
Obiectivul principal al ghidului este de a asigura informarea corectă a cetăţenilor români a�ați în străinătate, cu privire 
la condiţiile în care îşi pot exercita dreptul de vot la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European. 
Ghidul include informații referitoare la persoanele care au drept de vot, actele în baza cărora se poate vota în străinătate 
și procedura de vot. MAE recomandă cetăţenilor români să se informeze din timp asupra procedurii de vot. PAGINA 2  

Teodorovici anunţă măsuri pentru 
întoarcerea românilor plecaţi în străinătate
l lMinistrul Finanţelor Pu-
blice, Eugen Teodorovici, 
anunţă că la nivel guverna-
mental vor � iniţiate negocieri 
cu toate statele membre pen-
tru a implementa un pachet 
de măsuri care să răspundă 
„nevoii şi dorinţei de revenire 
acasă” a românilor plecaţi la 
muncă în străinătate. „Mobi-
litatea Est-Vest este excepţio-
nală, dar nu doar lucrătorii de 
înaltă cali�care emigrează.” 

Pagina 8
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PUP-O, MĂ!–Comedia anului în premieră, 
în Spania: Locuri limitate-rezervă din timp!

FOTO: PIXABAY.COM

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

de
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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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Lansarea „Ghidului alegătorului român în străinătate”
în contextul alegerilor europarlamentare

Foto: pixabay.com

Blaj: Bilete gratuite pentru 
cei care doresc să participe 
la Sfânta Liturghie, o�ciată 
de către Papa Francisc

Foto: youtube.com Pagina 6

Suceava: 
Demonstraţii de 
încondeiere a ouălor 
la Târgul de Paşte

Foto: descoperanordest.ro Pagina 3
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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.

Lansarea „Ghidului alegătorului român în străinătate” 
în contextul alegerilor europarlamentare

l l În contextul alegerilor europar-
lamentare care vor avea loc la data 
de 26 mai 2019, Ministerul Aface-
rilor Externe lansează „Ghidul ale-
gătorului român din străinătate”, 
informează Ministerul Afacerilor 
Externe.

Obiectivul principal al ghidului 
este de a asigura informarea co-
rectă a cetăţenilor români a� ați în 
străinătate, cu privire la condiţiile 
în care îşi pot exercita dreptul de 
vot la alegerile pentru membrii din 
România în Parlamentul European.

Materialul informativ prezintă, în-
tr-un mod succint, prevederile re-
levante din Legea 33/2007 privind 
organizarea şi desfăşurarea alege-
rilor pentru Parlamentul European, 
republicată, cu modi� cările și com-
pletările ulterioare, OUG nr. 6/2019 
privind unele măsuri pentru buna 

organizare şi desfăşurare a alege-
rilor pentru membrii din România 
în Parlamentul European din anul 
2019, precum și din Hotărârile Gu-
vernului adoptate pentru organiza-

rea și desfășurarea alegerilor euro-
parlamentare din acest an.

Astfel, ghidul include informații 
referitoare la persoanele care au 
drept de vot, actele în baza cărora 

se poate vota în străinătate și pro-
cedura de vot. De asemenea, ghi-
dul include și informații referitoare 
la atribuțiile Ministerului Afacerilor 
Externe și ale Autorității Electorale 
Permanente în contextul alegerilor 
europarlamentare.

Ghidul este disponibil pe site-ul 
MAE în cadrul secţiunii dedicate 
alegerilor pentru Parlamentul Eu-
ropean din 26 mai 2019 (http://
www.mae.ro/sites/default/� les/� le/
anul_2019/2019_pdf/2019.04.19_
ghid_alegator.pdf).
Reamintim faptul că, pentru a își 
exercita dreptul la vot, cetățenii 
români trebuie să deţină un act 
de identitate românesc valabil.

Informații suplimentare pot �  ac-
cesate în cadrul secțiunii special de-
dicată de pe site-ul MAE:
http://www.mae.ro/node/48090.
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l l  În satele locuite preponderent 
de maghiari din judeţ, băieţii care 
au împodobit porţile fetelor în 
noaptea Învierii şi-au primit răs-
plata luni, în a doua zi de Paşte, 
când au fost primiţi la stropit şi 
li s-au pregătit pachete cu multe 
ouă vopsite şi alte bunătăţi, in-
formează AGERPRES.

În satul Roteni, comuna Acăţari, 
obiceiul împodobirii porţilor este 
păstrat cu s�nţenie din generaţie 
în generaţie şi, în ciuda costurilor 
la care este supusă o familie care 
are şi fete, aceasta depune eforturi 
şi îi răsplăteşte pe băieţii care împo-
dobesc porţile cu crenguţe de brad. 
De asemenea, familiile cu băieţi tre-
buie să se întrebuinţeze la fel de se-
rios pentru a achiziţiona decoraţiuni 
pentru ornarea brăduţilor care tre-
buie puşi pe porţile fetelor.

Un astfel de exemplu este şi fa-
milia Ferenczi Attila şi Matild din 
satul Roteni, care are o fetiţă şi un 
băiat, ceea ce înseamnă că a trebuit 
să vopsească aproape 200 de ouă 
pentru a-i răsplăti pe băieţii care au 

Mureş: Băieţii care au împodobit porţile fetelor cu �ori şi 
crengi de brad în noaptea Învierii, răsplătiţi a doua zi de Paşte

împodobit poarta cu 24 de brăduţi, 
însă a depus un efort pentru a con-
fecţiona cei 26 de brăduţi pe care 
�ul i-a pus la diferite porţi.

„Acest obicei l-am moştenit de 
la strămoşii noştri, ne-au învăţat 
părinţii şi bunicii. Acum noi, tine-
rii, încercăm să ducem mai departe, 
să arătăm copiilor noştri acest fru-
mos obicei. În sâmbăta de dinaintea 
Învierii, băieţii vin cu aceste cren-

gi împodobite, cu brăduţi - acum 
mai aducem doar ramuri de brad 
- şi în prima zi de Paşte, dimineaţa, 
le punem pe gard, pe casă. A doua 
zi de Paşte băieţii vin la stropit şi 
pentru �ecare ramură împodobită, 
�ecare primeşte 5 sau 10 ouă vop-
site, o batistă, o ciocolată sau 5-10 
lei, depinde cât de mare e brăduţul. 
Avem o fată şi un băiat. Ne pregătim 
de două săptămâni nu numai noi, ci 

şi bunicii, vecinii, adunăm ouă. Ieri 
au vopsit mama soacră şi nevasta 
aproape 200 de ouă. E muncă cu ele, 
nu am cumpărat ouă, ne-au ajutat 
părinţii. Nevasta a pregătit pentru 
�ecare pachetul. Copiii vin la stro-
pit şi sunt aşteptaţi cu emoţii toată 
ziua”, a spus Ferenczi Attila.

Potrivit acestuia, cu cât poarta 
este mai împodobită, cu atât oame-
nii sunt mai populari sau au mulţi 
prieteni, însă este şi un gest de re-
ciprocitate. Băiatul care a pus cren-
guţa de brad merge a doua zi de 
Paşti la stropit cu parfum, spune o 
poezioară despre iepuri, ouă şi sărut, 
apoi îşi primeşte cadoul: ouă roşii, 
ciocolată, o batistă şi bani.
În satul Dumbrăvioara, băieţii îm-
preună cu tatăl lor procură crengi 
de brad şi fac o coroniţă pe care o 
împodobesc cu �ori din hârtie de 
diferite culori, în acest sat �ind pre-
dominante maximum două culori, 
mai spune sursa citată.

„Le fac de obicei în ajunul sărbăto-
rii, sâmbătă, iar sâmbătă seara �ăcăii 
se duc la porţile unde locuiesc fete 

şi le lasă acolo, �e le dau personal, 
�e le pun în curte. A doua zi de Paş-
te, când băieţii se duc la udat, fetele 
ştiu ce buchet au primit de la �ecare 
băiat, deoarece este trecut nume-
le băiatului pe o parte a buchetu-
lui de �ori. Nu doar că îl primeşte 
pe băiat la udat, ci face un pachet 
special pentru băiat. 

Este un obicei destul de costisitor 
pentru fete, mai ales la casele unde 
sunt două-trei fete, pentru că tre-
buie să facă pentru �ecare buchet 
câte un pacheţel cu ouă roşii, batis-
tuţe, ciocolată de diferite mărimi şi 
bani”, a declarat pastorul reformat 
Porkolab Levente, din satul Dum-
brăvioara.

Preotul a spus că acest obicei al 
împodobitului porţilor datează de 
foarte mult timp, întrucât nici el, nici 
bătrânii satului nu ar putea să spună 
de când se practică, chiar dacă aces-
ta nu mai este un obicei care se adre-
sează fetelor de măritat, ci fetiţelor, 
iar stropitul nu se mai face cu gălea-
ta de apă, ci cu parfum.
Foto: ghiocel07.wordpress.com

Programul „Paştele în Bucovina” - Suceava: Demonstraţii de încondeiere a ouălor la Târgul de Paşte

l l Câteva zeci de meşteri populari 
prezenţi în acest an la Târgul de 
Paşte din municipiul Suceava le 
vor oferi celor interesaţi, pe par-
cursul săptămânii, produse rea-
lizate în zonele pe care aceştia le 
reprezintă, conform tradiţiilor în-
delungate, dar şi demonstraţii de 
încondeiere a ouălor, informează 
AGERPRES.

Reprezentanţii meşteşugarilor îi 
vor încânta pe parcursul acestei săp-
tămâni pe vizitatori, pe esplanada 

Casei de Cultură din Suceava, cu de-
monstraţii de încondeiere tradiţio-
nală a ouălor, cu obiecte din împle-
tituri de nuiele şi nelipsitele coşuri 
în care duc credincioşii merinde la 
s�nţit după slujba Învierii, vase şi alte 
obiecte din ceramică, precum şi dife-
rite podoabe realizate conform obi-
ceiurilor locului.

La târgul din acest an, 25 de meş-
teri populari din Suceava şi nu nu-
mai, prezintă meşteşuguri cum ar 
� încondeierea ouălor, prelucrarea 

lemnului, industrie casnică textilă şi 
port popular, olărit, prelucrarea piei-
lor, împletituri din nuiele, podoabe.

„Demonstraţiile de ouă încondeia-
te vor încununa această manifesta-
re culturală cu tematică populară. 
Încondeietoarele invitate respectă 
cu desăvârşire meşteşugul pe care 
îl practică, prin tehnică, cromatică 
şi motivele utilizate, speci�ce locali-
tăţii sau zonei din care provin. 

Ele sunt prezente în târg cu toate 
ustensilele necesare pentru execu-

tarea probelor practice, precum şi 
costumul popular speci�c zonei pe 
care o reprezintă”, a spus coordona-
torul evenimentului, Eutasia Rusu.

Conform sursei citate, manifesta-
rea este organizată de Centrul Cul-
tural „Bucovina” prin Centrul pentru 
Conservarea şi Promovarea Cultu-
rii Tradiţionale, în parteneriat cu 
Primăria Municipiului Suceava şi 
face parte din programul „Paştele 
în Bucovina” organizat de Consiliul 
Judeţean Suceava.

Bucovina are un farmec aparte în 
�ecare anotimp, dar în perioada săr-
bătorilor de Paşti, Bucovina îmbra-
că straie de sărbătoare. Acum şi aici 
rugăciunile sunt ascultate şi primite 
pentru că, de Paşti, Dumnezeu co-
boară pe pământ. Programul „Paşte-
le în Bucovina” se derulează pe par-
cursul a două săptămâni, începând 
cu Duminica Floriilor, continuând cu 
Săptămâna Patimilor şi Învierea Mân-
tuitorului şi se încheie cu Săptămâna 
Luminată. Web: descoperanordest.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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GESER - Servicii complete de consultanță juridică pentru români
l l  GESER: Din 1996, 22 de ani de 
experiență în servicii profesiona-
le de consultanță juridică, cu mii 
de clienți mulțumiți.

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

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

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

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

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

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

1. Rezidență și cetățenie spa-
niolă.

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

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

4. Divorțul cetățenilor români 
cu reședință în Spania.

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

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

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

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

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

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

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

CONSULTORES Y GESTORES:
• Demonstrăm profesionalism 

pentru �ecare caz în parte.
• Avem experiență acumulată 

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

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

ape de tine.

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

SEDIU CENTRAL
BIROU COSLADA

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

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

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

BIROU VALENCIA
Sagunto, 46500, VALENCIA.
TLF: 686.722.999. WhatsApp: 
627406864
EMAIL: alicer84@yahoo.com
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Ai plecat să muncești în străinătate și vrei să te reîntorci 
în țară?  Investeşte în Magnolia Residence Sibiu!
l l Luna viitoare, mai exact 
pe data de 9 Mai 2019, mu-
nicipiul Sibiu va deveni 
gazda celui mai mare eve-
niment organizat în Româ-
nia, Summitul Uniunii Euro-
pene unde se vor reuni cei 
27 de lideri europeni. Sibiul 
e un oraș cu multe posibili-
tăți pe care le poți descoperi 
în taină, fără grija timpului 
pe care ar trebui să îl aloci 
altor lucruri.

În cadrul ansamblului Magno-
lia Residence Sibiu vă putem ofe-
ri apartamente �nisate la cheie cu 
manopera inclusă în prețul lor, res-
pectiv se oferă o garanție de 3 ani. 

Finisajele se pot alege dintr-o 
gamă atent selecționată de pro-
duse și modele: gresia, faianța, par-
chetul laminat, cadă duș, lavoar, vas 
toaletă, uși de interior, centrală ter-
mică prin condensare, radiatoare, 
culoarea lavabilei, prizele, întreru-
pătoarele, geamurile PVC de tip Sa-
lamander, cu 7 camere cu geam ter-
mopan LOW E, cu glafuri interioare 
şi exterioare, interfon și contorizare 
individuală. 

La final, dumneavoastră va tre-
bui doar să comandați mobilierul 

din apartament. Vă putem sprijini 
și în acest demers prin magazinele 
partenere din Sibiu sau din țară, dar 
mobilierul nu este inclus în prețul 
apartamentelor.

Apartamentele se vor preda ra-
cordate la toate utilitățile: gaz, cu-
rent electric, apă și canal. Aceste 
instalații sunt garantate de către 
antreprenorul general SC CONCA-
SA SRL de până la 10 ani, �ind exe-
cutate conform normelor europe-
ne în vigoare.

Se mai oferă garanție de 10 ani 
pentru termoizolație, hidroizolație, 
acoperiș, șarpantă și zidărie.

Speci�cațiile tehnice ale  
imobilelor sunt:  

- șarpanta este realizată din lemn 
cu învelitoare din țiglă metalică, 
jgheaburile, burlanele; 

- pereții de compartimentare inte-
rioară sunt executați din cărămidă 
ceramică de 12 cm, respectiv exte-
riori de 25 cm; 

- termoizolația de 10 și 15 cm pen-
tru pereții exteriori și cu tencuieli 
decorative; 

- termoizolația și fonoizolația aco-
perișului se va face din termosistem 
polistiren extrudat de 20 cm; 

- casa scării și balcoanele sunt �ni-

Alba: Bilete gratuite de acces pe Câmpia 
Libertăţii, în 2 iunie, pentru locuitorii din Blaj
l l  Primăria Municipiului Blaj oferă, 
începând de luni, 22 apr. 2019, bi-
lete gratuite de acces pe Câmpia 
Libertăţii pentru locuitorii oraşului 
care doresc să participe la Sfânta 
Liturghie ce va � o�ciată de către 
Papa Francisc în 2 iunie, informează 
AGERPRES. Biletele sunt disponibile 
la Centrul de Informare Turistică din 
Parcul „Avram Iancu”. Perioada de 
eliberare a biletelor de acces va dura 
două săptămâni, respectiv până în 
6 mai. Pentru biletele ce vor � dis-
tribuite prin intermediul Primăriei 
Blaj se pot înscrie doar cei care au 
domiciliul în municipiu trecut pe ac-
tul de identitate. O altă condiţie este 
ca solicitanţii să nu se � înscris până 
acum pe listele parohiilor greco-ca-

Săptămâna Mare încheie Postul Sfintelor Paşti, 
cel mai lung şi cel mai aspru post de peste an

l l Săptămâna Mare încheie Postul 
S�ntelor Paşti, cel mai lung şi cel mai 
aspru post de peste an. I se mai spu-
ne Săptămâna S�ntelor Patimi, ea 
amintind de patimile Domnului Ii-
sus Hristos din aceste zile, şi se adaugă 
celor 40 de zile propriu-zise de post. 
Astfel, Săptămâna Mare începe în 
Duminica Floriilor, respectiv la 21 
aprilie 2019, şi se încheie în Sâm-
băta Mare, la 27 aprilie anul acesta.
Această săptămână se deosebeş-
te de toate celelalte perioade ale 
anului bisericesc, �ind perioada de 
retrăire a patimilor Mântuitorului, 
care lasă să se întrevadă bucuria şi 
lumina Învierii, aminteşte pr. prof. 
dr. Nicolae D. Necula, într-un ma-
terial publicat pe site-ul www.
crestinortodox.ro. Ea încheie pe-
rioada de pregătire su�etească pen-
tru întâmpinarea cu cuviinţă a celei 
mai mari sărbători creştine, Învierea 
Mântuitorului.
SĂPTĂMÂNA MARE - POSTUL SFINTELOR PAŞTI

 Sfânta şi Marea Vineri este ziua 
când a fost răstignit pe cruce Fiul 
lui Dumnezeu şi a fost pus în mor-
mânt, �ind, potrivit tradiţiei, zi de 
post negru, în care nu se mănâncă 

şi nu se bea decât apă. În Vinerea 
Mare se scoate în mijlocul bisericii 
Sfântul Epitaf (numit şi Sfântul Aer), 
un obiect bisericesc de cult de formă 
dreptunghiulară, confecţionat din 
pânză de in, mătase sau catifea, pe 
care se a�ă imprimată sau pictată 
icoana înmormântării Mântuitoru-
lui. Acesta este aşezat pe o masă 
mai înaltă, iar credincioşii sărută 
Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce şi 
Sfântul Epitaf şi trec de trei ori pe 

sub masa pe care este aşezat. Pot 
face acest lucru până la sfârşitul slu-
jbei Deniei Prohodului, care are loc 
în seara acestei zile. Această trece-
re pe sub masă a credincioşilor se 
doreşte a � asemănarea trecerii prin 
mormânt a Mântuitorului, care S-a 
coborât în iad pentru a elibera su-
�etele drepţilor. Prin moartea şi În-
vierea Sa, Hristos a sfărâmat porţile 
iadului, iar moartea a fost învinsă. 
Foto: revistateo.ro

tolice din oraş. În 2 iunie, accesul 
la Sfânta Liturghie o�ciată de către 
Papa Francisc pe Câmpia Libertăţii 
se va face doar pe baza biletelor no-
minale gratuite, distribuite în paro-
hiile greco-catolice şi la Centrul de 
Informare Turistică Blaj. Acestea vor 
� valabile doar cu documentul de 
identitate al �ecărei persoane, mai 
spune sursa citată.
Papa Francisc va celebra, în cursul di-
mineţii de 2 iunie, Sfânta Liturghie, cu 
beati�carea a şapte episcopi greco-ca-
tolici martiri, ritul sacru desfăşurân-
du-se pe Câmpia Libertăţii. Suveranul 
Pontif va prezenta omilia celebrării eu-
haristice şi va recita antifonul marian 
pascal „Regina Coeli” („Bucură-te, Re-
gina Cerului”). Foto: youtube.com

sate cu gresie antiderapantă și ba-
lustradă metalică vopsită; 

- fundația și structurile sunt con-
tinue din beton HOLCIM; 

- branșamente la utilități: apă-ca-
nal, gaz, energie electrică, internet 
și TV; 

- căile de acces interioare, parcările 
și trotuarele pavate cu produse ELIS.

Oferta noastră cuprinde 
apartamente de 2 camere 
�nisate la cheie cu prețuri 
începând de la 36.500 euro, 
respectiv apartamente cu 3 
camere de la 47.500 euro. 

Prețurile au inclus TVA de 5% con-
form legislației în vigoare.

Imobilele de tip P+4E+R au desti-
nația specială de spații comerciale, 
având termenul de predare la sfârși-
tul anului 2019.

Acestea se pot rezerva printr-un 
antecontract din faza de construcție 
și se vor preda la stadiul de gri, ur-
mând să �e amenajate în funcție 
de domeniul de activitate pe care 
îl vor desfășura, de exemplu: grădi-
nițe, farmacii, spații de birouri, săli 
de �tness, magazine alimentare etc. 

Ansamblului nostru, Magnolia Re-

sidence Sibiu, cuprinde 1.140 de 
apartamente din care aproximativ 
700 de apartamente sunt predate 
sau în curs de predare, 3 imobile de 
5 etaje doar cu spații comerciale, 
zone verzi, locuri de parcare inta-
bulate, alei și drumuri pavate.

Pentru accesarea unui cre-
dit ipotecar cu veniturile din 
străinătate, avem un partene-
riat cu broker-ul de credit Smart 
Credit Finance - Elena Macarie 
+40724055524, care vine în aju-
torul dumneavoastră, oferindu-vă 
consultanță financiară gratuită, 
fără a mai pierde timp și evitând 
nenumăratele drumuri la bănci.

Pentru informații suplimentare 
puteți accesa site-ul nostru:

www.magnoliaresidence.ro sau 
ne puteți contacta repezentanții de 
vânzări: Cornel +40742198539,

Bogdan +40740190192,
Robert +40745633772.

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.
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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

6GB acumulabili

800 MINUTE naționale și internaționale

APELURI NELIMITATE din DIGI către DIGI

COMBO 15€/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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l l  Ministrul Finanţelor Publice, Eu-
gen Teodorovici, anunţă că la nivel 
guvernamental vor �  iniţiate nego-
cieri cu toate statele membre pentru 
a implementa un pachet de măsuri 
care să răspundă „nevoii şi dorinţei 
de revenire acasă” a românilor ple-
caţi la muncă în străinătate, infor-
mează AGERPRES.

„Sâmbătă (20 apr. a.c.) am fost la 
Iaşi, oraşul despre care Nicolae Ior-
ga spunea în 1937 că „este mai mult 
decât o ilustră capitală a Moldovei”. 
Am avut discuţii foarte interesante 
şi aplicate cu reprezentanţii mediu-
lui de afaceri local care mi-au împăr-
tăşit atât ideile, părerile şi soluţii-
le pe care le au pentru dezvoltarea 
afacerilor, precum şi problemele cu 
care se confruntă. Una din proble-
mele comune ridicate de aceştia a 
fost lipsa forţei de muncă. Tocmai 
pentru că aceasta este o problemă 
cu caracter general, întâlnită pe în-
treg teritoriul României, precum şi în 
alte ţări europene, vreau să îi asigur 
că la nivel guvernamental vom iniţia 
negocieri cu toate statele membre 

Teodorovici anunţă măsuri pentru întoarcerea 
românilor plecaţi la muncă în străinătate

pentru a implementa un pachet de 
măsuri care să răspundă atât nevoii, 
cât şi dorinţei de revenire acasă a 
celor plecaţi la munca în străinăta-
te”, a scris Teodorvici, duminică, pe 
pagina sa de Facebook.

Şeful de la Finanţe a transmis în 
� nalul mesajului că: „Oamenii care 
înţeleg să � e alături de alţi oameni 
şi împreună pentru România ştiu 
deja ceea ce simt şi gândesc...#in-

sistpentruRomania”. Pe data de 6 
aprilie, la � nalul reuniunii ECOFIN 
de la Bucureşti, ministrul Finanţelor 
declara că ţările europene din care 
pleacă multă forţă de muncă spre 
restul Uniunii Europene ar trebui să 
se gândească la un pachet agresiv 
de măsuri care să aducă o soluţie 
pentru mobilitatea selectivă, care 
duce la exodul creierelor. „Poate 
în timpul Preşedinţiei române voi 

invita ţările care trimit lucrători în 
străinătate la o discuţie, să vedem ce 
e de făcut. Ar trebuie să ne gândim 
la un pachet agresiv care să aducă 
o soluţie, pentru că nu putem să ne 
atingem obiectivele în situaţia ac-
tuală, de aceea discutăm acum des-
pre scăderea competitivităţii, des-
pre cheltuieli diferite, aspecte care 
sunt in� uenţate de această mobili-
tate intra-europeană. Deci trebuie 
să încurajăm această mobilitate, dar 
trebuie şi să ţinem cont de tipul de 
măsuri pe care trebuie să le aplicăm 
pentru a nu fi afectaţi noi toţi”, a 
a� rmat atunci Eugen Teodorovici.

Acesta a precizat că situaţia mo-
bilităţii selective în cadrul UE a fost 
unul din subiectele principale dis-
cutate la reuniunea miniştrilor eu-
ropeni de Finanţe. „Libera circulaţie 
a forţei de muncă a adus mari be-
ne� cii economice. Lucrătorii mobili 
contribuie la PIB-urile ţărilor de ori-
gine şi ţărilor-gazdă şi în cele mai 
multe cazuri au un rol semni� cativ 
în ceea ce priveşte câştigurile celor 
rămaşi în ţara de origine. Totuşi mo-

bilitatea muncitorilor poate avea şi 
efecte negative, de exemplu atun-
ci când mobilitatea e selectivă, du-
când la exodul creierelor şi stopând 
creşterea potenţială. În viitorul apro-
piat, prioritatea noastră ar trebui să 
� e găsirea unei soluţii comune la 
nivel european şi implementarea 
unui instrument care să ne ajute în 
rezolvarea acestui fenomen”, a a� r-
mat ministrul Finanţelor.

Conform sursei citate, Eugen Teo-
dorovici a subliniat că din statele 
est-europene pleacă în vestul Euro-
pei nu doar cei înalt cali� caţi, ci şi oa-
menii cu cali� cări medii sau scăzute.

„În general în Uniunea Europeană 
lucrătorii înalt cali� caţi sunt foarte 
mobili, iar atunci când nivelul de 
realizări educaţionale creşte, creş-
te şi inovarea. Mobilitatea Est-Vest 
este excepţională, dar nu întotdeau-
na doar lucrătorii de înaltă cali� ca-
re emigrează. Există un procentaj 
de lucrători şi cu cali� cări scăzute 
şi medii, făcând acest fenomen să 
� e amplu”, a adăugat Teodorovici. 
Foto: balkaneu.com

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.
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l l Dublul standard este o realitate, 
nu o �cţiune şi de aceea am propus 
un amendament pentru comple-
tarea Directivei europene 29/2005, 
prin care se interzice comerciantului 
să practice calitate dublă a produ-
selor, �ind stabilite şi amenzi de cel 
puţin 4% din cifra de afaceri sau cel 
puţin două milioane euro, a decla-
rat, sâmbătă, 20 apr. a.c., ministrul 
Agriculturii, Petre Daea, conform 
AGERPRES.

„Este o realitate pentru că a putut 
a � constatat în mai multe ţări ale 
Uniunii Europene, în mod deosebit 
în ţările din partea de est. Am propus 
un amendament pentru completa-
rea directivei 29 din 2005 care pune 
în spaţiul juridic acea prevedere prin 
care se interzice cu desăvârşire de 
către orice comerciant, indiferent 
unde se a�ă el, să practice calitate 
dublă a produsului. Cu alte cuvinte, 
în acelaşi lot să �e aceeaşi calitate, 
indiferent unde pleacă, că pleacă 
în Belgia, că pleacă în Germania, că 
pleacă în România, şi să se respecte 

întocmai. Măsurile coercitive pentru 
nerespectare sunt extrem de puter-
nice, stabilindu-se în actul normativ 
amenzi care înseamnă cel puţin 4% 
din cifra de afaceri sau, dacă nu poţi 
să determini cifra de afaceri, să �e de 
cel puţin două milioane de euro”, a 
spus Petre Daea.

El a precizat că, pe plan naţional, 
există în acest sens două direcţii de 

Daea: Dublul standard este o realitate, am 
propus amenzi de cel puţin 4% din cifra de afaceri

acţiune, respectiv continuarea şi in-
tensi�carea controalelor şi progra-
mul de creştere a producţiei româneş-
ti. Acesta a subliniat că, săptămânal, 
sunt comunicate rezultatele în urma 
controalelor, „pentru a cunoaşte 
opinia publică ce există în piaţă şi 
care sunt măsurile luate de auto-
rităţile statului”, a spus Daea. Foto: 
newsbeezer.com

l l Ministrul Finanţelor Publice, Eu-
gen Teodorovici, a anunţat joi, 18 
apr. 2019, într-o conferinţă de presă, 
la Bistriţa, devansarea termenului 
până la care se va face rambursarea 
taxei auto către cei care nu au pri-
mit încă aceste sume, pentru sfârşi-
tul lunii mai, informează AGERPRES.

Potrivit ministrului, deciziile de im-
punere trebuie �nalizate de către 
toate administraţiile �scale judeţe-
ne până la sfârşitul lunii în curs, în 
caz contrar şe�i acestor instituţii îşi 
vor pierde funcţiile. „Am spus foarte 
clar că, până la �nal de aprilie, toate 
deciziile de impunere care mai sunt 
încă de emis de către ANAF trebuie 
să se emită. Dacă nu se emit aces-
te decizii, acele persoane în acele 
zone pleacă din funcţie. Oricine ar 
�, pleacă din funcţie. Nu este cazul 
la Bistriţa, pentru că dumneavoastră 
staţi foarte bine. Acesta este primul 
pas. Al doilea pas este simpli�carea 
modului în care trebuie să plătim 
omului acea sumă. Din păcate, as-
tăzi, este o întreagă birocraţie pe 

acest subiect şi, la fel, am spus clar: 
ANAF-ul trebuie să se dea peste cap, 
eu am să sprijin datul peste cap de 
mai multe ori, dacă este cazul, până 
la �nal de mai să se plătească sumele 
aferente acestei taxe. Adică suntem 
acum în aprilie, cât mai este până la 
�nal, iar până la �nal de mai trebuie 
să găsească orice fel de soluţie”, a 
declarat Teodorovici.

Ministrul a a�rmat că sumele afe-
rente taxelor auto achitate trebuie 
restituite indiferent dacă respectivii 
contribuabili au sau nu în prezent 
datorii către stat.
Foto: Arhivă MFP

Eugen Teodorovici: 
Rambursarea taxei 
auto se va face până 
la sfârşitul lunii mai
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Grupul de la 
Visegrad denunţă 
„protecţionismul” 
francez

Parlamentul grec 
cere guvernului să 
solicite Germaniei 
reparaţii de război

l l Miniştrii de externe ai ţărilor din 
Grupul de la Visegrad (Polonia, Slo-
vacia, Ungaria şi Cehia) au denunţat, 
joi, 18 apr. a.c., la �nalul unei întâlniri 
la Bratislava cu omologul lor fran-
cez, Jean-Yves Le Drian, o serie de 
„măsuri protecţioniste” apărate, în 
opinia lor, de Franţa, informează 
AGERPRES.

„Există o uşoară diferenţă între 
Franţa şi ţările noastre în ce priveş-
te viitorul Uniunii Europene. Pentru 
noi, competitivitatea este esenţială”, 
a declarat şeful diplomaţiei polo-
neze, Jacek Czaputowicz, în cursul 
unei conferinţe de presă comune a 
celor cinci miniştri. Potrivit acestuia, 
unele măsuri prezentate de Franţa, 
„măsuri protecţioniste, aduc preju-
dicii UE ca atare”. Aceste a�rmaţii au 
provocat o scurtă replică a minis-
trului francez, Jean-Yves Le Drian.

„Sunt în dezacord cu colegul meu 
asupra unor probleme de fond lega-
te de competitivitate, deoarece eu 
consider că protecţionismul şi com-
petitivitatea nu sunt incompatibile. 
Dar, cum nu sunt aici pentru a face 
campanie electorală, mă voi opri 
asupra acestor a�rmaţii de fond”, 
a spus el. Ţările din grupul de la Vi-
segrad critică soluţiile europene re-
lative la muncitorii detaşaţi, reforma 
condiţiilor de muncă şi plata transpor-
tatorilor rutieri internaţionali, precum 
şi propunerile de armonizare �scală.

l l Parlamentul grec a votat miercu-
ri, 17 apr. 2019, o rezoluţie prin care 
cere guvernului să facă demersu-
ri o�ciale pentru a solicita reparaţii 
de război Germaniei pentru crimele 
comise în timpul ocupaţiei naziste, 
un subiect contestat de Berlin, in-
formează AGERPRES.

„Parlamentul solicită guvernului 
grec să adopte orice acţiune diplo-
matică sau juridică pentru a satis-
face orice pretenţie a statului grec 
referitoare la primul şi la al doilea 
război mondial”, se arată în rezo-
luţie. Majoritatea deputaţilor, �e că 
aparţin partidului de stânga Syriza al 
premierului Alexis Tsipras sau prin-
cipalelor partide de opoziţie, dreap-
ta Noua Democraţie şi socialiştii din 
Partidul Kinal, au votat în favoarea 
acestei moţiuni.

În virtutea acestui vot, guvernul 
„va adresa o notă verbală Germa-
niei” pentru a deschide dialogul asu-
pra acestui subiect. Solicitarea de 
reparaţii Germaniei pentru crimele 
comise în timpul ocupaţiei naziste 
(1941-1944) şi pentru împrumutul 
forţat contractat de Atena în 1942 
reprezintă subiectele unei dezba-
teri îndelungate în Grecia. Berlinul 
continuă să se opună dorinţei exprimate 
de partea greacă de a redeschide acest 
dosar, argumentând că el a fost regle-
mentat definitiv în 1960 în cadrul unui 
acord cu mai multe guverne europene.

l l Cetăţenii Uniunii Europene cu 
drept de vot îşi vor alege, în pe-
rioada 23-26 mai 2019, reprezen-
tanţii în Parlamentul European 
pentru următorii cinci ani. Acti-
vitatea celei de-a opta legislaturi a 
Parlamentului European s-a încheiat 
pe 18 aprilie 2019. Alegerile europe-
ne din luna mai sunt organizate în 
temeiul dispoziţiilor legii electora-
le europene (actualizată succesiv în 
2002 şi 2018), însă detaliile practice 
privind procedurile electorale sunt 
stabilite prin norme naţionale care 
pot suferi modi�cări în �ecare stat 
membru, informează AGERPRES.

Astfel, în Olanda alegerile vor avea 
loc pe 23 mai, în Irlanda pe 24 mai, 
iar în Letonia, Malta şi Slovacia pe 
25 mai. În Republica Cehă scrutinul 
se desfăşoară timp de două zile, pe 
24 şi 25 mai. În toate celelalte state 
membre ale Uniunii Europene ale-
gerile europarlamentare au loc du-
minică, 26 mai. 

Pragul electoral este de 5% în Bel-
gia, Republica Cehă, Franţa, Croaţia, 
Letonia, Lituania, Polonia, România, 
Slovacia, Ungaria. În Italia, Austria şi 
Suedia pragul electoral este de 4%, 
în Grecia este de 3%, iar în Cipru este 
de 1,8%. În 12 state membre nu exis-
tă prag electoral - Bulgaria, Dane-
marca, Estonia, Finlanda, Germania, 
Irlanda, Luxemburg, Malta, Olanda, 
Portugalia, Slovenia şi Spania.

Votul este obligatoriu în cinci ţări 
membre - Belgia, Bulgaria, Cipru, 
Grecia şi Luxemburg. Vârsta minimă 
a candidaţilor la funcţia de membru 
al Parlamentului European este de 
18 ani în Austria, Croaţia, Danemar-
ca, Finlanda, Franţa, Germania, Lu-
xemburg, Malta, Olanda, Portugalia, 
Slovenia, Spania, Suedia şi Ungaria. 
În Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica 
Cehă, Estonia, Irlanda, Letonia, Li-

Cetăţenii UE îşi aleg reprezentanţii în 
Parlamentul European în perioada 23-26 mai

tuania, Polonia şi Slovacia pot can-
dida persoane în vârstă de cel puţin 
21 de ani. În România, vârsta minimă 
a candidaţilor la funcţia de deputat 
european este 23 de ani, iar în Grecia 
şi Italia - de 25 ani. În urma acordu-
lui convenit pe 10 aprilie în cadrul 
unui summitului extraordinar al UE, 
retragerea Regatului Unit va avea 
loc cel târziu pe 31 octombrie 2019.
Foto: eud.eu

Liderul Kim Jong-un a 
supravegheat testarea unei 
noi arme tactice
l l Liderul nord-coreean Kim Jong-
un a supravegheat testarea unei noi 
arme tactice ghidate, a anunţat joi, 
18 apr. 2019, agenţia nord-coreeană 
KCNA, informează AGERPRES.

KCNA nu a descris despre ce arma 
este vorba exact, dar „tactic” impli-
că o arma cu rază scurtă de acţiune, 
spre deosebire de rachetele balisti-
ce cu rază lungă de acţiune perce-
pute drept o ameninţare la adresa 
SUA. În timpul testării a fost veri�ca-
tă funcţionarea „sistemului special 
de ghidare în zbor şi încărcarea unei 
ogive puternice”, a precizat KCNA .

Kim Jong-un a cali�cat acest test 
drept un „eveniment de o foarte 
mare importanţă pentru creşterea 
puterii de luptă a armatei populare” 
nord-coreene. Liderul nord-coreean 
a „ghidat testarea tirului” care a fost 
îndreptat asupra mai multor ţinte, 
conform sursei citate.

Din închisoare, un lider catalan îl 
sprijină pe socialistul Pedro Sanchez

l l Liderul separatist catalan Oriol 
Junqueras nu a exclus vineri, 19 apr. 
2019, să susţină o eventuală înves-
titură a socialistului Pedro Sanchez 
după viitoarele alegeri legislative, 
în cursul unei videoconferinţe de 
presă inedite din închisoare, potri-
vit AGERPRES.

„În niciun caz, �e prin acţiune sau 
omisiune, nu vom facilita (învesti-
tura pentru) un guvern de extrema 
dreaptă în fruntea statului spaniol. 
Preferăm să evaluăm alte opţiuni”, 
a declarat Junqueras, referindu-se 
la o posibilă alianţă între Partidul 
Popular (dreapta), liberalii din Ciu-
dadanos şi formaţiunea de extrema 
dreaptă Vox pentru formarea unei 
majorităţi. „Nu ne-am stabilit nicio 
linie roşie, dar nici nu vom semna 
un cec în alb pentru Sanchez”, a 
adăugat el.

Fost vicepreşedinte în guvernul 
catalan al lui Carles Puigdemont, 
Oriol Junqueras este principalul 
acuzat în actualul proces în curs 
de desfăşurare la Madrid împotri-
va liderilor separatişti pentru rolul 
lor în tentativa de secesiune a Ca-

taloniei în octombrie 2017. El riscă 
până la 25 de ani de închisoare. În 
po�da detenţiei sale, nr.1 în Partidul 
Stânga Republicană din Catalonia 
(ERC) este candidat la legislativele 
din 28 aprilie.

Potrivit unor sondaje recente, spri-
jinul ERC ar putea � hotărâtor pentru 
învestirea lui Pedro Sanchez, şeful 
guvernului în exerciţiu. Partidul So-
cialist al acestuia este dat favorit în 
sondaje, dar nu are şanse să obţină 
în parlament majoritatea singur sau 
împreună cu Podemos (stânga radi-
cală). Cap de listă al altui mare par-
tid separatist, „Împreună pentru Ca-
talonia”, a�at în arest preventiv şi 
judecat la Madrid, Jordi Sanchez a 
asigurat şi el joi că nu are stabilite „linii 
roşii”, dar a menţionat necesitatea de a 
se vorbi despre un referendum privind 
autodeterminarea. Foto: csis.org

Centrul pentru Studii Strategice şi 
Internaţionale, un institut american, a 
menţionat reluarea activităţii la princi-
palul sit nuclear nord-coreean, un sem-
nal care ar putea indica o posibilă reluare 
de către Phenian a programului său de 
înarmare atomică. Foto: japantimes.co.jp
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Răzvan Lucescu, după 
ce a câștigat titlu cu 
PAOK: „Cel mai frumos 
moment din viața mea”

l l  Răzvan Lucescu (50 ani) și-a tre-
cut în palmares primul său titlu de 
campion din cariera de antrenor, 
după ce echipa sa, PAOK Salonic, a 
câștigat campionatul Greciei. Teh-
nicianul român a declarat că trăieș-
te cel mai frumos moment din viața 
sa, informează HotNews.ro.

Cu o etapă înainte de �nalul sezo-
nului din Grecia, PAOK Salonic s-a 
încoronat campioană, după 5-0 cu 
Levadiakos. PAOK are 77 de punc-
te şi nu o mai poate � depășită de 
rivala Olympiakos (72 de puncte).

„Nu e doar cel mai frumos moment 
al carierei mele, e cel mai frumos 
moment din viața mea! Atmosfera 
este una incredibilă și așa a fost tot 
anul.Trăim niște momente fantas-
tice. A fost ceva deosebit tot sezo-
nul, nu doar la acest ultim meci. Am 
trecut prin multe, am tras tare, dar 
munca noastră a fost răsplătită. A 
fost o muncă extraordinară a jucă-
torilor”, a declarat Răzvan Lucescu.

PAOK a câştigat campionatul Gre-
ciei pentru prima dată după 1985 
(34 de ani). Echipa din Salonic se a�ă 
la al treilea titlu de campioană, după cele 
obţinute în 1976 şi în 1985. Pentru Răz-
van Lucescu este primul titlu de cam-
pion obţinut ca antrenor. Foto: fanatik.ro

Tenis: Situaţie neschimbată în clasamentul 
WTA, cu Simona Halep pe locul al doilea

l l  Nicio modi�care nu s-a pro-
dus în clasamentul mondial 
al jucătoarelor profesioniste 
de tenis (WTA), dat publici-
tăţii luni, 22 apr. a.c., după o 
săptămână rezervată meciu-
rilor din Fed Cup, cu Naomi 
Osaka pe primul loc, urma-
tă de românca Simona Halep 
şi de cehoaica Petra Kvitova, 
informează AGERPRES.

Halep se a�ă la 185 de puncte de 
Osaka, în timp ce de Kvitova o des-
part 137 de puncte.

România are în total patru jucă-
toare în top 100, Mihaela Buzăr-
nescu menţinându-se pe 30, iar 
Irina-Camelia Begu pe 83, în timp 
ce Sorana Cîrstea a urcat două lo-
curi şi e pe 97. 

La dublu, România are nu mai 
puţin de şapte jucătoare în top 
100, Mihaela Buzărnescu pe 29, 
Raluca Olaru pe 34, Irina-Camelia 
Begu pe 35, Monica Niculescu pe 
46, Irina Bara pe 65, toate păstrân-
du-şi poziţiile de săptămâna trecută. 
Sorana Cîrstea a urcat două locuri 
şi e pe 75, iar Andreea Mitu a urcat o 
treaptă, pe 87, mai spune sursa citată.

Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Naomi Osaka (Japonia) 5.967 

puncte
2 (2). Simona Halep 5.782
3 (3). Petra Kvitova (Cehia) 5.645
4 (4). Karolina Pliskova (Cehia) 

5.580
5 (5). Angelique Kerber (Germa-

nia) 5.220
6 (6). Elina Svitolina (Ucraina) 5.020
7 (7). Kiki Bertens (Olanda) 4.640
8 (8). Sloane Stephens (SUA) 4.386
9 (9). Ashleigh Barty (Australia) 

4.275

10 (10). Arina Sabalenka (Belarus) 
3.520

Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 

8.160 puncte
2 (2). Barbora Krejcikova (Cehia) 

7.680
3 (3). Kristina Mladenovic (Franţa) 

6.865
3 (3). Timea Babos (Ungaria) 6.865
5 (5). Barbora Strycova (Cehia) 

6.785
6 (6). Elise Mertens (Belgia) 5.745
7 (7). Demi Schuurs (Olanda) 5.650
8 (8). Andrea Sestini Hlavackova 

(Cehia) 5.535
9 (9). Ashleigh Barty (Australia) 

5.187
10 (10). Ekaterina Makarova (Ru-

sia) 4.910
Foto: independent.co.uk

Telefon 004 0751 051 096                          
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� 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?

Clasamentul WTA, cu Simona 
Halep pe locul al doilea:

Halep se a�ă la 185 de puncte 
de Osaka, în timp ce de Kvitova 
o despart 137 de puncte.

Hochei: Corona 
Braşov a câştigat 
titlul de campioană 
naţională

l l  ASC Corona Braşov a cucerit, sâm-
bătă, 20 apr. 2019, al treilea său tit-
lu de campioană naţională la ho-
chei pe gheaţă, după ce a învins-o 
pe CSM Galaţi cu scorul de 7-2 (1-1, 
2-1, 4-0), pe Patinoarul Olimpic din 
Braşov, în al patrulea meci al �nalei, 
informează AGERPRES.

Corona a câştigat �nala cu scorul 
general de 3-1, ultimul act având loc 
după sistemul cel mai bun din cinci 
partide. CSM Galaţi s-a impus cu 5-2 
în primul meci al �nalei, pe propriul 
patinoar, apoi Corona a câştigat cu 
3-2, după prelungiri, la Galaţi, braşo-
venii câştigând cu 6-2 şi 7-2 meciu-
rile de sub Tâmpa. În ultimul meci, 
gălăţenii au condus cu 1-0 şi 2-1, 
dar Corona s-a dezlănţuit şi a câşti-
gat cu 7-2, prin golurile marcate de 
Levente Zsok (09:08), Roberto Gliga 
(29:46), Mikael Lidhammar (33:59, 
50:31), Jereme Tendler (46:39, 48:19) 
şi Daniel Trancă (56:11). Albert Za-
ghidulin (03:42) şi Aleksandr Nezna-
mov (23:22). Corona a mai câştigat 
titlu în sezoanele 2013-14 şi 2016-
17, iar de trei ori a terminat pe locul 
secund (2010-11, 2011-12, 2012-13).

CSM Galaţi rămâne cu titlurile cuce-
rite în stagiunile 2014-2015 şi 2015-
2016. Foto: realitateasportiva.net
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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.

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 fi contactat la 
numărul 0040729275917.

Cu experiență în construcții și zugrăveli, 
caut loc de muncă în zona Madrid. Dis-
ponibilitate la program prelungit și de-
plasări. Tel: 642072927.

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

MATRIMONIALE

Hombre, 48 años, me gustaría cono-
cer 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.

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

Domn din zona Madridului de 41 de ani, 
vreau să cunosc o doamnă de vârstă 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 Ma-
drid 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 doamnă de 

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

SÚPER OFERTAS VERANO 2019

RIVIERA MAYA
Hotel en régimen TI - 7 noches

Vuelos y traslados
Seguro de viaje básico

DESDE 890€

TURQUÍA
Mandarin resort & spa 5* TI  

Bodrum, Turcia
 7 Noches/8 dias precio total a partir de 538€

(2 adultos)
 7 Noches/8 dias precio total a partir de 781€

(2 adultos + 2 niños de hasta 12 años)

MALLORCA
Hotel Piñero 3* - 7 NOCHES
Media Pensión desde... 282€
Todo Incluido desde... 346€

Salida de Madrid según frecuencias 
del 1 al 31/Mayo

Para reservas hasta el 31 de mayo un 5% de descuento sobre precio de catálogo

vârstă apropiată, să întemeiem o familie. 
Nu îmi doresc o aventură. Sunt un om cu 
frică de Bunul Dumnezeu. Tel: 642917710.

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

Am 60 ani, divorțată, singură, caut un 
bărbat văduv sau fără copii, cu mașină, 
cu serviciu, de 58-65 ani, din Castilla-La 
Mancha. Caut ceva serios! 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 
gustara conocer una chica culta, honra-
da como yo lo soy para una relacion se-
ria, amistad o matrimonio. No importa 
la nacionalidad. Ruego mucha seriedad. 
Tel: 657131211 / 677026947.

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 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. Aparta-
mentul este cu 2 băi, terasă, Digi, inter-
net, pe strada Talamanca, Alcalá de He-
nares. Tel: 642820155.

Închiriez apartament, condiții foarte 
bune, în Anchuelo (10 minute cu mași-
na până în Alcalá). Apartamentul are 2 
camere și salon, etajul 1. Mai multe in-
formații la telefon: 627192719.

C/ Brujula, N. 13, 28850 Torrejon de Ardoz
De luni până vineri, de la 8.30 la 14.00 și de la 15.00 la 19.00.

             Telefon: 678154559 / 917557873, Facebook: Talleres Multicar

MECANICĂ ȘI ELECTRONICĂ AUTO - ÎNTREȚINERE COMPLETĂ.
DIAGNOZĂ, AER CONDIȚIONAT, CAUCIUCURI ȘI TINICHIGERIE.

PÂNĂ LA DOI ANI GARANȚIE
PENTRU PIESE ȘI MANOPERĂ!!




