
Cine poate vota la secțiile de votare din străinătate? Orice cetățean român a�at în străinătate (care are domiciliul sau 
reședința în străinătate sau care se a�ă ocazional în străinătate), care a împlinit, inclusiv până în ziua alegerilor, vârsta 
de 18 ani, nu are drepturile electorale interzise prin hotărâre judecătorească de�nitivă și care nu s-a înscris în listele 
electorale ale unui stat membru UE, altul decât România. Mai multe informații pe acest subiect, găsiți în interior.  PAGINA 2  

Temele referendumului - supuse 
consultării populare din 26 mai 2019
l lPreşedintele Klaus Iohannis 
a anunţat că a transmis Parla-
mentului temele care vor � su-
puse consultării populare în 
cadrul referendumului din 26 
mai 2019. Prima: interzicerea 
amnistiei şi graţierii pentru in-
fracţiuni de corupţie, cea de-a 
doua - interzicerea adoptării 
de către Guvern a ordonanţe-
lor de urgenţă în domeniul or-
ganizării judiciare. 
Foto: presidency.ro 
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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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Întrebări Frecvente privind Votul în străinătate la 
alegerile pentru Parlamentul European din 26 mai 2019

Foto: pixabay.com

Precizări UNTRR despre noul 
ROTT din Spania,
privind repausul săptămânal 
normal în cabină

Foto: pixabay.com Pagina 6

Spania introduce 
concediul
paternal de opt 
săptămâni

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.

Întrebări Frecvente privind Votul în străinătate la 
alegerile pentru Parlamentul European din 26 mai 2019

l l Cine poate vota la secțiile 
de votare din străinătate?
Orice cetățean român aflat în 
străinătate (care are domiciliul sau 
reședința în străinătate sau care se 
a� ă ocazional în străinătate), care a 
împlinit, inclusiv până în ziua alege-
rilor, vârsta de 18 ani, nu are drep-
turile electorale interzise prin ho-
tărâre judecătorească de� nitivă și 
care nu s-a înscris în listele electo-
rale ale unui stat membru UE, altul 
decât România, informează Amba-
sada României în Regatul Spaniei.

Dacă sunt înscris pe listele elec-
torale spaniole, pot vota pentru 
reprezentanții României în Par-
lamentul European?

Dacă v-aţi înscris în Censo Elec-
toral spaniol pentru oricare dintre 
alegerile pentru Parlamentul Euro-
pean din trecut sau pentru alegerile 

pentru Parlamentul European din 
26 mai 2019, puteţi vota pentru re-
prezentanții României în Parlamen-
tul European DOAR DACĂ:

– dați o declarație, la momentul 

exercitării votului în secţia pentru 
reprezentanţii României în Parla-
mentul European, potrivit căreia 
nu v-ați exercitat dreptul de vot la 
același scrutin pentru reprezentanţii 

Spaniei în Parlamentul European;
– semnaţi pe această declaraţie 

că înţelegeţi că puteţi vota o sin-
gură dată, astfel că nu veţi putea 
vota în aceleaşi alegeri pentru re-
prezentanţii Spaniei în Parlamen-
tul European.

Pe baza căror acte se poate vota 
în străinătate?

Cetățenii români cu domiciliul 
în străinătate pot vota pe baza 
paşaportului sau a cărţii de iden-
titate provizorii, în termen de va-
labilitate.

Cetățenii români cu domiciliul în 
România, a� ați în străinătate, pot 
vota pe baza paşaportului sau a 
cărţii/buletinului de identitate, în 
termen de valabilitate.

ATENȚIE! Asigurați-vă că 
aveți acte de identitate va-
labile în ziua alegerilor!
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l l  Publicăm un interviu deosebit, 
realizat cu doamna Ioana Luca, 
antreprenor din Târgoviște și dez-
voltator al complexului rezidențial 
Class Park Târgoviște, care ne-a 
vorbit puțin despre România, des-
pre casă, dar și despre investiții și 
despre românii din Spania care 
aleg să se întoarcă acasă. 
Reporter: Cine se a�ă în spatele 
acestui proiect curajos?
Ioana Luca: În spatele proiectului 
Class Park de pe strada Madrid, se 
a�ă o familie, o echipă pasionată și 
fericită, Ioana și Răzvan Luca. Avem 
originea aici, în Târgoviște, iar Class 
Park este deja un membru al fami-
liei, adică depunem toată energia 
și tot sufletul în a realiza ceva cu 
adevărat modern și calitativ pen-
tru Dâmbovițeni. Ne dorim cât mai 
multe facilități pentru locatarii com-
plexului, chiar în interiorul acestuia, 
dar mai ales spații verzi și aer curat!
R: Care ar � cele mai importante 
facilități, demne de menționat?
I. L.: Pe lângă spațiul verde ce în �e-
care dimineață de primavară ne în-

Puteți cumpăra acum o locuință nouă, la nivelul de calitate 
și servicii cu care sunteți deja obișnuiți, chiar în Târgoviște!

cântă cu parfumul de iarbă proaspăt 
tunsă, este spațiul de joacă pentru 
copii, în aer liber, foarte amplu și 
modern, cât și zona de �tness în aer 
liber, parcările civilizate, siguranța 
oferită de paza 24 din 24h și supra-
veghere video. Toate acestea au fă-
cut ca locatarii să se simtă o comu-
nitate unită.
R: Și în Spania ideea de comuni-
tate este foarte des amintită. Ce 

reprezintă mai exact?
I. L.: Comunitatea este formată din 
oameni de vârste apropiate ce îm-
părtășesc aceleași valori și expe-
riențe. Mămici, colegi de muncă, an-
treprenori, toți au subiecte actuale 
în comun și se bucură că pot împăr-
tăși și învăța lucruri noi. În plus, este 
o atmosferă caldă, de familie în �e-
care seară de vară, când se strâng cu 
toții în spațiile de joacă cu cei mici.

R: Cât costă un apartament în 
Class Park, cu aceste facilități?
I. L.: Avem mai multe tipuri de apar-
tamente, vă pot da un exemplu de 
un apartament cu 2 camere, cu o 
suprafață de 60 mp, cu terasă in-
clusă, este 54.400 de Euro + TVA, 
iar unul cu 3 camere, de 71 mp, cu 
terasă costă 66.400 de Euro + TVA. 
Dar avem și studio-uri duble foar-
te e�cient compartimentate, de 44 
mp la doar 41.500 de Euro + TVA.  
În plus, venim în sprijinul clienților 
noștri cu suport pentru obținerea 
unor credite foarte e�ciente.
R: Cu ce se ocupă oamenii în Târ-
goviște?
I. L.: Târgoviștea este în plină dez-
voltare: Parcul Chindiei arată mai 
bine ca niciodată, s-a terminat cons-
trucția unui bazin olimpic nou nouț. 
Universitatea Valahia a făcut ca cen-
trul să �e plin de tineret, plus indus-
triile din zonă, adică Dacia, Arctic și 
altele. Și așteptăm noul mall (centru 
comercial) al orașului în curând, deci 
premizele pentru viitorul orașului 
sunt foarte bune!

R: Există și investitori printre 
clienții dumneavoastră?
I. L.: Da, există și persoane care au 
cumpărat pentru a închiria, într-un 
procent destul de mic, iar aproape 
toate aceste apartamente sunt în-
chiriate. Discutam cu un proprietar 
care obține un randament de peste 
7,5% și este foarte mulțumit. Majo-
ritatea clienților noștri sunt din ju-
dețul Dâmbovița, însă avem clienți 
și din alte colțuri ale țării.
R: Unde și cum pot ascutătorii 
Radio Românul și cititorii ziaru-
lui El Rumano din Spania să a�e 
mai multe informații despre lo-
cuințele Class Park?
I. L.: Cel mai ușor pe site-ul nostru 
www.classpark.ro, pe pagina de 
Facebook Class Park Targoviste 
sau la telefon: 004/0745.22.77.44.  
Dorim să le urăm românilor din Spa-
nia multă sănătate și putere de muncă 
și le transmitem că țara lor îi așteaptă 
înapoi acasă, oricând! Și, vorbind în 
numele celor de acasă, le transmitem 
că ne este dor de ei și abia așteptăm 
să îi revedem!

Tina Olari: „Vreau ca femeia care se îmbracă cu creația mea, să își redescopere strălucirea interioară”

l l Am avut plăcerea de a avea ca 
oaspete de seamă în studiourile 
Radio Românul din  Spania (107,7 
FM și www.radioromanul.es ), în-
tr-un  interviu în direct, pe renumita 
creatoare de modă Tina Olari, re-
cunoscută și foarte apreciată atât 
în România, cât și în lume, dar mai 
ales în Spania, ca designer Haute 
Couture.

Tina Olari s-a a�at la Madrid pen-
tru a participa și prezenta colecția sa 

haute couture la Guinness World Re-
cords, eveniment care a bătut două 
recorduri mondiale prin numărul de 
modele și de țări reprezentate, or-
ganizat de Worldvision Fashion 
Show, la Gran Casino din Aran-
juez, sâmbătă 6 aprilie 2019. 

Cele 20 de creații ale Tinei Olari 
reprezentând astfel România la cel 
mai înalt nivel. Au de�lat pe pasare-
lă peste 400 de modele din întreaga 
lume, îmbrăcate de 30 de designeri.

Tina Olari este recunoscută și 

premiată la nivel internațional 
ca Designer O�cial pentru con-
cursurile mondiale de frumu-
sețe, iar colecțiile sale au strălu-
cit pe mari podiumuri ale lumii, ca 
Dubai, Milano, Barcelona, Madrid 
sau România. 

Dintre creațiile Tinei, care au îm-
brăcat frumoasele fete care au câș-
tigat concursurile mondiale de fru-
musețe, amintim: Miss World 2015, 
Miss Global China 2016, Miss Grand 
International 2016, Miss Top Model 

Of The World 2010, Miss Barcelona, 
Miss Spania etc.

Creațiile designerul român, �e că 
e vorba de rochia de seară, de mi-
reasă sau casual, exprimă femeia în 
esența sa senzuală, ra�nată, fasci-
nantă, elegantă. 

Notele de romantism, cu aer aris-
tocrat, dau unicitate și feminitate 
�ecărei creații în parte, făcând ca fe-
meia care îmbracă o creație semnată 
Tina Olari, să redescopere în oglin-
dă, sublimul esenței sale. 

În actualul Showroom Ate-
lier din Bistrița, Tina Olari oferă 
creațiile sale la închiriere, achi-
ziționare sau realizare la coman-
dă, oferind atenție exclusivă �e-
cărei cliente în parte. 

Dacă doriți să a�ați detalii despre 
evoluția unei românce de excepție 
și minunatele modele de rochii con-
cepute de ea, puteți căuta mai multe 
informații pe pagina web: 

tinaolari.com
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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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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, 
prin Master în Administrație Publică, 
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 obține-
re a cetățeniei spaniole să îl prezin-
te direct în fața autorităților Minis-
terului Justiției din Spania. Masterul 
a fost absolvit la Universitatea Ca-
milo José Cela (UCJC), din Madrid, 
specializarea Gestor Administrativo 
de Nacionalidades, promoția 2017, 

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

având titlul tezei de dizertație: „Ré-
gimen Juridico para las Autorizacio-
nes de Residencia y para la Naciona-
lidad de los Ciudadanos Europeos en 
España”. Astfel, avocatul Gabriel 
Radu este primul și singurul avo-
cat român din Spania autorizat pe 
această specializare - obținerea 
cetățeniei spaniole. De asemenea, 
avocatul 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!

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.
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Sibiul, locul spre care duc toate drumurile iubitorilor 
de dans, film, muzică și mâncare bună
l l După statutul de Capitală Cultu-
rală Europeană câștigat în 2007, 
reputația Sibiului, ca pol al cultu-
rii din România, a crescut în �eca-
re an, devenind și din acest motiv 
un adevărat magnet pentru turiștii 
din țară și din străinătate. Una din-
tre schimbările majore observa-
te în peisajul cultural sibian, care 
a și contribuit, de altfel, la crește-
rea prestigiului orașului de pe Ci-
bin, a fost și în�ințarea Teatrului 
de Balet. 

Visul cel vechi al Sibiului de a avea 
o instituție dedicată dansului a de-
venit, astfel, posibil în urmă cu 11 
ani, când, în urma efortului lui Ovi-
diu Dragoman, directorul instituției, 
pe scenele orașului au început să 
danseze 10 balerini.

Balerini din toată lumea, la Sibiu

Dragostea pentru balet a fost prin-
cipalul motor al Teatrului de Balet 
Sibiu, care, timp de un deceniu a 
crescut constant în calitatea dan-
satorilor și a producțiilor, aducând 
în fața publicului unele dintre cele 
mai iubite balete clasice ale lumii, 
precum și o serie întreagă de spec-

tacole originale, de dans contem-
poran, dar și o componență inter-
națională și foarte interesantă de 
balerini. 

De-a lungul anilor, efortul cons-
tant de a menține o calitate cât 
mai ridicată a evenimentelor ins-
tituției, turneele naționale și in-
ternaționale organizate de TBS 
au atras un număr foarte mare de 
tineri dansatori veniți din toate 
colțurile lumii în România, la Si-
biu. 

Aici ei au putut să-și urmeze visul 
de a-și construi o carieră în lumea 
aspră a dansului. 

Tocmai acesta este și motivul pen-
tru care nu mai miră pe nimeni să 
a�e că, în prezent, la 11 ani de când 
vedea pentru prima dată lumina re-
�ectoarelor, Teatrul de Balet Sibiu 
numără 40 de balerini veniți din: 
SUA, Spania, Belgia, Italia, Japonia, 
Slovenia, Franța, Marea Britanie, 
Venezuela, Cuba, Rusia, România, 
Republica Dominicană, Australia și 
Noua Zeelandă.

Crescând văzând cu ochii

„Teatrul de Balet este, pot spune, 
ca un copil pe care îl vezi crescând 

Spania introduce concediul 
paternal de opt săptămâni
l l  În Spania concediile paternale 
sunt de opt săptămâni de când a 
intrat în vigoare o lege cu privire la 
egalitatea în câmpul muncii, con-
form căreia concediile paternale au 
fost majorate de la cinci până la opt 
săptămâni, informează AGERPRES.

Taţii copiilor născuţi sau adoptaţi 
vor avea un concediu de aproape 
două luni şi ar urma să se bucure de 
primele două săptămâni în acelaşi 
timp cu mama, imediat sau după 
naştere sau adoptarea copilului. 
Restul de şase săptămâni de con-
cediu paternal pot fi împărţite în 
primele 12 luni de la naştere sau 
adoptare.

Guvernul socialist condus de Pe-
dro Sanchez a aprobat recent o lege 

Precizări UNTRR despre noul ROTT din Spania, 
privind repausul săptămânal normal în cabină
l l Uniunea Naţională a Transporta-
torilor Rutieri din România (UNTRR) 
a trimis pe adresa redacției www.
periodicoelrumano.es un comuni-
cat cu mai multe informații despre 
noile măsuri legislative care pot in-
�uența munca multor șoferi de ca-
mion, printre care și români. Măsu-
rile la nivelul Spaniei sunt aplicate 
prin modi�carea Regulamentului 
privind Transporturile – Reglamen-
to de Ordenación de los Transpor-
tes Terrestres (ROTT), publicat pe 
20 februarie 2019.

Conform comunicatului: Având în 
vedere faptul că propunerea Comi-
siei Europene de a interzice efectua-
rea repausului săptămânal normal 
în cabină (parte a pachetului mobili-
tate 1, publicat în 2017) nu este încă 
în vigoare, ci în proces de dezbatere 
la nivel european, este inaccepta-
bilă abordarea Statelor Membre UE 
care aplică deja această interdicție și 
amenzi abuzive pentru nerespecta-
rea acesteia, fără a aștepta revizuirea 
Regulamentului 561/2006 și adop-
tarea noilor prevederi.
REPAUSUL SĂPTĂMÂNAL NORMAL

În același timp, considerăm in-

acceptabilă propunerea Comisiei 
Europene de a interzice efectua-
rea perioadei de repaus săptămâ-
nal normal în cabină și faptul că în 
dezbaterile pe marginea pachetu-
lui mobilitate, niciuna din instituții-
le europene – Comisia, Consiliul și 
Parlamentul European nu a luat în 
considerare constatările Studiului 
recent al Comisiei Europene privind 
Spațiile de Parcare pentru Camioa-
ne, care a identi�cat lipsa semni�-

cativă de spații de parcare sigure 
și securizate pentru camioane în 
Europa. Studiul CE privind Spațiile 
de Parcare Sigure și Securizate pen-
tru Camioane în UE este disponibil 
aici: https://ec.europa.eu/transport/
modes/road/news/2019-03-11-sa-
fe-and-secure-parking-spaces_en.

E necesar ca rezultatele Studiului 
CE privind Spațiile de Parcare pen-
tru Camioane în UE să �e analiza-
te la nivelul instituțiilor europene.

privind egalizarea progresivă a con-
cediului paternal cu cel maternal, 
astfel încât în anul 2020 concediul 
paternal va � de 12 săptămâni pen-
tru ca în 2021 să ajungă la 16 săp-
tămâni. În acel an cele două conce-
dii vor � egale şi non-transferabile 
pentru ambii părinţi.

Prin această măsură, care trebuie 
validată şi de Congresul Deputaţi-
lor, camera inferioară a Parlamen-
tului, Spania se plasează în fruntea 
Europei cu privire la egalitatea din-
tre concediul paternal şi cel mater-
nal. Islanda este ţara europeană în 
care cele două concedii sunt cele 
mai apropiate, în timp ce, Suedia 
este ţara cu cele mai apropiate con-
cedii paternale şi maternale.

și evoluând sub ochii tăi. 
Mă bucură foarte mult �ecare rea-

lizare, �ecare premieră, �ecare pas 
pe care instituția aceasta îl face. 

Să fiu la cârma Teatrului de Ba-
let este o continuă provocare fru-
moasă, care nu ne lasă niciodată să 
ne plictisim. Sibienii sunt mari con-
sumatori de artă și iubesc baletul. 
Poate și din cauză că, nu cu foarte 
mult timp în urmă, ideea unui tea-
tru de balet la Sibiu părea o utopie. 

Acum, că avem o astfel de insti-
tuție, ne-am propus să ne răsfățăm 
publicul cu producții care se dan-

sează pe toate marile scene ale lu-
mii”, a spus Ovidiu Dragoman, di-
rectorul Teatrului de Balet Sibiu, 
lansând, totodată, o invitație pu-
blicului din Spania. 

„Sunt absolut convins că pu-
blicul din Spania este cel puțin 
la fel de pretențios precum cel 
de-acasă, așa că, dacă aveți drum 
pe la Sibiu, vă așteptăm cu mare 
drag, la spectacolele noastre.”, a 
încheiat directorul instituției.

Pe lista de spectacole a teatrului 
pentru 2019 se a�ă, printre altele, 

o serie de gale de balet, precum 
și: „Freedom. Straussiana”; „Peer 
Gynt”; „Class Concert”; „Giselle”; 
„Anna Karenina”; „Harlequina-
de”; „Furtuna” sau „Spărgătorul 
de nuci”. 

Sibiul, pe lista turiștilor

Teatrul de Balet Sibiu contribuie la 
farmecul prin care se remarcă orașul 
de pe Cibin. 

Acoperișurile sale cu ochi și stră-
duțele înguste sunt, doar unele din-
tre elementele care îi atrag ca un 
magnet pe turiștii români și străi-
ni, Sibiul îmbiind pe toată lumea 
cu evenimente pe gustul tuturor. 

Între acestea, festivaluri internațio-
nale de teatru, �lm și muzică, Festi-
valul Medieval „Cetăți Transilvane”, 
evenimente dedicate gurmanzilor 
și iubitorilor sporturilor de toate 
felurile. 

Totodată, iubitorii tradițiilor se pot 
bucura - în satele din împrejurimi - 
de o pleiadă de festivaluri dedicate 
bucatelor și băuturilor tradiționale 
sau de brunch-uri pregătite cu drag 
și spor �x în gospodăriile sătenilor. 

Program TBS: sibiuballet.ro
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CEEA CE VEZI EXACT ASTA ESTE MAI MULTE INFORMAŢII PE
www.digimobil.es ?

ANA MARIA RECOMANDĂ 
DIGI COMBO Și e #GenteDIGI

3GB acumulabili

400 MINUTE naționale și internaționale

APELURI NELIMITATE din DIGI către DIGI

COMBO 10 €/lună

DIGI Combo e valid atât la abonament, cât și la prepaid. Prețurile includ taxe. Pentru apelurile realizate în afara DIGI Combo se vor aplica tarife 
pe minut. Consultă toate destinațiile incluse, termenii și condițiile pe www.digimobil.es

FIBRA DE LA DIGI 
AJUNGE LA TINE ACASĂ

Verifică dacă avem 
acoperire în zona ta pe 

www.digiencasa.es
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Informații pentru românii din DIASPORA despre cum pot avea 
un apartament sau casă în SÂNPETRU RESIDENCE, Brașov

l l Am avut plăcerea de a discuta, 
într-un interviu telefonic, reali-
zat la Radio Românul din Spania 
(107,7 FM și www.radioromanul.es), 
cu Nicole Rosnovăț, reprezentant 
al cartierului Sânpetru Residence 
din Brașov. Românii din Diaspo-
ra a�ă direct de la Radio Românul 
și ziarul El Rumano detalii despre 
cum pot avea propriul apartament 
sau casă într-un colț de natură al 
cartierului Sânpetru Residence din 
Brașov.
Reporter: Am a�at că aveți un car-
tier frumos cu apartamente și vile, 
poziționat la poalele Rezervației Na-
turale Lempeș, foarte aproape de 
Brașov și ne dorim să a�ăm cât mai 
multe detalii. 
Cum este în Sânpetru Residence?
Nicole Rosnovăț: Este bine și spun 
asta pentru că primele aspecte ca-
re-mi vin în minte, atunci când mă 
gândesc la Sânpetru Residence, 
sunt liniștea și aerul curat... În com-
plexul nostru există o comunitate 
formată din peste 2.500 de locata-
ri, de toate vârstele, care au înțeles 
că aici este locul ideal în care să lo-
cuiești, dacă dorești să �i în mijlocul 
naturii și totuși foarte aproape de 
oraș. Trebuie să recunoaștem fap-
tul că rezidenții noștri se pot bucura 
de aceste lucruri, în special, dato-
rită proximității pe care Sânpetru 
Residence o are cu Rezervația Na-
turală Dealul Lempeș, aceasta �ind 
la maxim 4-5 minute de mers pe jos.
R: Când ați început proiectul și în 
ce stadiu sunteți? 
N. R.: Povestea noastră a început în 
anul 2007 și continuă și în prezent. 
Complexul nostru se întinde pe 9 
străzi, anul acesta ajungând să atin-
gă un total de 1.000 de unități lo-
cative, dacă luăm în calcul și cons-
trucțiile care nu sunt încă �nalizate.
R: Ce trebuie să avem în vedere 

atunci când ne dorim un aparta-
ment sau o casă? 
N. R.: Sugerăm o atenție sporită la 
istoricul dezvoltatorului complexu-
lui, �ind bine să veri�căm situația 
juridică a acestuia; la cât de dezvol-
tată este infrastructura dezvoltării 
respective (indicat �ind să existe 
asfalt și utilități); la modul în care 
sunt construite clădirile, în special, 
la materialele folosite de către cons-
tructor; la calea de acces și la proxi-
mitatea față de centrele de interes 
ale �ecăruia, pentru unele persoane 
�ind important să locuiască aproa-
pe de școli, grădinițe sau anumite 
instituții; totodată, este important 
să acordăm o atenție sporită la ve-
cinătățile complexului, �ind foarte 
important ca, în zonă, să nu existe 

factori poluanți atât fonici, cât și de 
altă natură. Persoanele care au ales 
Sânpetru Residence au văzut opor-
tunitatea de a � foarte aproape de 
oraș, Sânpetru �ind cea mai apro-
piată localitate de Brașov, la doar 
5 km distanță de Coresi Shopping 
Resort, cel mai mare centru comer-
cial din Brașov. 
R: Ce bene�cii au clienții dumnea-
voastră care aleg să locuiască în 
Sânpetru Residence?
N. R.: Rezidenții noștri se pot bucura 
de infrastructura cartierului, aceas-
ta constând în alei largi, asfaltate, 
spații verzi, 2 locuri de joacă pen-
tru copii, centru de înfrumusețare, 

modalități de plată propuneți 
pentru românii din Diaspora? 
N. R.: Modalitățile de plată accep-
tate de noi acoperă, în mare parte, 
toate necesitățile clientului și aici 
putem vorbi de:
- Plata integrală în avans, care pre-
supune și cel mai mic preț pentru 
apartamentele noastre.
- Plata personalizată, cu un avans 
de minim 15% la semnarea antecon-
tractului, plata diferenței urmând să 
o stabilim de comun acord. Aceasta 
se va face eșalonat, până la �naliza-
rea imobilului.
- Sistemul rate la dezvoltator, care 
implică un avans de 40-50% din 
prețul imobilului la semnarea ante-
contractului, diferența putând să o 
eșaloneze, pe o perioadă de maxim 
5 ani, cu rate egale. Nu sunt necesa-
re adeverințe de venit, ci doar actele 
de identitate, la fel ca și în cazul for-
melor de plată mai sus menționate.
- Credit bancar - deținem parte-
neriate cu majoritatea unităților 
bancare din Brașov, urmând ca po-
tențialul client să �e îndrumat spre 
acestea, unde i se poate face eva-
luarea financiară. Reprezentanții 
băncii îi vor transmite lista cu ac-
tele necesare.
R: Care sunt prețurile unui apar-
tament?
N. R.: În cazul garsonierelor, prețu-
rile pornesc de la 25.300 Euro + T.
V.A. Pentru cele cu 2 camere, aces-
tea pornesc de la 40.000 Euro + 
T.V.A., iar pentru cele cu 3 camere, 
de la 54.700 Euro + T.V.A. În plus, 
1 loc de parcare suprateran costă 
1.500 Euro.
R: Este o investiție bună un apar-
tament în România? 
N. R.: Da, este o investiție bună achi-
ziția unui apartament de acest gen, 
putând să ofere randamente mult 
mai bune decât dacă se optează 
pentru păstrarea banilor în contu-
ri bancare. Deși, prețurile aparta-
mentelor au crescut considerabil, 
în ultimii 2 ani, creșterea în Sânpe-
tru Residence a fost una temperată. 
Discutăm de 800 Euro/mp, la achi-
ziționarea unui apartament de 2 ca-
mere, ce se poate închiria la un preț 
situat între 250-300 Euro, în funcție 
de dotări.
R: Cum vă pot găsi ascultătorii Ra-
dio Românul sau cititorii ziarului 
El Rumano din Spania? 
N. R.: Direct de pe website-ul nos-
tru pentru a vedea ofertele: 
sanpetruresidence.ro sau pagina 
de Facebook, denumită Sânpetru 
Residence Brașov – Apartamente. 
Telefon: +40 799 100 800.

dotat la cele mai înalte standarde, 
magazin și, totodată, farmacie. În 
localitate se găsesc grădinița, care 
este renumită pentru dotările sale 
și Școala Generală, având condiții 
foarte bune de funcționare. De 
luat în calcul este faptul că, proiec-
tul nostru este racordat la toate uti-
litățile, precum iluminatul stradal 
cu leduri, străzile asfaltate, existând 
alei asfaltate, inclusiv pentru dez-
voltările viitoare. 
R: În cazul în care, un ascultător 
Radio Românul sau un cititor al 
ziarului El Rumano din Spania do-
rește să cumpere un apartament 
de la dvs., cum procedează? Ce 
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Investeşte în cel mai frumos oraş din România! 
 - Investeşte în viitorul tău la Magnolia Residence Sibiu! -
l l Vrei să faci o investiție 
imobiliară în România?

A�ă de la echipa de vânzări din 
cadrul ansamblului Magnolia 
Residence Sibiu care sunt opor-
tunitățile de a investi, care pot � 
sursele de �nanțare, cum să cal-
culezi randamentul investiției și 
care este cea mai pro�tabilă in-
vestiție pe termen lung sau scurt.

Scopul investiției
Investiția în zona imobiliară are 

scopul de a-ți aduce un pro�t. 
Ținta de pro�t poate � pe ter-

men lung sau pe termen scurt. 
Pe termen scurt presupune achi-

ziționarea unui apartament și revân-
zarea lui cu un pro�t, recunoscută ca 
investiție speculativă, respectiv pe 
termen lung presupune achizițio-
narea unui apartament în vederea 
exploatării sale prin închiriere, iar 
amortizarea investiției făcându-se 
în câțiva ani.

Recomandăm investiția pe ter-
men lung, investiția în vederea 
închirierii, aceasta fiind cea mai 
sigură investiție imobiliară, fără 
riscuri și ușor de administrat.

Oportunitățile din cadrul ansam-
blului residențial sunt:

- Apartamente cu 2 sau 3 camere 
�nisate la cheie de la 36.500 Euro 
până la 56.000 Euro.

- Spații comerciale cu suprafețe 
de la 23 mp până la 205 mp.

Apartamentele din cadrul an-
samblului sunt perfect optimizate, 
având suprafețe bine compartimen-
tate și cu utilitate maximă, devenind 
astfel foarte recomandate în vede-
rea locuirii sau a investiției, având o 
rentabilitate mult peste media altor 
tipuri de apartamente.

Surse de �nanțare
Majoritatea celor care investesc 

folosesc plata cash (în numerar), 
dar acceptăm și �nanțarea bancară. 

În acest moment, există posibili-
tatea de accesare a unui credit ipo-
tecar cu veniturile din străinătate, 
cu condiția ca viitorul proprietar să 
aibă un contract de muncă pe o pe-
rioadă nedeterminată. 

În acest scop, avem un parteneriat 
cu brokerul de credit Smart Credit 
Finance care vine în ajutorul cum-
părătorilor, oferindu-le consultanță 
�nanciară, fără a mai pierde timp și 

Platformă online în trei limbi în regiunea 
transfrontalieră România-Bulgaria

l l  Crearea unei platforme online în 
română, bulgară şi engleză pentru 
schimbul de informaţii între admi-
nistraţiile locale din regiunea trans-
frontalieră România-Bulgaria, în 
vederea dezvoltării unei strategii 
pentru îmbunătăţirea coordonării 
între autorităţile publice locale şi 
promovarea iniţiativelor transfron-
taliere speci�ce sunt principalele re-
zultate ale unui proiect european 
de cooperare între cele două ţări, 
informează AGERPRES.

„La �nalizarea acestui proiect şi 
după un studiu efectuat asupra 
platformelor online de informare 
promovate de autorităţile locale din 
România, de la Mehedinţi la Cons-
tanţa şi de la Vidin la Dobrich, pe 

Temele referendumului - interzicerea amnistiei 
şi graţierii pentru infracţiuni de corupţie şi a 
adoptării OUG în domeniul judiciar

l l Preşedintele Klaus Iohannis a 
anunţat că a transmis Parlamen-
tului, pe 4 apr. 2019, temele care 
vor � supuse consultării populare 
în cadrul referendumului din 26 mai 
2019, informeazã AGERPRES.

„Am transmis Parlamentului scri-
soarea referitoare la cele două pro-
bleme de interes naţional care vor 
� supuse consultării populare în ca-
drul referendumului ce va � organi-
zat pe 26 mai, împreună cu alegerile 
europarlamentare. 

Prima: interzicerea amnistiei şi 
graţierii pentru infracţiuni de co-
rupţie, cea de-a doua – interzice-
rea adoptării de către Guvern a 
ordonanţelor de urgenţă în do-
meniul infracţiunilor, pedepselor 
şi al organizării judiciare corelată 
cu dreptul altor autorităţi cons-
tituţionale de a sesiza direct CCR 
cu privire la ordonanţe. 

Aceste două teme vor � supuse 
consultării publice. Cetăţenii tre-
buie să decidă dacă vor ca persoa-
nelor condamnate pentru fapte 
de corupţie să li se şteargă efecte-
le condamnării lor şi totodată dacă 
vor ca Guvernul să mai adopte or-

donanţe de urgenţă în domenii 
sensibile precum legislaţia penală 
şi organizarea sistemului judiciar”, 
a spus şeful statului la Palatul Co-
troceni. Şeful statului a subliniat că 
„românii au arătat că nu acceptă co-
rupţia şi furtul din banii publici”.

„Aceste fapte sunt inacceptabile 
atunci când ele sunt săvârşite chiar 
de cei aleşi de cetăţeni ca să le apere 
interesele şi banul public”, a spus Io-
hannis. El a apreciat că interzicerea 

amnistiei şi graţierii în cazul infra-
cţiunilor pentru corupţie este calea 
cea mai bună.

El a susţinut că ceea ce se întâm-
plă în actuala guvernare este fără 
precedent şi că de mai bine de doi 
ani „asistăm la un permanent asalt 
asupra justiţiei, purtat cu ordonanţe 
de urgenţă. Societatea a obosit să 
urmărească dacă cei interesaţi şi-au 
mai dat o ordonanţă de urgenţă”.
Foto: presidency.ro

celălalt mal al Dunării, în Bulgaria, 
putem spune că cetăţenii îşi doresc 
transparenţă. Vor să îşi rezolve pro-
blemele online, iar, ca o recoman-
dare generală, autorităţile ar putea 
să adopte o arhitectură unitară a si-
te-urilor pentru că, de multe ori, este 
greu să găseşti anumite informaţii 
din cauza prezentării diferite”, a de-
clarat preşedintele Asociaţiei Eas-
tern Danube Convention & Visitors 
Bureau Giurgiu, Clara Victoria Măr-
culescu.

Proiectul, în valoare de 366.816,47 
Euro s-a derulat în ultimii doi ani în 
şapte judeţe din România şi opt dis-
tricte din Bulgaria şi a cuprins studiul 
site-urilor şi platformelor de comu-
nicare. Foto: bucurestifm.ro

evitând nenumăratele drumuri la bănci.
Cine suntem noi?

Magnolia Residence Sibiu este 
un ansamblu imobiliar, situat în Si-
biu, la o distanță de 2.5km de centrul 
orașului, cu acces facil spre autostra-
dă, aeroport și zona industrială Vest. 

Proiectul cuprinde construcția 
a 1.200 de apartamente, plus 3 
clădiri comerciale. 

Până în prezent, sunt achiziționa-
te aproape 700 de apartamente și 6 
imobile sunt în faza de construcție 
de tip P+7E+R.

De ce să investesc în Magnolia Re-
sidence?

În primul rând, rentabilitatea și 
amortizarea investiției este cea 
mai bună de pe piața imobiliară 
din Sibiu. 

Sibiul este unul dintre cele mai 
prospere orașe din România, cu 
foarte multe investiții străine.

Predarea apartamentelor se 
va face la cheie, cu posibilitatea 
alegerii lor de către viitorul pro-
prietar.

Consultanță bancară gratuită, 
prin partenerul nostru Smart Cre-

dit Finance.
Consultanță imobiliară gratuită. 
Ușurința de a închiria și păstra-

rea chiriașilor perioade mai lungi 
datorită agenților dedicați special 
închirierilor. 

Garanție de până la 10 ani la 
apartamente.

Acceptarea tuturor formelor de 
creditare bancară.

Siguranța investiției într-un 
proiect de mari dimensiuni în 
Sibiu.

Proiectul rezidențial din Sibiu are 
o viziune nouă asupra creării unei 
zone liniștite, aerisite cu verdeață, 
locuri de joacă, parcări private in-
dividuale, spațiu comercial special 
destinat deservirii viitorilor proprie-
tari și care să asigure cumpărătorilor 
un confort sporit.

Pentru informații suplimentare, 
puteți accesa site-ul nostru: 

www.magnoliaresidence.ro 
sau ne puteți contacta reprezen-
tanții de vânzări: 

Cornel +40742198539, 
Bogdan +40740190192, 
Robert +40745633772, 

respectiv broker de credite: 
Elena Macarie +40724055524.
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l l Comercianţii vor avea obligati-
vitatea să informeze consumatorii 
români în privinţa dublului stan-
dard, după adoptarea Directivei 
Omnibus privind modernizarea 
legislaţiei din domeniul protecţiei 
consumatorilor, a declarat ministrul 
Economiei, Niculae Bădălău, con-
form AGERPRES.

„Este o directivă extrem de com-
plicată, pentru că, ştiţi şi dumnea-
voastră, erau extrem de multe inte-
rese, dar vineri, pe 29 martie 2019, 
ambasadorii statelor membre, reu-
niţi în cadrul Comitetului Reprezen-
tanţilor Permanenţi al Consiliului, 
au convenit asupra poziţiei Consi-
liului cu privire la acest obiectiv. În 
acest proiect avem şi dublul stan-
dard, care a tot fost vehiculat, ast-
fel încât statele membre să poată 
să-şi facă o legislaţie corectă şi, la 
produse cu acelaşi ambalaj, să pu-
tem să determinăm dublul stan-
dard. Ceea ce este important este 
că, după adoptarea acestei direc-
tive, comercianţii vor avea obliga-

tivitatea să informeze consumato-
rii români privind dublul standard. 
Dacă produsele sunt diferite calita-
tiv, comerciantul este obligat să in-
formeze consumatorul că produsul 
pe care îl are pe raft este diferit de 
cel din alte state”, a explicat Nicu-
lae Bădălău.

Ministrul a menţionat că Autori-
tatea Naţională pentru Protecţia 

Comercianţii vor � obligaţi să informeze 
consumatorii români privind dublul standard

Consumatorului (ANPC) va face 
controale vizavi de acest aspect. De 
asemenea, a menţionat că prin labo-
ratoarele Larex din �ecare judeţ se 
va determina acest dublu standard.

ANPC închide un important dosar 
legislativ, Directiva privind moder-
nizarea legislaţiei din domeniul pro-
tecţiei consumatorilor (OMNIBUS), 
a informat Ministerul Economiei.

l l Îmbunătăţirea accesului la fi-
nanţare este esenţial pentru creşte-
rea şi inovarea întreprinderilor mici 
şi mijlocii, care reprezintă coloana 
vertebrală a economiei, a susţinut 
secretarul de stat în Ministerul pen-
tru Mediul de Afaceri, Comerţ şi An-
treprenoriat Paula Pîrvănescu, în ca-
drul evenimentului „Oportunităţi 
de �nanţare pentru Private Equity 
în România”, informează AGERPRES.

Potrivit unui comunicat al minis-
terului de resort, reprezentantul 
MMACA a vorbit participanţilor la 
eveniment despre atractivitatea 
climatului investiţional autohton, 
precizând că valoarea investiţiilor 
străine în România a înregistrat o 
creştere cu 3,98% în 2018 faţă de 
2017, ajungând la o valoare de 4,797 
miliarde de euro. Totodată, secre-
tarul de stat a prezentat măsurile 
concrete avute în vedere la nivelul 
MMACA pentru susţinerea antre-
prenoriatului şi facilitarea accesului 
la �nanţare pentru întreprinzătorii 
români, printre care s-au numărat 

Legea business angels, Legea pri-
vind dezvoltarea �nanţărilor par-
ticipative (crowdfunding), Legea 
privind incubatoarele şi accelera-
toarele de afaceri.

Conform sursei citate, evenimen-
tul, desfăşurat pe 4 apr. 2019, la Pa-
latul Camerei de Comerţ şi Industrie 
Bucureşti, a urmărit să promoveze în 
rândul companiilor cu capital româ-
nesc avantajele pe care le oferă fon-
durile de private equity, propunând 
totodată şi o dezbatere asupra obs-
tacolelor birocratice şi legislative în-
tâlnite.
Foto: piatapresei.ro

Îmbunătăţirea 
accesului la �nanţare 
este esenţial pentru 
creşterea �rmelor
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Dinți perfecți realizați într-o zi, la prețuri imbatabile și 
despre relația medic-pacient la Clinica Lorelei Nassar
l l Cum poți avea o dan-
tură perfectă, realizată 
într-o zi, la prețuri im-
batabile și despre re-
lația medic-pacient la 
Clinica Lorelei Nassar.

Din ce în ce mai mult se vorbește 
despre „dinți într-o zi” – de unde 
vine acest concept însă?

Trăim în epoca vitezei, într-un timp 
în care totul e contorizat în bani, ne 
grăbim peste tot și ne dorim să �m 
serviți cât mai rapid.  

Astfel încât noi, la Clinica de Im-
plantologie Lorelei Nassar ne bu-
curăm să ne găsim între profesio-
niștii în slujba omului ce comunică, 
începând prin a ne uita în ochii pa-
cientului din față și îi zâmbim între-
bându-l: „Cum v-a fost ziua de azi?”. 

A face oamenii să se simtă în largul 
lor e primul instrument pe care l-am 
adoptat – al doilea e tehnologia de 
ultima oră, pentru că în București te 
poți bucura de ultimele descoperiri, 
instrumente performante și expe-
riență solidă, la prețuri cu mult sub 
nivelul occidentului. 

Pierderea dinților are un im-
pact negativ atât asupra stimei 
de sine, cât și asupra sănătății și 

funcționalității orale. În același 
timp, chiar și volumul și �ziono-
mia facială sunt afectate, dar da-
torită tehnologiei avansate pu-
tem rezolva această problemă: 
rapid, sănătos și la costuri reduse.

„Dinți într-o zi” s-a născut răspun-
zând nevoii de timp a pacienților, 
pentru a le reda un zâmbet armo-
nios cât mai repede și a-i reda cir-
cuitului social AZI. 

Facem aceasta, plecând de la 
experiența doamnei doctor Lo-
relei Nassar, formată timp de 15 
ani la școala medicală din Israel, 
unde, desigur, se performează, 
nu glumă!

Așadar, dacă în Israel pacienții in-
tră pe ușa spunând: „Vreau dinții re-
zolvați IERI!”, tendința asta începe 
să prindă teren și în România, din 
ce în ce mai mult. 

Implanturile aduc o mare îm-
bunătățire în calitatea vieții la 
toate vârstele – avem pacienți 
de peste 80 de ani care optează 
pentru asta! 

Și, dacă acum 20 de ani după ope-
rație trebuia să așteptăm 6 luni pen-
tru ca ele să se sudeze în os și să pu-
tem construi lucrările, acum totul 

Noile paşapoarte britanice nu mai conţin 
menţiunea „Uniunea Europeană”
l l  Paşapoarte britanice care nu au 
menţiunea „Uniunea Europeană” 
au fost puse în circulaţie începând 
cu 30 martie 2019, a anunţat Minis-
terul de Interne, chiar dacă Brexitul, 
programat iniţial pentru 29 martie, 
nu s-a materializat încă, informează 
AGERPRES.

Ministerul a fost interpelat pe reţeaua 
socială Twitter de către o britanică: 
„Suntem încă în UE. De ce noul meu 
paşaport nu re�ectă acest lucru?” 
a întrebat Susan Hindle Barone. 
„Paşapoarte care nu prezintă cu-
vintele Uniunea Europeană au fost 
puse în circulaţie pe 30 martie”, a 
declarat o purtătoare de cuvânt a 
Ministerului de Interne într-un co-
municat. „Paşapoarte cu menţiunea 

Miniştrii de externe ai G7 au discutat în Franţa 
despre combatarea inegalităţilor la nivel mondial
l l Miniştrii de externe din G7, grupul 
celor mai industrializate state din 
lume, s-au reunit pe 5 apr. 2019 la 
Dinard, pe coasta bretonă din ves-
tul Franţei, pe o ploaie persistentă, 
pentru discuţii axate pe combata-
rea inegalităţilor la nivel mondial, o 
întâlnire de la care a absentat însă 
secretarul de stat al SUA, Mike Pom-
peo, informează AGERPRES.

„Există un proverb în Franţa care 
spune „nuntă ploioasă, căsnicie fe-
ricită”, aşa încât o să urez G7 ploios, 
G7 fericit”, a declarat în deschiderea 
reuniunii şeful diplomaţiei franceze, 
Jean-Yves Le Drian, declanşând râ-
setele omologilor săi.

Majoritatea miniştrilor au sosit 
în Bretania venind de la Washing-
ton, unde a avut loc o reuniune a 
NATO. Singura absenţă, una remar-
cată, este cea a secretarului de stat 
Mike Pompeo, reţinut la New York 
de o întâlnire cu preşedintele băn-
cii Goldman Sachs. SUA l-au trimis 
la această reuniune pe numărul 2 
al Departamentului de Stat, John 
Sullivan, un nivel de reprezentare 
inferior interpretat drept un semn al 
indiferenţei Washingtonului faţă de 

instanţele internaţionale după acce-
derea lui Donald Trump la Casa Albă.
REUNIUNE G7 ÎN FRANȚA

„Vom regreta toţi că el nu se a�ă 
împreună cu noi, dar foarte compe-
tentul său adjunct este aici”, a co-
mentat ministrul canadian Chrystia 
Freeland, de faţă cu jurnaliştii. „Sta-
tele Unite sunt foarte importante, 
dar am discutat deja un număr de 
subiecte cu Pompeo în ultimele zile. 
Nu avem niciun motiv să credem că 

Statele Unite nu se implică în forma-
tul G7”, a declarat ministrul german 
Heiko Maas, în timp ce o sursă diplo-
matică franceză a subliniat că John 
Sullivan l-a înlocuit deja pe Pompeo 
la reuniunea similară organizată sub 
preşedinţia canadiană. De amintit 
că summitul G7 desfăşurat în 2018 
în Canada s-a încheiat cu un eşec, 
Donald Trump refuzând să semneze 
comunicatul �nal din cauza unor di-
ferende în materie comercială.

Uniunea Europeană vor continua 
să �e eliberate pentru o perioadă 
scurtă de timp după această dată”, a 
precizat purtătoarea de cuvânt, su-
bliniind că „cele două modele sunt 
în egală măsură valabile pentru a 
călători”.

Regatul Unit trebuia iniţial să pără-
sească UE pe 29 martie, exact la doi 
ani după ce a activat articolul 50 din 
Tratatul de la Lisabona. Dar în luna 
martie guvernul condus de There-
sa May a solicitat o amânare a aces-
tei date, pentru a evita un potenţial 
haos al unei ieşiri fără acord, care ar 
� pus capăt peste noapte, fără pe-
rioadă de tranziţie, celor 46 de ani 
de apartenenţă la UE. 
Foto: reconnaissance.net

se întâmplă într-un singur timp. În 
aceeași ședință, cu anestezie locală, 
sedare intravenoasă sau cu ajutorul 
gazului ilariant, putem face extracțiile 
dentare, reconstruim osul, dacă tre-
buie, inserăm implanturile și chiar 
luăm amprenta pentru dinți, ce pot 
� poziționați într-un interval de 24 
de ore. 

Asta însumează acest concept. 
Ergonomicitate, precizie și o re-
zolvare ideală, venind în întâm-
pinarea pacientului cu cele mai 
noi tehnologii. 

Foarte importantă este comunica-

rea dintre noi - formând echipa me-
dic-pacient -, de coeziunea căreia 
depinde întregul demers terapeutic.  

Primul pas este consultația 
și planul de tratament, timp în 
care se stabilește exact această 
relație, fundamentată pe încre-
dere reciprocă. 

Pacienții pot veni deseori cu rețete 
elaborate de Dr. Google (cosultate 
de pe Internet), de aceea este ex-
trem de important să le ajustăm în-
tr-un mod realist așteptările în con-
formitate cu terenul clinic, timpul 
său și organismul său, obiceiurile pe 

care le are. Fumatul e, de exemplu, 
problematic pentru implanturi – în 
fapt, face ca deseori implanturile să 
nu se integreze și atunci pacientul 
nu se poate aștepta la minuni, dacă 
nu intrerupe acest obicei. 

De asemenea, o igienă precară 
îngreunează orice demers tera-
peutic. Apoi coordonăm echipa 
chirurg- protetician-tehnician și, 
dacă e cazul, anestezist și realizăm 
intervenția la standardele cele mai 
înalte, cu un rezultat optim. 

Pentru că așa construim o me-
dicină e�cientă la noi la clinică, în 
echipă.

Vă așteptăm, așadar, să vă con-
vingeți în noua locație din Bucu-
rești, de lângă Piața Dorobanți, pe 
Puțul lui Zamfir, 16, într-o casă cu 
o splendidă magnolie înflorită la 
poartă!

Dr. Lorelei Nassar DMD, MD 
(Doctor în Medicină Dentară)

Clinica de Implantologie Lore-
lei Nassar 

www.drnassar.ro
Facebook: 
Clinica de Implantologie Dental
contact@drnassar.ro
Telefon: +40 751051096
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Andreea Chiţu 
a câștigat prima 
medalie de aur 
după patru ani

l l  Judoka Andreea Chiţu a câştigat, 
pe 5 apr. 2019, medalia de aur a ca-
tegoriei 52 de kilograme, la Grand 
Prix din Antalya. Pentru sportiva tri-
coloră este prima medalie de aur în 
circuit în ultimii patru ani, potrivit 
HotNews.ro.

Dublă vicecampioană mondială 
a categoriei, Andreea Chiţu a mar-
cat o revenire puternică în circuit 
cu medalia de aur din Antalya, în 
anul preolimpic.

Chiţu a debutat cu tur liber în gru-
pa D, după care a trecut de sporti-
vele Katinka Szabo (Ungaria), Iulia 
Kazarina (Rusia), intrând în semi�-
nale. În penultimul act a învins-o pe 
Sarah Menezes (Brazilia), iar meda-
lia de aur a cucerit-o după lupta cu 
campioana mondială Urantsetseg 
Munkhbat (Mongolia).

Conform sursei citate, Andreea 
Chiţu a fost felicitată şi de COSR, 
într-un mesaj pe pagina o�cială a 
forului: „Back in business! Judoka 
Andreea Chiţu a câştigat aurul la 
Grand Prix-ul din Antalya. E primul 
succes pentru ea în circuitul mon-
dial după 2015! Felicitări, Andreea! 
Felicitări antrenorilor! Succes mai 
departe în cali�carea olimpică”.
Foto: hotnews.ro

Meciul România - Spania, din preliminariile 
EURO 2020, va avea loc pe Arena Naţională

l l  Meciul dintre naţionalele Româ-
niei şi Spaniei, din preliminariile 
EURO 2020, se va juca pe Arena 
Naţională din Bucureşti, în data 
de 5 septembrie 2019, de la ora 
21:45, potrivit site-ului Federaţiei 
Române de Fotbal, citat de AGER-
PRES.

FRF a comunicat către UEFA pe ce 
stadioane se vor juca meciurile cu 
Spania şi Malta, acesta urmând să 
se dispute pe 8 septembrie 2019, 
de la ora 19:00, la Ploieşti, pe sta-
dionul „Ilie Oană”.

Ultimul joc al României găzduit de 
Arena Naţională a fost cel cu Ser-
bia, încheiat cu 0-0, în octombrie 
2018, în Liga Naţiunilor. La Ploieşti, 
tricolorii au jucat în noiembrie 2018, 
contra Lituaniei, câştigând cu 3-0, 
în aceeaşi competiţie.

Până la partidele din toamnă, 
naţionala antrenată de Cosmin 
Contra va mai disputa două jocu-
ri, ambele în deplasare, în iunie, cu 
Norvegia şi în Malta, tot în prelimi-
nariile EURO 2020.

Luna trecută, România a fost în-
vinsă în deplasare de Suedia cu 2-1 
şi a învins selecţionata Insulelor Fe-
roe cu 4-1 la Cluj-Napoca, în aceeaşi 
campanie EURO 2020.

O delegaţie a Uniunii Europene 
de Fotbal (UEFA) a fost la Bucureş-
ti pentru a veri�ca stadiul proiec-
telor de pregătire a EURO 2020 şi a 
constatat că acestea „sunt în gra-
�cul stabilit”, potrivit site-ului Fe-
deraţiei Române de Fotbal, citat de 
AGERPRES.

O�cialii au fost interesaţi de stadiul 
pregătirilor la Arena Naţională şi au 
mai vizitat locaţiile pentru Fan Zone 
şi facilităţile de la ROMEXPO, unde 
va avea loc tragerea la sorţi pentru 
turneul �nal din 30 noiembrie 2019, 
gazde �indu-le pe parcursul vizitei 

reprezentanţi ai FRF, ai Primăriei Ca-
pitalei şi ai Guvernului României.

În privinţa Arenei Naţionale, unde 
se vor desfăşura patru meciuri la 
EURO 2020, UEFA a evaluat că pre-
gătirile sunt încheiate în proporţie 

de 85% şi s-a stabilit un calendar 
strict pentru restul lucrărilor nece-
sare. Stadionul va trebui să �e com-
plet pregătit până la �nele acestui 
an, iar din luna mai 2020 va intra 
sub managementul UEFA.

Delegaţia UEFA a vizitat Piaţa 
Constituţiei pentru a localiza zona 
de „public viewing” a meciurilor şi 
Bulevardul Unirii, unde se va deschi-
de un Football Village, pe parcursul 
celor 30 de zile ale EURO 2020. 

Planurile de amenajare sunt în curs 
de proiectare.
Foto: National Arena / Facebook

Telefon 004 0751 051 096                          
www.drnassar.ro

� Specialiști în implantologie 
� Specialiști în estetică dentară
� Servicii stomatologice de înaltă 

calitate la prețuri imbatabile

Acum poți bene� cia de cea mai nouă 
tehnologie în medicina stomatologică, 

chiar la noi acasă

Realizăm orice lucrare într-un 
timp record!

Îți dorești un zâmbet strălucitor?

Meciul dintre naţionalele Româ-
niei şi Spaniei, din preliminariile 
EURO 2020, se va juca pe Arena 
Naţională din Bucureşti, în data 
de 5 septembrie 2019.

Tenis: România 
învinge 
Zimbabwe în 
Cupa Davis

l l  Echipa masculină de tenis a Româ-
niei a câştigat întâlnirea cu Zimba-
bwe, după ce Marius Copil l-a învins 
pe Takanyi Garanganga cu 6-4, 7-5 şi 
a făcut ca scorul să devină 3-1, sâm-
bătă, 6 apr. 2019, în Sala Polivalentă 
din Piatra Neamţ, în primul tur din 
Grupa a II-a a zonei Europa-Africa a 
Cupei Davis, informează AGERPRES.

Marius Copil (80 ATP) s-a impus în-
tr-un meci destul de disputat, întins 
pe durata a două ore. Arădeanul s-a 
revanşat astfel după eşecul neaştep-
tat din meciul de debut.

Copil a evoluat mai bine decât vi-
neri şi a reuşit un break în �ecare set, 
su�cient pentru a înclina balanţa în 
favoarea sa, având în vedere că ser-
viciul i-a funcţionat foarte bine. Co-
pil a avut 12 mingi de break din care 
a fructi�cat două, în primul set la 3-3, 
iar în actul secund la 5-5. 

Garanganga şi-a creat şi el trei min-
gi de break, dar nu a concretizat ni-
ciuna. Copil a avut 7 aşi (a încheiat 
meciul cu unul) şi a comis o dublă 
greşeală, iar zimbabwianul a reu-
şit 3 aşi şi a comis 6 duble greşeli.

În prima partidă de la Piatra 
Neamţ, vineri, Benjamin Lock (546 
ATP) l-a învins neaşteptat pe Marius 
Copil (80 ATP) cu scorul de 6-4, 7-5.
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MUNCĂ

OFERTE

Angajăm frizer cu experiență în tuns băr-
bați 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.

MATRIMONIALE

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

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

Domn de 46 de ani, divorțat, din zona 
Madridului, doresc să cunosc o doam-
nă 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 comuni-
tatea Madrid. Tel: 642002967.

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.
DIVERSE

DIVERSE

SERVICII

Caut să mă înregistrez (empadronamien-
to) în provincia Guadalajara, Toledo, Se-
govia sau Ávila pentru un examen auto de 
categoria D (contra cost). Tel: 627192719.

VÂNZĂRI

Vând teren în judeţul Alba, Oraşul Zlat-
na, lângă şosea, 4.228 m2, (se poate vin-
de și jumătate din suprafață) conductă 
de gaz, curent și apă. 
Preț 25.000€ negociabil. Mai multe infor-
mații la tel: 642259535.

www.balkanica.es

MADRID - Torrejón de la Calzada
Polígono Ind. "Las Avenidas"

 Décima Avenida, 7
 Tel.: 925210184

MADRID - Vallecas
Polígono Ind. "Vallecas"

 C/ Puerto de Pozazal, 27
 Tel.: 911840650

Vino să cumperi produse românești la preţuri accesibile. 
Zilnic oferte speciale! Vindem și la persoane fizice.

Avda. Constitución, 65 - Coslada    www.maleitravelgroup.com  
 91 896 53 79  603 414 473  info@maleitravelgroup.com

OFERTAS DE SEMANA SANTA

Hoteles en la península  desde 24,80€
Costas, Andalucía, Asturias, País Vasco…
Tenerife  desde 591€
Incluye: vuelos, 7 noches, AD
Mallorca  desde 533€
Incluye: vuelos, 7 noches, MP, hotel 4*
París  desde 439€
Incluye vuelos, traslados, 3 noches, AD
Roma  desde 539€
Incluye: vuelos, traslados, 3 noches, AD
Riviera Maya  desde 1.190€
Incluye: vuelos, hotel, TI, traslados

Estos y muchos más destinos los puedes reservar
visitándonos en nuestra o� cina de Malei Travel Group




