales pasan 
a indefinidos

Día Internacional 
de la Mujer

l l  El Consejo de Ministros ha 
conocido el segundo informe, 
en el 15 de febrero de 2019, 
de Ejecución del Plan Direc-
tor por un Trabajo Digno 2018-
2020, aprobado por el Gobier-
no el 27 de julio de 2018, según 
La Moncloa (lamoncloa.gob.es).

El objetivo principal de este Plan 
Director es recuperar derechos la-
borales y mejorar la calidad del 
empleo y de las condiciones de 
trabajo, lo que permite, al mismo 
tiempo, reforzar la garantía de 
sostenibilidad presente y futura 
del Sistema de Seguridad Social.

Como parte esencial del Plan Di-
rector se han ejecutado dos Pla-
nes de Choque: uno contra el frau-
de en la contratación temporal 
y otro contra el uso irregular de 
la contratación a tiempo parcial.

Según el balance presentado, 
la ejecución de ambos planes ha 
dado como resultado, de agosto 
a diciembre de 2018, la conver-
sión de 61.445 contratos tempo-
rales en inde�nidos, lo que repre-
senta el 76,3% de los trabajadores.

Además, se ha logrado incre-
mentar la jornada de 8.824 per-
sonas trabajadoras con contrato a 
tiempo parcial, lo que supone un 
17,5% de los afectados por el Plan 
de Choque contra el uso irregular 
de la contratación a tiempo parcial.
A c t u a c i ó n  o r d i n a r i a  d e 
l a  I n s p e c c i ó n  d e  T r a b a j o

En el año 2018, y al margen de los 
resultados obtenidos como con-
secuencia de la puesta en mar-
cha del Plan Director, se han trans-
formado en indefinidos 132.501 
contratos temporales irregula-
res, 39.576 más que en el año 
2017 (29,86% más) y 50.229 más 
respecto a 2016 (37,90% más).

l l El tema del Día Internacional 
de la Mujer (8 de marzo) de este 
año, „Pensemos en igualdad, cons-
truyamos con inteligencia, innove-
mos para el cambio„, coloca la in-
novación por parte de las mujeres 
y las niñas, para las mujeres y las 
niñas, en el centro de los esfuerzos 
para lograr la igualdad de género, 
según la ONU Mujeres (unwomen.
org/es).

El logro de la igualdad de gé-
nero en el mundo requiere de in-
novaciones sociales que funcio-
nen tanto para hombres como 
para mujeres y que no dejen a 
nadie atrás. Desde la planifica-
ción urbana que se centre en 
la seguridad de la comunidad 
hasta plataformas de aprendi-
zaje electrónico que lleven las 
aulas a las mujeres y las niñas, 
centros de cuidado infantil ase-
quibles y de calidad, así como 
tecnología diseñada por muje-
res para abordar los obstáculos 
persistentes que las limitan, la 
innovación puede impulsar la 
carrera por la igualdad de gé-
nero hasta la meta para 2030.

El logro de la igualdad de gé-
nero en el mundo comienza por 
asegurarse de que las necesi-
dades y experiencias de las 
mujeres estén integradas en 
el propio origen de la tecno-
logía y las innovaciones. Esto 
significa crear soluciones inte-
ligentes que vayan más allá del 
reconocimiento de las dispa-
ridades de género y atiendan 
las necesidades de hombres y 
mujeres en plano de igualdad. 

Y finalmente, requiere innova-
ciones que perturben el statu 
quo y presten especial atención 
a cómo se utiliza y se accede a 
la tecnología y quiénes lo ha-
cen.

Programa MOVES: 45 millones de euros 
para incentivar la compra de vehículos 
alternativos-vehículos eléctricos

l l El Consejo de Ministros ha apro-
bado, en el 15 de febrero de 2019, 
un Real Decreto por el que se regu-
lan las bases del Programa de In-
centivos a la Movilidad E�ciente y 
Sostenible (MOVES), dotado con 
45 millones de euros y dirigido a 
incentivar la compra de vehícu-
los alternativos, instalar infraes-
tructuras de recarga de vehículos 
eléctricos, el desarrollo de incen-
tivos para implantar sistemas de 
préstamos de bicicletas eléctricas 
y la implantación de medidas re-
cogidas en planes de transporte 
a los centro de trabajo, según La 
Moncloa (lamoncloa.gob.es).

Adicionalmente, se habilita una 
línea de 15 millones de euros desti-
nada a apoyar proyectos singulares 
de movilidad sostenible en ciuda-
des Patrimonio de la Humanidad, 
municipios con alto índice de con-
taminación o ubicados en islas, o 
iniciativas de innovación en elec-
tromovilidad. Los importes de las 
ayudas para la adquisición de vehí-
culos oscilan entre los de 700 euros 
para motos eléctricas y los 15.000 
euros para la compra de camiones 
y autobuses con propulsión alter-
nativa. Las ayudas para la compra 
de vehículos ligeros eléctricos se si-
túan en torno a los 5.000 €. 

En paralelo, se exigirá fabricantes, 
importadores de vehículos o puntos 
de venta un descuento mínimo de 
mil euros en la factura, excepto para 
las compras de cuadriciclos y motos. 
Así, los potenciales bene�ciarios de 
la ayuda estatal contarán con un in-
centivo adicional para apostar por 
la movilidad sostenible.

Los incentivos para vehículos 
de gas se reservan para camiones 
y furgones, dado que las alterna-
tivas eléctricas no cuentan con el 

su�ciente desarrollo. En cuanto a 
los puntos de recarga eléctrica de 
vehículos eléctricos (públicos y pri-
vados) y a los sistemas de préstamos 
de bicicletas eléctricas, las ayudas 
serán de un 30% o un 40% del coste 

subvencionable, dependiendo del 
tipo de bene�ciario, estableciéndo-
se un límite de 100.000 euros.

Por último, MOVES �ja un límite 
de 200.000 euros de ayuda por be-
ne�ciario para la implantación de 
Planes de Transporte a los Centros 
de Trabajo con una ayuda del 50% 
del coste subvencionable. Las ayu-
das podrán ser co�nanciadas con 
recursos del Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional (FEDER) y no son 
compatibles con otras ayudas, que 
tengan la misma �nalidad.
Foto: pixabay.com

PROGRAMA DE 
INCENTIVOS A LA 
MOVILIDAD EFICIENTE 
Y SOSTENIBLE (MOVES).

Día Internacional de la Mujer 2019: „Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, in-
novemos para el cambio”. 
Foto: unwomen.org
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Rugby: România, 
învinsă de Spania 
după ce a condus 
la pauză cu 13-7

Fotbal: Mirel 
Rădoi a convocat 
opt stranieri la 
naţionala sub-21

l l Naţionala de rugby a României a 
fost învinsă de reprezentativa Spa-
niei, cu scorul de 21-18 (7-13), pe 
Estadio Nacional Complutense din 
Madrid, în Rugby Europe Interna-
tional Championship 2019, infor-
mează AGERPRES.

„Stejarii” au suferit a doua înfrân-
gere din competiţie, după ce au 
condus la un moment dat cu 13-0.

Pentru România au reuşit eseuri 
Ionuţ Dumitru (7) şi Vlăduţ Zaharia 
(68), iar Florin Vlaicu a contribuit cu 
două lovituri de pedeapsă (1, 19) şi 
o transformare (9). 

Ibericii au marcat trei eseuri, prin 
Fernando Lopez (29), Alvar Gime-
no (40) şi Lucas Guillaume (63), toa-
te transformate de Bradley Dean 
Linklater (31, 41, 64). 

Anul trecut, la Madrid, Spania s-a 
impus în faţa României cu 22-10, 
tricolorii ratând şansa să se cali�ce 
în mod direct la CM 2019, �ind la 
mâna celorlalte rezultate din eta-
pele rămase. 

Deşi în �nal acestea au fost favo-
rabile „Stejarilor”, România a fost 
descali�cată de la turneul �nal din 
Japonia de forul internaţional, ca 
urmare a folosirii unui jucător nee-
ligibil în partidele din preliminarii, 
mai spune sursa citată.

România va juca meciul următor 
pe 9 martie, contra Rusiei, pe Stadio-
nul Municipal din Botoşani.

l l Selecţionerul naţionalei sub-21 
de ani a României, Mirel Rădoi, a 
convocat opt stranieri pentru sta-
giul de pregătire din Spania, pro-
gramat în perioada 19-26 martie 
2019, potrivit site-ului Federaţiei 
Române de Fotbal, informează 
AGERPRES.

Rădoi i-a convocat pe portarul 
Andrei Ionuţ Radu (Genoa FC/Ita-
lia), fundaşii Alexandru Paşcanu 
(Leicester City/Anglia), Andrei 
Raţiu (Villarreal/Spania), mijlo-
caşii Vlad Dragomir (Perugia/Ita-
lia), Mihai Dobre (Yeovil/Anglia), 
Marco Dulca (Swansea City/An-
glia) şi atacanţii Adrian Petre (Esb-
jerg fB/Danemarca) şi Claudiu Mi-
covschi (Genoa FC/Italia) pentru 
cele două meciuri amicale cu Spa-
nia (21 martie) şi cu Danemarca (25 
martie). Tricolorii mici vor disputa 
două partide de verificare, în vede-
rea pregătirii pentru EURO 2019.

Conform sursei citate, reprezen-
tativa de tineret a României este 
calificată la EURO 2019, la fel ca şi 
Italia şi Danemarca.

Danemarca se află în grupa 
României în viitoarea campanie de 
calificare, cea pentru EURO 2021, 
la care vor fi eligibili jucătorii năs-
cuţi începând cu 1 ianuarie 1998.

Celelalte adversare ale tricolori-
lor sunt Ucraina, Irlanda de Nord, 
Finlanda şi Malta.

l lPerechile Eliza Samara/Daniela 
Dodean Monteiro şi Ovidiu Iones-
cu/Cristian Chiriţă au câştigat me-
daliile de aur în probele de dublu ale 
Campionatului Naţional de Tenis de 
Masă, găzduit, pe 2 martie a.c., de 
Sala Sporturilor „Romeo Iamandi” 
din Buzău, informează AGERPRES.

În �nala feminină, Samara şi Do-
dean Monteiro le-au învins pe Tania 
Plăian şi Andreea Clapă cu scorul 
de 3-1, potrivit site-ului Federaţiei 

Române de Tenis de Masă. Medaliile 
de bronz au revenit cuplurilor Irina 
Ciobanu/Adina Diaconu, învinsă cu 
3-2 de perechea Samara/Dodean 
Monteiro, respectiv Andreea Zan�r/
Mihaela Ilie, întrecută în semi�nale 
cu 3-0 de Plăian/Clapă.

La masculin, Ionescu şi Chiriţă au 
dispus de perechea Alin Spelbuş/
Adrian Dodean cu 3-0. Perechea Da-
rius Toma/Mihai Nemaciuc, învinsă 
de Ionescu şi Chiriţă, cu 3-0, şi cuplul 

Perechile Samara/Dodean Monteiro şi 
Ionescu/Chiriţă, campioane naţionale la dublu

Cristian Pletea/Rareş Şipoş, învins în 
semi�nale de Spelbuş şi Dodean, cu 
3-2, au cucerit medaliile de bronz, 
mai spune sursa citată. La simplu 
masculin, Ovidiu Ionescu îl va în-
frunta în semi�nale pe Alexandru 
Cazacu, iar Rareş Şipoş, pe Cristian 
Pletea. În proba feminină de simplu, 
Adina Diaconu va primi replica Iri-
nei Ciobanu, iar Andreea Dragoman 
va juca împotriva Danielei Dodean 
Monteiro. Foto: agerpres.ro

Starul brazilian Ronaldinho, 
omagiat pe stadionul Maracana
l l Fostul star al fotbalului brazilian 
Ronaldinho Gaúcho a fost omagiat 
pe emblematicul stadion Maracana 
din Rio de Janeiro, care a inaugurat 
o expoziţie dedicată rememorării 
celor mai importante momente 
din cariera acestuia, informează 
AGERPRES.

Expoziţia conţine obiecte perso-
nale, precum fotogra�i, ghete de 
fotbal, un tricou al Barcelonei, în 
amintirea perioadei pe care ata-
cantul a petrecut-o la clubul spa-
niol. Există, de asemenea, amprente 
scanate ale picioarelor lui Ronaldin-
ho. Unul dintre punctele cele mai 
speciale ale expoziţiei îl reprezintă 
o colecţie de picturi ale artistului 
Emerson Carvalho de Souza, cunos-
cut drept Camaleao, care a portre-
tizat diferite etape ale vieţii fostu-
lui jucător, începând din copilărie 
şi trecând apoi pe la Gremio, Pa-

Haltere: Paul Dumitraşcu, două medalii 
de aur şi una de argint la Fajr Cup

l l  Sportivul român Paul Dumitraşcu 
a câştigat două medalii de aur şi una 
de argint, la cat. 73 kg, în cadrul celei 
de-a patra ediţii a competiţiei „In-
ternational Fajr Cup”, de la Teheran, 
criteriu de cali�care la Jocurile Olim-
pice Tokyo 2020, potrivit paginii de 
Facebook a Federaţiei Române de 
Haltere, informează AGERPRES. 

Dumitraşcu, legitimat la CSA 
Steaua Bucureşti, pregătit de an-
trenorul coordonator al Lotului 
Olimpic de Tineret, Nicolae Niţu, a 
obţinut argintul la stilul smuls, cu 
136 kg, a luat aurul la aruncat, cu 
176 kg, şi la total, cu 312 kg. 

Federaţia Română de Haltere îşi 
propune pentru anul 2019 organi-
zarea Campionatelor Europene de 
tineret la Constanţa. „În 2019, avem 
în plan organizarea Campionatelor 
Europene de tineret la Constanţa. 

Rămâne să obţinem de la federaţia 
europeană acordul �nal. Şanse sunt 
destul de mari, dar ca să propun la 
federaţia europeană trebuie să merg 
la MTS să întreb dacă sunt de acord 
cu această organizare”, a menţio-
nat Nicu Vlad, preşedintele FRH. În 

ceea ce priveşte obiectivele în 2019, 
acestea sunt legate de obţinerea 
calificării unui număr de 4 sporti-
vi la Jocurile Olimpice de la Tokyo. 
„Obiectivele noastre din 2019 sunt 
cali�cările pentru JO 2020. Potenţia-
lul nostru de cali�care este undeva 
la 2 băieţi şi 2 fete, dar să sperăm că 
putem duce mai mulţi acolo. Pentru 
că obiectivul �nal este o medalie la 
Tokyo. În 2019, avem Campionate 
Europene şi Mondiale atât la junio-
ri, cât şi la seniori. Cali�carea pen-
tru Jocurile Olimpice s-a schimbat 
la noi, acum cali�carea este indivi-
duală. Sportivii trebuie să participe 
la mai multe competiţii şi să obţină 
un punctaj în concursurile din ulti-
mele luni rămase până la Tokyo 2020. 
Dacă ai valoare, te cali�ci”, a precizat 
preşedintele FRH.
Foto: viata-libera.ro

ris Saint-Germain, FC Barcelona şi, 
desigur, selecţionata Braziliei. Ro-
naldinho, care nu a văzut picturile 
până la inaugurarea expoziţiei, s-a 
emoţionat şi i-a mulţumit lui Cama-
leao pentru munca depusă. 
Foto: Ronaldinho Gaúcho / Facebook
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MUNCĂ

OFERTE

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 man-
tenga 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 bus-
co. Ruego leer el anuncio antes de llamar. 
Tel: 651858134.

CERERI

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 � contactat la numărul 
0040729275917.

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

Caut de muncă. Sunt preparator de mezelu-
ri 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 po-
sible relación seria. Tel: 605255652.

Español, funcionario del estado, busca amis-
tad sin límite, con señora rumana de 40 a 
50 años. Tel: 692349636.

Domn de 46 de ani, divorțat, din zona Madri-
dului, 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 fe-
meie de vârstă apropiată din comunitatea 
Madrid. Tel: 642002967.

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

Domn din zona Madridului de 41 de ani, 
vreau să cunosc o doamnă de vârstă apro-
piată pentru căsătorie. Tel: 642707115.

Bărbat de 55 de ani, 1,78 m înălțime, 
80 kg, șaten cu ochii albaștri, fără obli-
gații, din zona Madridului, doresc să cu-
nosc o doamnă de vârstă apropiată. Tel: 
602619787.

Caballero de 56 años, soltero, busca mujer 
rumana para amistad y posible relación de 
pareja. Mido 1.60 m, comunidad de Madrid. 
Me llamo Angel. Tel: 687858760.

Spaniol din Madrid, în vârstă de 42 de ani, 
pianist, îmi place să merg la film, să mă 
plimb, să discut, vreau să cunosc o tânără 
româncă pentru prietenie sau mai mult. Tel: 
647733924.

Bărbat 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 obli-
gații, doresc să cunosc o fată pentru o re-
lație 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 doam-
nă de vârstă apropiată, să întemeiem o 
familie. Nu îmi doresc o aventură. Sunt 
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YA HEMOS
ABIERTO

CELEBRAMOS LA APERTURA DE LA NUEVA OFICINA 

PÁSATE  YA Y HAZ TU RESERVA DE VIAJE
Regístrate entre el 01 - 31 de Marzo de 2019 y participa 

en un sorteo para un fin de semana. dos personas en media 
pensión y acceso al SPA. en el exclusivo Hotel Royal Hideway 

Luxury Sancti Petri. Cádiz.

Viajes a medida, Viajes de novios, Viajes culturales, Viajes de negocios e 

incentivos, Viajes gastronómicoS, Grandes viajes, Bodas exóticas, Safaris, 

Cruceros, Ski, Playa,  Balnearios y Turismo de salud, Paquetes, Grupos

¿Y TÚ, A DÓNDE 
QUIERES VIAJAR?

un om cu frică de Bunul Dumnezeu. Tel: 
642917710.

Domn de 57 ani, serios, doresc să cu-
nosc o doamnă serioasă, de vârstă apro-
piată, din comunitatea Madrid. Tel: 
642718344.

Am 60 ani, divorțată, singură, caut un băr-
bat văduv sau fără copii, cu mașină, cu ser-
viciu, de 58-65 ani, din Castilla-La Mancha. 
Caut ceva serios! Eu lucrez în Toledo. Mă 
cheamă Lili. Tel: 604214946.

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

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

Español divorciado quiere amistad sin lí-
mite 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 gus-
tara 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

SERVICII

Caut să mă înregistrez (empadronamiento) 
în provincia Guadalajara, Toledo, Segovia 
sau Ávila pentru un examen auto de cate-
goria D (contra cost). Tel: 627192719.

VÂNZĂRI

Vând în Botoșani, strada Popăuți 104, casă 
construită în 2014, P+M, compusă din 6 
camere, două bucătării. Preț 88.000€. Tel: 
0034666299144; 0040771905144.

Vând teren în judeţul Alba, Oraşul Zlatna, 
lângă 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 cameră de matrimoniu pentru o 
persoană, din orice zi a lunii. Apartamen-
tul este cu 2 băi, terasă, Digi, internet, pe 
strada Talamanca, Alcalá de Henares. Tel: 
642820155.

Închiriez apartament, condiții foarte bune, 
în Anchuelo (10 minute cu mașina până în 
Alcalá). Apartamentul are 2 camere și sa-
lon, etajul 1. Mai multe informații la tele-
fon: 627192719.






