
Campaniile de informare, din ţară şi străinătate, ale Ministerului Românilor de Pretutindeni au dus la o scădere a numărului 
victimelor traficului de persoane, potrivit datelor Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane (ANITP), a afirmat 
secretarul de stat Lilla Debelka. Aceasta a prezentat principalele elemente ale celei de-a doua ediţii a campaniei naţionale 
„Informare acasă! Siguranţă în lume!”, ediţia 2019, derulată de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. PAGINA 2  

Românii din Spania au sărbătorit la un festival 
extraordinar, în San Fernando de Henares, Madrid
l lUniunea Muncitori lor 
Români din Spania a adus 
România aproape de româ-
ni în cadrul unui festival ex-
traordinar cu o participare 
numeroasă, denumit Tezaur 
Românesc, desfășurat pe 5 
mai 2019, care a avut loc în 
San Fernando de Henares, 
Madrid. Românii din Spa-
nia, prezenți la festival, au 
format un public de peste 
20.000 de persoane. 
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PUP-O, MĂ!–Comedia anului în premieră, 
în Spania: Locuri limitate-rezervă din timp!
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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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Campaniile de informare au dus la scăderea 
numărului victimelor traficului de persoane

Foto: pixabay.com

Premierul Dăncilă a 
primit „Declaraţia de la 
Bucureşti a copiilor din 
UE”, la Palatul Victoria

Foto: gov.ro Pagina 8

UNICEF: În România, 
rata de vaccinare a 
scăzut sub un nivel 
acceptabil

Foto: pixabay.com Pagina 7
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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.

Lilla Debelka: Campaniile de informare au dus la 
scăderea numărului victimelor tra� cului de persoane

l l Campaniile de informare, din ţară 
şi străinătate, ale Ministerului Româ-
nilor de Pretutindeni au dus la o scă-
dere a numărului victimelor tra� -
cului de persoane, potrivit datelor 
Agenţiei Naţionale Împotriva Tra� -
cului de Persoane (ANITP), a a� rmat 
luni, 6 mai 2019, secretarul de stat 
Lilla Debelka, conform AGERPRES.
„Conform statisticilor o� ciale, publi-
cate în 2016, în indexul global, care 
măsoară nivelul sclaviei moderne, 
România se situează pe locul 32 din 
167 de ţări, cu un total de 80.000 de 
victime estimate. Este vorba des-
pre persoane care devin victime ale 
reţelelor de tra� c de � inţe umane 
şi a celor de forţă de muncă ilegală. 
Datele Agenţiei Naţionale Împotriva 
Tra� cului de Persoane arată o scă-
dere cu aproximativ 25% a număru-
lui victimelor tra� cului de persoa-

ne identi� cate în 2018, faţă de anul 
precedent, iar agenţia estimează că 
această scădere se datorează cam-
paniilor de informare derulate în 
ţară şi peste hotare”, a declarat se-

cretarul de stat în Ministerul pentru 
Românii de Pretutindeni.
Lilla Debelka a prezentat luni, la 
Zalău, principalele elemente ale 
celei de-a doua ediţii a campaniei 

naţionale „Informare acasă! Sigu-
ranţă în lume!”, ediţia 2019, deru-
lată de Ministerul pentru Românii 
de Pretutindeni în toate judeţele 
ţării, în două etape - prima adresa-
tă tinerilor şi cea de-a doua adres-
ată adulţilor. Printre cei prezenţi la 
evenimentul de la Zalău s-au regăsit 
elevi, profesori, precum şi reprezen-
tanţi ai instituţiilor partenere, mai 
precizează sursa citată.
Secretarul de stat a precizat că lip-
sa de informare îi pune adesea pe 
români în situaţii di� cile în statele 
gazdă, iar demersul autorităţilor 
române este realizat pentru a creşte 
gradul de conştientizare al oame-
nilor, astfel încât să ştie la ce riscuri 
se expun şi să cunoască, totodată, 
elemente importante din legislaţia 
statelor unde aleg să se stabileas-
că temporar sau de� nitiv. Foto: MRP
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Investiția potrivită pentru tine se a�ă în Magnolia Residence Sibiu, cu cea mai bună rată de amortizare 

l lTransilvania a fost întot-
deauna una dintre cele mai 
prospere regiuni din țară, 
iar Sibiul este unul dintre 
orașele care a contribuit 
semni�cativ la acestă creș-
tere. Pe lângă evenimentele 
culturale de top și turismul 
înfloritor, nivelul ridicat al 
investiţiilor străine face din 
Sibiu orașul perfect pentru o 
investiție în zona imobiliară. 
 
Ce presupune o investiție 
în zona imobiliară? 

Depinde de ținta de pro�t, care 
poate � pe termen lung sau pe ter-
men scurt. Pe termen scurt, o inves-
tiție presupune achiziționarea unui 
apartament și revânzarea lui cu un 
pro�t, cunoscută ca investiție spe-
culativă. Pe termen lung, o investiție 
în zona imobiliară presupune achi-
ziționarea unui apartament în vede-
rea închirierii acestuia, amortizarea 
investiției făcându-se în câțiva ani.

Recomandăm investiția pe termen 
lung, investiția în vederea închirierii, 
aceasta �ind cea mai sigură inves-
tiție imobiliară, fără riscuri și ușor 
de administrat.

Achiziționând un apartament în 
Magnolia Residence Sibiu, obții una 
dintre cele mai bune amortizări și 
cel mai bun randament din chirii și, 
totodată, ai alături o echipă dornică 
să te ajute, să te consilieze în obți-
nerea unui credit, în alegerea �ni-
sajelor sau chiar și în închirierea și 
administrarea ulterioară a aparta-
mentelor, fără bătăi de cap.

Ce înseamnă o investiție 
imobiliară pro�tabilă?

Pentru ca o investiție imobiliară 
reprezentată de achiziția unui apar-
tament destinat închirierii să �e pro-
�tabilă, amortizarea investiției tre-
buie să aibă loc într-un interval de 
14-16 ani și să pornească cu un ran-
dament anual de 6-7%. Alegând un 
apartament în Magnolia Residence, 
alegi și cea mai bună rentabilitate 
și amortizare de pe piața imobiliară 
din Sibiu. De exemplu, investind în-
tr-un apartament cu 2 camere de 
36.500 euro în Magnolia Residence 
și stabilind o chirie brută lunară de 
280 euro, amortizarea investiției se 
poate obține în 10-11 ani, având o 
rentabilitate de 9-10%, mult peste 
media altor apartamente în Sibiu. 

Familia Regală sărbătoreşte 10 Mai, cu 
invitaţi români din ţară şi din diaspora

l l Familia Regală sărbătoreşte vineri, 
în grădina Palatului Elisabeta, ziua 
de 10 Mai, într-un eveniment la care 
sunt invitaţi români din ţară şi din 
diaspora, informează AGERPRES.

„Cu ocazia sărbătorii naţionale de 
10 Mai, ca în �ecare an, Familia Re-
gală invită, la Palatul Elisabeta, la ora 
17.00, români din toate colţurile ţării 
şi din Republica Moldova, pentru a 
sărbători România modernă şi cel 
mai important simbol al ei - Coroana 
română”, informează un comunicat 
postat luni pe site-ul:

www.romaniaregala.ro.
Evenimentul din grădina palatului 

cuprinde un concert în aer liber, un 
mic pavilion cu cărţi regale şi diverse 
trataţii pentru musa�ri, provenind 

Sibiul a trecut prin mari pregătiri 
în zonele dedicate Summitului UE

l l Mai multe clădiri din zona centrală 
a municipiului Sibiu au fost renova-
te sau cel puţin zugrăvite înainte de 
Summitul Uniunii Europene care a 
avut loc joi, în sediul Primăriei din 
Piaţa Mare situate în centrul istoric 
al oraşului, informează AGERPRES.

Printre clădirile care au faţadele 
zugrăvite şi reparate se numără se-
diul Inspectoratului de Poliţie Ju-
deţean (IPJ) Sibiu, dar şi alte clădiri 
private sau publice. Muncitorii nu 
au demontat de tot luni, schelele din 
faţa sediului IPJ, care arată ca nou. 
Şi sediul Primăriei din Piaţa Mare a 
fost atent veri�cat şi îmbunătăţit. 
În această clădire au avut loc efec-
tiv lucrările Summitului informal 
al liderilor din UE. Clădirile care 
păreau părăsite şi arătau ca nişte 
ruine de pe strada apropiată sediu-
lui Primăriei, strada Mitropoliei, au 
fost zugrăvite şi reparate şi ele. Şi 
hotelurile din zona centrală şi unde 
sunt cazaţi demnitarii europeni au 
fost curăţate şi s-a avut de grijă să 
arate ca noi. Măsuri speciale s-au 
luat şi la hotelul de cinci stele situat 
în Pădurea Dumbrava, unde vor � 
cazaţi cei mai importanţi oaspeţi la 

Summitul UE. Absolut peste tot în 
oraş, în zonele dedicate Summitu-
lui UE, s-au putut vedea muncitori, 
grădinari, drumari, electricieni, dar 
şi forţe de ordine, poliţişti şi angajaţi 
de la Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă. Sibiul are pus în funcţiu-
ne un sistem nou de monitorizare 
video, cumpărat special cu ocazia 
acestui Summit şi a făcut investiţii 
în pregătirea străzilor, a clădirilor, 
inclusiv a celui mai mare spital pu-

blic, pentru a face faţă evenimen-
tului de joi. Conform Ministerului 
Afacerilor Externe, Summitul din 9 
mai, dedicat viitorului Uniunii Euro-
pene şi viitoarei agende strategice 
a liderilor pentru perioada 2019 - 
2024, a reunit la Sibiu şe�i de stat şi 
de guvern ai statelor membre UE, 36 
de delegaţii o�ciale, 400 de invitaţi 
de rang înalt, circa 900 de jurnalişti 
şi 100 de traducători.
Foto: youtube.com

de la furnizorii regali.
„În �ecare an sunt prezenţi mii de 

români de toate vârstele, din toate 
profesiile şi din toate comunităţi-
le, deopotrivă dinăuntrul şi din afa-
ra ţării.

Sunt de faţă reprezentanţi ai Par-
lamentului, membri ai corpului di-
plomatic, ai Academiei Române, 
reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe 
Române, ai Bisericii Catolice, pre-
cum şi ai altor instituţii ale Credinţei, 
ai Ministerului Apărării Naţionale, 
ai Ministerului de Interne, perso-
nalităţi marcante din lumea artei, 
a ştiinţei şi a sportului, din domeniul 
educaţiei şi din presă”, precizează 
sursa citată.
Foto: romaniaregala.ro

Care sunt avantajele unei 
investiții în Magnolia Re-
sidence?

Ușurința de a închiria și a păstra 
chiriași pentru perioade mai lungi 
datorită agenților dedicați special 
închirierilor apartamentelor și a fap-
tului că apartamentele din cadrul 
ansamblului Magnolia Residence 
sunt �nisate la cheie și bine com-
partimentate, îți asigură o investiție 
sigură și de lungă durată. În plus, 
având acces facil spre zona indus-
trială Vest, Magnolia Residence Si-

biu este unul dintre ansamblele 
rezidențiale preferate de cei peste 
25.000 de angajați ai multinaționa-
lelor care funcționează în acea zonă.
 
Care sunt oportunitatiile de 
investiție din cadrul ansam-
blului rezidențial?

În ansamblul rezidențial Magno-
lia Residence se construiesc în to-
tal 1.200 apartamente și 3 clădi-
ri comerciale. Până în prezent, au 
fost achiziționate aproximativ 700 
de apartamente, iar momentan se 

construiesc 6 imobile de tip P+7E+R 
care conțin următoarele:
- Apartamente cu 2 camere �ni-
sate la cheie cu prețuri de la 36.500 
euro până la 39.000 euro.
- Apartamente cu 3 camere �ni-
sate la cheie cu prețuri de la 47.500 
euro până la 57.000 euro.
- Clădire cu 73 de apartamente cu 
2 și 3 camere, P + 7 etaje + 8 retras.
- Spații comerciale cu suprafețe 
de la 200 mp.
- Spații birouri cu suprafețe de la 
200 mp.
- Clădire O�ce P + 4 etaje + 5 retras.
Pentru accesarea unui credit ipo-
tecar cu veniturile din străinătate, 
avem un parteneriat cu broker-ul de 
credit Smart Credit Finance - Elena 
Macarie +40724055524, care vine 
în ajutorul dumneavoastră, oferin-
du-vă consultanță �nanciară gratui-
tă, fără a mai pierde timp și evitând 
nenumăratele drumuri la bănci.

Pentru informații suplimentare pu-
teți accesa site-ul nostru:
www.magnoliaresidence.ro sau 
ne puteți contacta repezentanții de 
vânzări: Cornel +40742198539, 
Bogdan +40740190192, 
Robert +40745633772.(Publireportaj)



PUBLICITATE EL RUMANO EN ESPAÑA
N R .  2 3 4 0 9 MAI 201 94

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 aproa-

pe 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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Uniunea Muncitorilor Români din Spania a adus 
România aproape de români în cadrul unui 
festival extraordinar cu o participare numeroasă, 
denumit Tezaur Românesc, desfășurat pe 5 mai 
2019, care a avut loc în San Fernando de Henares, 
Madrid. Românii din Spania, prezenți la festival, 
au format un public de peste 20.000 de persoane.

l lUniunea Muncitorilor Români din 
Spania a desfășurat, pe data de 5 mai 
2019, Festivalul – Tezaur Românesc, 
care a avut loc în Recinto Ferial din 
San Fernando de Henares (provin-
cia Madrid), programat între orele 
12:00 și 22:00.

Prin acest festival, românii din Spa-
nia, care au format un public de peste 
20.000 de persoane, au avut o ocazie 
deosebită în care s-au bucurat cu toții 
împreună de tradițiile culturii româneș-
ti, gastronomia și muzica românească. 
Soarele de pe cer a fost într-o armonie 
perfectă cu bucuria imensă din su�etele 
românilor, care plecați departe de casă, 
de familie și de locurile dragi, s-au pu-
tut bucura și au putut sărbători într-un 
mod minunat, în cadrul unui eveniment 
deosebit românesc.

Doar plecat peste hotare, poți înțele-
ge imensitatea dorului după România 
și după tot ce-i românesc, după cultura 
și tradițiile de care aparținem cu toții ca 
popor Român, oriunde ne-am a�a pe 
acest glob. Românii, pătrunși de emoția 
versurilor și a muzicii românești, au în-

Românii din Spania au sărbătorit la un festival extraordinar cu o 
participare numeroasă, în San Fernando de Henares, Madrid

tins rânduri de hore în care au dansat 
până la epuizare, dar a fost o epuizare 
nesimțită datorită momentului de săr-
bătoare și a bucuriei. 

Festivalul s-a potrivit perfect cu 
Ziua Mamei, sărbătorită în Spania, 
de �ecare dată, în prima duminică 
din luna mai, pentru anul 2019, �-
ind în duminica din 5 mai. 

Atât organizatorul evenimentului, cât 
și colaboratorii au transmis felicitări și 
urări de la mulți ani, tuturor mamelor 
prezente la acest festival. Artiștii invitați 
au dorit, de asemenea, să felicite toate 
mamele prezente la acest festival. 

Artiștii invitați au fost: Car-
men Șerban, Mihail Tițoiu, Ra-
du Ille și Ionuț Pumnea.

Publicul prezent la festival a mulțu-
mit cu toată inima tuturor celor care au 
contribuit la desfășurarea acestui eve-
niment. Artiștii s-au declarat impresio-
nați de primirea și aprecierea românilor 
din Spania. 

Publicul a fost încântat de programul 
artistic care i-a făcut să se simtă ca Acasă, 
să uite de griji, de probleme, de supărări 
și să-și bucure su�etul cu muzica și pre-

paratele tradiționale românești.
Din partea autorităților spaniole, 

a luat cuvântul doamna Cati Rodrí-
guez, primar al orașului San Fernan-
do de Henares (Madrid), care a dorit să 
felicite atât publicul prezent, cât și ma-
mele care au participat la acest eveni-
ment. Doamna primar, Cati Rodríguez a 
dorit să precizeze că în cadrul primăriei 
comunitatea românilor din orașul San 
Fernando de Henares va găsi, ca întot-
deauna, tot sprijinul pentru soluționa-
rea diverselor probleme pe care românii 
din acest oraș le pot avea, asigurându-i 
de implementarea unor programe și 
măsuri cu rol de o mai bună integra-
re a românilor în societatea spaniolă.
Intrarea la acest eveniment 
a fost gratuită.

La târgul de produse tradiționale 

românești, românii au putut consu-
ma preparate din carne rumenite la 
grătar, mititei tradiționali româneș-
ti, alte mâncăruri din gastronomia 
românească, dar și preparate dulci, 
deserturi tradiționale românești și 
multe altele. Mâncarea gustoasă a fost 
completată de diverse băuturi meni-
te să întrețină atmosfera de petrecere.

La festivalul din San Fernando de 
Henares, românii din Spania au avut 
ocazia să participe la diverse tombo-
le cu premii, tombole organizate de 
expozanții prezenți la eveniment.

Românii prezenți la eveniment au 
mulțumit la �nal pentru organizarea 
acestui festival extraordinar, cu interes 
de a participa și la alte evenimente de 
genul acesta pentru alinarea dorului de 
casă și de cei dragi.

Uniunea Muncitorilor Români, 
ca și organizatoare a acestui festi-
val extraordinar dedicat folclorului 
românesc, dorește să mulțumească 
tuturor celor care au contribuit la rea-
lizarea acestui eveniment.

Dorește să mulțumească colabora-
torului special MoneyGram – trans-
fer de bani și colaboratorilor: Bârsan 
Pan, Autos Motoreta, Nelu Bârsan, 
MID Car, Domnitorul, Primăria San 
Fernando de Henares.

Mulțumește, de asemenea, parte-
nerilor media: Radio Românul www.
radioromanul.es (107,7 FM Spania), 
Ziarul El Rumano en España www.
periodicoelrumano.es și Agenția 
Națională de Presă AGERPRES.
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UNICEF: În România, rata de vaccinare a scăzut sub un nivel acceptabil
l l  În România există comunităţi în 
care rata vaccinării copiilor a scăzut 
sub „un nivel acceptabil”, uneori �-
ind de 5%, a declarat, pentru AGER-
PRES, reprezentantul UNICEF în ţara 
noastră, Pieter Bult.

„Din nefericire, avem de-a face 
cu situaţii în România în care rata 
de imunizare a scăzut sub un ni-
vel acceptabil. Acum încercăm să 
abordăm această problemă, avem 
o campanie publică prin care pro-
movăm imunizarea în rândul copi-
ilor. Nu cred că e ceva ce ar trebui 
să facă doar UNICEF, cred că e ceva 
ce oricine poate face în ceea ce pri-
veşte educarea despre importanţa 
imunizării”, a a�rmat el.

El a adăugat că în România există 
„insule” de acest tip. „Sunt comu-
nităţi care au 5% din copii imuni-
zaţi. Este foarte, foarte puţin. Vor-
besc despre aceste insule. La nivel 
naţional, vorbim de 75-85%, depin-
de de ce vaccin vorbim”, a explicat 
Bult. În opinia sa, această rată mică 
de vaccinare este şi rezultatul unei 
deconectări a familiilor de pachetul 
de servicii de bază.

„Vedem în multe părţi ale Româ-
niei o lipsă. Cu cât familiile sunt mai 
vulnerabile, cu atât le este mai greu 

să aibă acces la servicii precum pre-
venţia pentru sănătate. Trebuie să 
ne aplecăm asupra acestui nou tip 
de comunicare. Avem nevoie de 
asistente medicale comunitare. Este 
extrem de important şi, din păcate, 
nu sunt multe fonduri alocate aces-
tor asistente medicale comunitare”, 
a punctat el. Bult a vorbit despre co-
laborarea între asistenta medicală, 
asistenta socială şi consilierul şcolar, 
care, în opinia sa, „este absolut criti-
că”. „Acest trio ştie ce se întâmplă în 
acea comunitate. Problema dintr-o 
casă nu este legată doar de sănăta-
te, ar putea � legată de sărăcie, de 
mai multe probleme - mobilitate, de 
faptul că părinţii sunt plecaţi. Dis-
ponibilitatea şi integrarea acestor 
servicii sunt foarte importante”, a 
a�rmat el.

UNICEF aplică un sistem de servicii 
integrate în comunităţi vulnerabile 
din judeţul Bacău, iar obiectivul or-
ganizaţiei este ca autorităţile româ-
ne să multiplice acest model în ţară.

Pieter Bult a participat la confe-
rinţa internaţională „Participarea 
copiilor la procesele de luare a de-
ciziilor şi de elaborare a politicilor 
la nivelul UE”, care a avut loc la Bu-
cureşti luni şi marţi (6-7 mai 2019).

Taxa auto va � restituită 
până la sfârşitul lunii mai
l l  Ministrul Finanţelor Publice, Eu-
gen Teodorovici, a declarat dumi-
nică, 5 mai 2019, în municipiul Lu-
peni, că banii din taxa de mediu, pe 
care proprietarii de maşini au achi-
tat-o la prima înmatriculare a auto-
vehiculelor, va � restituită celor în 
drept până la sfârşitul lunii mai şi că 
ANAF va trebui să emită până atun-
ci toate deciziile de impunere ne-
cesare acestui proces, informează 
AGERPRES.

„Ştiţi că eu am anunţat foarte clar 
că voiam să nu mai �e la ANAF nicio 
decizie de impunere neemisă.  Obli-
gaţia este ca noi să restituim, în cur-
sul lunii mai, taxa pe mediu sau taxa 
de timbru, cum i se spune ei. Banii 
sunt alocaţi, nu va � o problemă”, 

Gavrilescu: Vom extinde 
programul Rabla electrocasnice

l l  Ministrul Mediului, Graţiela Gavri-
lescu, a declarat luni, 6 mai 2019, la 
Bistriţa, că programul Rabla electro-
casnice va � extins şi pentru insti-
tuţiile publice şi primării, având în 
vedere cantitatea mare de deşeuri 
electrice generate de acestea, in-
formează AGERPRES.

„Vrem să extindem acest proiect 
Rabla pentru electrocasnice şi pen-
tru instituţiile statului, deci publice, şi 
pentru primării şi pentru alte instituţii, 
pentru că am constatat, din propria 
instituţie pe care o coordonez şi o 
conduc, că am reuşit să scot pes-
te 11.000 kilograme de DEE-uri din 
subsolul Ministerului Mediului. Aco-
lo, calculatoare de nu ştiu câte zeci 
de ani, televizoare, tot felul de car-
case ş.a.m.d. Deci peste tot există 
astfel de deşeuri şi doresc ca în felul 
acesta să ajutăm autorităţile loca-
le, instituţiile statului să îşi cumpe-
re echipamente noi, care nu con-
sumă energie multă, care ocupă 
spaţiu puţin, care sunt şi din punct 
de vedere estetic plăcute ochiului, 
deci din toate punctele de vedere să 
avem câştig, începând de la mediu 
până la plăcere”, a a�rmat ministrul.

Conform sursei citate, Graţiela Ga-
vrilescu a precizat că încă se lucrează 
la elaborarea ghidului de �nanţare 
pentru instituţiile publice, în schimb 
urmează să �e lansat cel pentru per-
soanele �zice, care a fost extins pen-
tru televizoare şi pentru maşini de 
spălat vase şi care bene�ciază, faţă 
de anul trecut, de un buget dublu.

Cele mai recente statistici privind 
gestionarea deșeurilor municipale 
solide în UE demonstrează că există 

diferențe mari între statele membre. 
Diferența cea mai izbitoare apare 
atunci când se compară procen-
tual raportul între depozitare și  
reciclare.

Depozitarea care este cea mai 
”rea” opțiune de gestionare din ie-
rarhia deșeurilor continuă, din pă-
cate, să �e principalul mijloc de eli-
minare a deșeurilor în unele State 
Membre.
Foto: newss.ro

a spus Teodorovici. Întrebat dacă 
ANAF are banii pentru restituirea 
taxei de mediu, ministrul Teodo-
rovici a răspuns că de aceste sume 
se ocupă Ministerul Finanţelor. „Cei 
de la ANAF să-şi facă treaba, zi de 
zi. E treaba noastră, ca minister, să 
alocăm banii atât pentru Fondul de 
Mediu, cât şi pentru ANAF, pentru 
că ştiţi că au fost două abordări, dar 
obligaţia este ca ei să emită decizia 
de impunere, până la ultima pe care 
o mai au încă în casă, neemisă. iar 
partea de bani o asigură Ministerul 
de Finanţe şi ei (ANAF, n.red.) să facă 
plata, în mod obligatoriu, până la 
�nalul lunii mai”, a conchis minis-
trul Finanţelor, conform sursei ci-
tate. Foto: presalocala.com

„Participarea copiilor este un lucru 
corect, dar este şi o nevoie pentru 
noi toţi, deoarece copiii încă au o 
minte deschisă, creativă, care gân-
deşte dincolo de restrângeri, iar mo-
dul acesta de a gândi, de a vedea 
lumea - dincolo de prejudecăţi şi 
stereotipuri - ne poate ajuta pe toţi 
să găsim soluţii”, a a�rmat Bult, con-
form sursei citate.

Potrivit acestuia, momentul 
prezentării acestei declaraţii este 
foarte important. „Declaraţia vine 
într-un moment atât de critic, cu câ-
teva săptămâni înaintea alegerilor 

europene, să îi facă pe liderii UE să ia 
acest drept (de a participa la luarea 
de decizii - n.r.) mai în serios”, a spus 
reprezentantul UNICEF în România.
Ministrul Sănătăţii, Sorina Pin-
tea, a dat startul, marţi (7 mai), 
în parteneriat cu UNICEF şi OMS, 
campaniei de informare şi recu-
perare a vaccinării la Ţăndărei, ju-
deţul Ialomiţa, ocazie cu care a 
a�rmat că susţine obligativitatea 
informării cu privire la vaccinare 
şi că este de părere că noua lege 
a vaccinării ar putea � adoptată 
„foarte curând”.

Ea a subliniat că o campanie de in-
formare cu privire la vaccinare tre-
buie susţinută nu doar de Ministerul 
Sănătăţii, ci şi de direcţiile de sănă-
tate publică, de medicii de familie, 
de mass-media, amintind că Legea 
vaccinării este în Parlament.

„Există încă discuţii legate de obli-
gativitate. Ne-am spus în nenumăra-
te rânduri părerea: dacă sintagma 
obligativitate este scoasă din lege, 
nu am rezolvat nimic. Noi suntem 
pentru obligativitatea informării. 
Aşa este legislaţia şi într-o parte 
din ţările civilizate din UE, dar exis-
tă şi ţări în care a fost introdusă vac-
cinarea obligatorie. Deocamdată, 
noi susţinem obligativitatea infor-
mării. În Germania s-a pus problema 
unei amenzi de 2.500 de euro pen-
tru părinţii care refuză vaccinarea. În 
România, aşteptăm �nalizarea aces-
tor discuţii privind obligativitatea 
informării sau obligativitatea vac-
cinării şi aprobarea Legii vaccinării. 
Cred că o vom avea foarte curând”, 
a a�rmat ministrul. 

În opinia sa, mediatorii sanitari şi 
asistenţii comunitari au un rol im-
portant în ceea ce priveşte creşte-
rea ratei de vaccinare.
Foto: itsybitsy.ro
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l l  Premierul Viorica Dăncilă a pri-
mit, luni, 6 mai 2019, în cadrul unui 
eveniment organizat la Palatul Vic-
toria, „Declaraţia de la Bucureşti a 
copiilor din UE”, subliniind în acest 
context că responsabilitatea actua-
lilor politicieni europeni este de a 
lăsa generaţiilor viitoare o Uniune 
Europeană „stabilă şi puternică”, in-
formează AGERPRES.

„Mă bucur să văd interesul copii-
lor şi adolescenţilor pentru viitorul 
Uniunii Europene. Preşedinţia în 
exerciţiu a ţării noastre la Consiliul 
UE s-a construit în jurul valorii de 
unitate, de coeziune, aşa cum se re-
� ectă şi în motto-ul nostru: „Coeziu-
nea, o valoare comună europeană”. 
Ce înseamnă coeziune? Coeziune 
înseamnă libertate. Nu poţi �  liber, 
dacă ceilalţi nu sunt. Coeziune în-
seamnă solidaritate şi reciprocita-
te - nu-ţi îţi este bine, dacă celui de 
lângă tine îi este rău. Coeziune mai 
înseamnă şi egalitate de tratament, 
acces nediscriminatoriu la bunuri 
materiale, sociale şi culturale. Aces-
tea sunt valori fundamentale faţă de 

Premierul Dăncilă a primit „Declaraţia de la Bucureşti a copiilor din UE”, 
la Palatul Victoria. Unul din cinci cetăţeni europeni este copil sau tânăr

care trebuie să rezonăm cu toţii. Co-
piii reprezintă viitorul unei naţiuni, 
iar unul din cinci cetăţeni europe-
ni este copil sau tânăr. Prin urma-
re, voi, copiii, reprezentaţi viitorul 
UE, pe umerii voştri stă continuarea 
proiectului european, consolidarea 
şi adaptarea lui la exigenţele voas-
tre şi la noile condiţii de viaţă. Nouă 
ne revine însă răspunderea de a lăsa 
generaţiilor viitoare o Uniune Euro-

peană stabilă şi puternică, iar pri-
mul pas pe care trebuie să-l facem în 
acest sens este întărirea proiectului 
european şi recâştigarea încrederii 
cetăţenilor în instituţiile sale”, a de-
clarat Dăncilă în cadrul întâlnirii cu 
copiii şi adolescenţii care s-au impli-
cat în redactarea „Declaraţiei de la 
Bucureşti a copiilor din UE” privind 
participarea lor la luarea deciziilor la 
nivel naţional şi european.

Premierul a adăugat că pentru 
atingerea acestor deziderate, apro-
pierea cetăţenilor de instituţiile eu-
ropene şi implicarea lor în luarea de-
ciziilor joacă un rol esenţial.

„Unul dintre succesele Preşedinţiei 
la Consiliul UE, remarcat de parte-
nerii noştri europeni, este dialogul 
deschis şi consultările ample orga-
nizate pe marginea celor mai im-
portante teme şi cu toţi actorii in-
teresaţi şi toate instituţiile, ceea ce 
aduce plusvaloare soluţiilor aştep-
tate de cetăţeni. Convenţia ONU pri-
vind drepturile copilului, rati� cată 
de toate statele UE, conferă copii-
lor dreptul de a participa şi de a �  
consultaţi. Aveţi dreptul, aşadar, de 
a vă face vocea auzită şi de a contri-
bui la modul în care vom imagina 
viitorul UE, iar demersul de astăzi 
arată clar modul vizionar în care do-
riţi să vă exercitaţi acest drept şi vă 
felicit pentru implicare”, a mai de-
clarat Dăncilă. Conform sursei cita-
te, premierul a punctat faptul că în 
cazul Preşedinţiei rotative, coope-
rarea Guvernului României cu insti-

tuţiile importante care promovează 
drepturile copiilor a pus un accent 
special asupra dreptului la partici-
pare. „Principalul obiectiv al aces-
tei cooperări îl constituie întărirea 
poziţiei copiilor în procesul de luare 
a deciziilor prin stabilirea unor re-
guli general valabile şi a unor me-
canisme concrete de consultare la 
nivel european, care să le garanteze 
implicarea constantă în toate pro-
cesele cu impact asupra viitorului 
lor. Pe durata mandatului României 
la Consiliul UE a fost elaborată, iată, 
„Declaraţia de la Bucureşti”, un do-
cument cadru realizat printr-un am-
plu proces de consultare a copiilor 
şi tinerilor din statele membre, de-
� nitivat în aceste zile. Este un do-
cument vital, ce pune bazele me-
canismelor prin care opinia copiilor 
poate deveni o componentă perma-
nentă a proceselor decizionale la ni-
vel european. Îmi exprim speranţa 
că demersul vostru va �  continuat 
şi de către statele care urmează să 
preia Preşedinţia Consiliului UE”, a 
a� rmat Dăncilă. Foto: gov.ro

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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Spitalul din Sibiu s-a pregătit special pentru summit-ul UE
l l  Spitalul Județean din Sibiu s-a 
pregătit special pentru summit-ul 
UE din 9 mai 2019, care va avea 
loc în oraș: secția de primiri ur-
gențe a fost zugrăvită, intrările 
au fost securizate prin montarea 
de uşi cu cartelă acolo unde a fost 
posibil, iar cei mai buni medici ai 
spitalului vor � de gardă în zile-
le de 8, 9 şi 10 mai - în premieră, 
va � de gardă un număr dublu de 
medici. Anunțul a fost făcut joi de 
directorul spitalului, Cornel Ben-
chea, potrivit Agerpres. 

În cel mai mare spital public din 
Sibiu vor � de gardă, în premieră, 
un număr dublu de medici, �ind 
aduşi de acasă toţi medicii şe� de 
secţii.

„Gărzile se vor dubla pe 8, 9 şi 10. 
Spre exemplu, la Interne erau doi 
medici de gardă, unul pe secţie şi 
unul în Urgenţă. 

Acum o să �e patru. O să �e medi-
ci tot din secţie. Nu aducem medici 
din afară, îi aducem de acasă şi vor 
face în acele zile, dublu. 

Deci, dacă aveam un medic, o să �e 
doi. Şi o să �e medici primari şi spe-
cialişti, în principiu rezidenţi deloc 
sau numai acolo unde nu se poate. 
Toţi şe�i de secţii o să �e de gardă 

în data de 9 mai plus încă un medic 
din secţia respectivă”, a anunțat Cor-
nel Benchea, managerul spitalului. 

Toţi medicii care vor � de gardă 
în zilele de 8, 9 şi 10 mai în Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţă din Si-
biu sunt veri�caţi de către Serviciul 
de Protecţie şi Pază: „A trebuit să 
dăm lista cu toţi medicii care sunt de 
gardă la SPP, ca să ştie cine sunt”, a 
adăugat directorul spitalului sibian, 
Cornel Benchea. 

Întrebat dacă Spitalul Clinic Ju-
deţean de Urgenţă, cel mai mare 
din judeţ, este pregătit să facă faţă 
Summitului UE, directorul instituţiei 
a spus: „Am făcut ceea ce am putut 
face, eu zic că lucrurile s-au mai pus 
un pic la punct”.

Consiliul Judeţean Sibiu a alo-
cat o jumătate de milion de lei 
pentru pregătirile pentru sum-
mit de la Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţă, potrivit preşedinte-
lui Consiliului Județean, Daniela 
Cîmpean. 

În Sibiu vor �, de asemenea, am-
plasate corturi medicale, pentru ur-
genţe prespitaliceşti, şi vor � aduse, 
pe aeroport, elicoptere SMURD şi un 
avion medical, pe durata summitu-
lui Uniunii Europene care va avea 

Ziua Naţională a Inimii: 
Ministerul Sănătăţii avertizează
l l  Bolile cardiovasculare reprezin-
tă, în continuare, principala pro-
blemă de sănătate în România - 
este semnalul de alarmă tras de 
Ministerul Sănătăţii, cu ocazia Zi-
lei Naţionale a inimii (4 mai), in-
formează AGERPRES.

În acest context, MS anunţă o serie 
de proiecte ce sunt avute în vedere 
în acest an în sprijinul persoanelor 
care suferă de această boală. În vara 
acestui an, Ministerul Sănătăţii va 
lansa apelul pentru implementarea 
unui program de screening care are 
ca scop identi�carea pacienţilor cu 
factori de risc cardiovascular. Pro-
gramul va avea o durată de 5 ani şi 
un buget de 20 milioane euro, fon-
duri europene nerambursabile. 

Peste 150 de elevi au învăţat să se spele 
corect, de Ziua Mondială a Igienei Mâinilor

l l  Peste 150 de elevi focşăneni au 
putut vedea cu ajutorul tehnologiei 
microbii care trăiesc pe mâinile lor 
şi au învăţat să se spele corect în 
cadrul unui eveniment desfăşurat 
luni, 6 mai 2019, la Spitalul Judeţean 
de Urgenţă „Sf. Pantelimon” din Focşani, 
dedicat Zilei Mondiale a Igienei Mâini-
lor, informează AGERPRES.

„Igiena mâinilor se referă atât la 
cadrele medicale, cât şi la restul po-
pulaţiei. Este primul eveniment de 
acest fel în care sunt implicate per-
soane din afara unităţii noastre me-
dicale şi mi-aş dori ca astfel de ma-
nifestări să devină o tradiţie. Vrem 
să transmitem un mesaj, anume cât 
de importantă este igiena mâinilor 
nu numai în spital, dar şi acasă”, a 
declarat medicul epidemiolog al 
spitalului judeţean, Diana Stoica.

Cu ajutorul unui dispozitiv special 
cu lampă UV, folosind un gel fosfo-
rescent care mimează apa şi săpunul 
sau dezinfectantul, în cazul spitale-
lor, elevii au putut vedea cum bac-
teriile supravieţuiesc chiar şi atun-
ci când ei consideră că s-au spălat 
pe mâini.

Medicul epidemiolog a com-

parat igiena mâinilor cu purtarea 
unei centuri de siguranţă. „Suntem 
conştienţi, atunci când ne urcăm 
la volan, că trebuie să purtăm cen-
tura de siguranţă pentru a preveni 
un accident, un eventual deces. Aşa 
este şi cu igiena mâinilor. Aş vrea să 
devină ca un re�ex igiena mâinilor, 
aşa cum este purtarea centurii de si-
guranţă”, a spus Diana Stoica.

Conform sursei citate, la eveni-
ment au participat elevi de gimna-

ziu şi liceu, pacienţi şi aparţinători 
ai acestora, precum şi cadrele me-
dicale din spital. 

În �ecare an, pe 5 mai, Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii sărbătoreşte 
Ziua Mondială a Igienei Mâinilor, 
prin diverse acţiuni menite a conştien-
tiza importanţa igienei mâinilor. Cam-
pania din acest an s-a desfăşurat sub 
sloganul „Îngrijiri curate pentru toţi 
- Este în mâinile noastre”.
Foto: youtube.com

Peste 170.000 de persoane vor be-
ne�cia de screening, se arată într-un 
comunicat al MS.

Ziua naţională a inimii, sărbători-
tă pe 4 mai, reprezintă prilejul de a 
conştientiza că bolile cardiovascula-
re reprezintă, în continuare, princi-
pala problemă de sănătate în Româ-
nia. Conform specialiştilor, la nivel 
naţional, mortalitatea provocată de 
bolile cardiovasculare este de trei 
ori mai mare decât cea provocată 
de cancer - aproximativ 60% din to-
talul deceselor înregistrate la nivel 
naţional sunt provocate de boli car-
diovasculare, faţă de 19% de cancer. 
De altfel, bolile cardiovasculare sunt 
principala cauză de mortalitate în 
toată Europa. Foto: gds.ro

loc în data de 9 mai, a mai anunţat 
directorul Spitalului Judeţean, Cor-
nel Benchea. 

Medicii de la Spitalul Clinic Ju-
deţean de Urgenţă din Sibiu au 
solicitat, în 2018, aparatură nouă, 
în valoare de 17,7 milioane de lei, 
pentru a face faţă Summitului UE.

Ministerul Sănătăţii a alocat spi-
talului sibian, 2,1 milioane de lei, 
din 17,7 milioane de lei cerute, 
pentru Summitului UE.

Pe 9 mai, Sibiul va �, pentru o zi, 
capitala politică a Uniunii Europene, 
aici urmând să aibă loc o reuniune 

informală a șe�lor de stat şi de gu-
vern din Uniunea Europeană. 

Summitul UE se va desfăşura în 
clădirea Primăriei Municipiului Si-
biu din Piaţa Mare, iar preşedintele 
Klaus Iohannis va purta discuţii cu 
oaspeţii săi chiar în biroul pe care 
l-a ocupat când era primar al muni-
cipiului, a anunţat, recent, actualul 
edil al oraşului, Astrid Fodor, con-
form sursei citate.

Conform Ministerului Afaceri-
lor Externe, Summitul din 9 mai, 
dedicat viitorului Uniunii Europe-
ne şi viitoarei agende strategice 

a liderilor pentru perioada 2019 - 
2024, va reuni la Sibiu şe�i de stat 
şi de guvern ai statelor membre 
UE, 36 de delegaţii o�ciale, 400 
de invitaţi de rang înalt, circa 900 
de jurnalişti şi 100 de traducători.

Tot pe 9 mai, la Sibiu, în Complexul 
Muzeal Naţional Astra, va mai avea 
loc şi un Summit PPE. 

Şe� de stat şi de guvern din UE, 
liderii partidelor de opoziţie mem-
bre în Partidul Popular European şi 
preşedinţii Consiliului European, 
Comisiei Europene şi Parlamentului 
European - Donald Tusk, Jean-Clau-
de Juncker şi Antonio Tajani - au fost 
invitaţi să participe la viitorul sum-
mit PPE.

Preşedintele Klaus Iohannis a de-
clarat. marţi, 7 mai 2019, că este 
mulţumit de stadiul pregătirilor 
de la Sibiu pentru Summitul infor-
mal al Consiliului European care va 
avea loc joi. După ce a vizitat sediul 
Primăriei municipiului Sibiu, locul 
în care va avea loc Summitul UE, 
dar şi Palatul Brukenthal, unde va 
avea loc dejunul informal, preşedin-
tele Iohannis a concluzionat că Si-
biul este bine pregătit pentru acest 
eveniment, considerat cel mai mare 
din istoria oraşului. Foto: tribuna.ro
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l l Ministrul Finanţelor, Eugen Teo-
dorovici, a afirmat, vineri, 3 mai 
2019, la Dâmboviţa, că se va întâl-
ni săptămâna viitoare cu reprezen-
tanţii băncilor pentru a găsi o mo-
dalitate de a scădea sau chiar de a 
elimina costurile de re�nanţare a 
creditelor a�ate în derulare, infor-
mează AGERPRES.

„Vom avea săptămâna viitoare o 
întâlnire cu Asociaţia Română a Băn-
cilor, pentru a vedea care sunt pri-
mele efecte ale OUG 19/2019, acest 
nou indice de referinţă, şi să vedem 
exact cum putem să acţionăm şi 
pe zona contractelor în derulare. 
În zona cererilor de re�nanţare, să 
analizăm să vedem dacă putem 
să eliminăm anumite costuri pe 
care românii le au la momentul re-
�nanţării şi aici mă refer la costuri 
legate de cadastru, la cele notariale, 
adică cheltuieli şi de partea statu-
lui, şi de partea băncilor şi să găsim 
un numitor comun pentru ca româ-
nii să plătească mai puţin sau deloc 
atunci când vor face re�nanţarea 

creditelor în derulare”, a spus minis-
trul. Când jurnaliştii i-au menţionat 
că unele bănci şi-au majorat deja 
marjele, după apariţia noului indi-
ce de referinţă, mai mic decât RO-
BOR-ul, Teodorovici a răspuns că 
acestea trebuie să �e un partener 
pentru români, persoane �zice şi 
persoane juridice şi că este „foarte 
curios dacă băncile au înţeles ceea 

„Vom discuta cu băncile pentru a scădea sau 
chiar pentru a elimina costurile de re�nanţare ”

ce am făcut în prima parte a aces-
tui an”. „Eu am un mesaj foarte clar. 
Acum se poate vedea dacă bănci-
le cu adevărat vor să �e un parte-
ner pentru români, persoane �zice 
şi persoane juridice. Şi sunt foarte 
curios dacă băncile au înţeles ceea 
ce am făcut în prima parte a aces-
tui an. Sper să � înţeles”, a susţinut 
ministrul de resort. Foto: Arhivă MFP

l l Statele membre ale Uniunii Euro-
pene au cheltuit în anul 2017 peste 
31,2 miliarde euro pentru servicii 
de protecţie împotriva incendiilor, 
aproape 300.000 de persoane �ind 
angajate ca pompieri în Uniunea Eu-
ropeană atât în 2017, cât şi în 2018, 
arată datele publicate sâmbătă, 4 
mai 2019, de Eurostat, informează 
AGERPRES.

Suma de 31,244 miliarde euro alo-
cată pentru servicii de protecţie îm-
potriva incendiilor este echivalen-
tă cu 0,4% din totalul cheltuielilor 
guvernamentale, �ind mai mică de-
cât suma alocată pentru serviciile 
de poliţie (echivalentă cu 2% din 
totalul cheltuielilor guvernamen-
tale în 2017) sau pentru tribunale 
(0,7% din totalul cheltuielilor guver-
namentale), dar similară cu cheltuie-
lile guvernamentale pentru închi-
sori (0,4% din totalul cheltuielilor 
guvernamentale).

În rândul statelor membre UE, 
ponderea cheltuielilor pentru ser-
vicii de protecţie împotriva incen-

diilor în totalul cheltuielilor guver-
namentale variază între 0,1% din 
totalul cheltuielilor în Danemar-
ca, 0,2% în Malta şi până la 0,7% în 
România şi 0,8% în Bulgaria.

În schimb, raportate la populaţia 
�ecărui stat membru, cheltuielile 
guvernamentale pentru protecţia 
împotriva incendiilor pe cap de lo-
cuitor au fost în 2017 mai mari de 
100 de euro pe cap de locuitor în 
doar patru state membre: Luxem-
burg (113 euro pe cap de locuitor), 
Finlanda (106 euro), Olanda (104 
euro) şi Suedia (100 euro). 
Foto: pixabay.com

Bulgaria şi 
România-lidere 
în UE la cheltuieli 
pentru incendii
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Ungaria îi privează 
de hrană pe migranţii 
cărora le-a fost 
refuzat azilul (ONU)

Donald Tusk avertizează 
asupra pericolelor setei 
de putere a statelor 
membre mai mari din UE

l l Ungaria îi privează în mod delibe-
rat de hrană pe migranţii cărora le-a 
fost refuzat azilul, a acuzat vineri (3 
mai) Înaltul Comisariat al ONU pen-
tru Drepturile Omului, denunţând 
o încălcare din partea Budapestei a 
dreptului internaţional, informează 
AGERPRES.

Înaltul Comisariat a�rmă că deţi-
ne informaţii potrivit cărora, din au-
gust 2018, „cel puţin 21 de migranţi 
a�aţi în aşteptarea expulzării au fost 
privaţi de hrană de autorităţile un-
gare, în unele cazuri până la cinci 
zile”. Încă din septembrie 2018, Înal-
tul Comisar Michelle Bachelet a acu-
zat Ungaria că nu le distribuie ali-
mente migranţilor reţinuţi în zone 
de tranzit la frontiera cu Serbia.

În urma unei dispoziţii a Curţii 
Europene a Drepturilor Omului, 
autorităţile ungare s-au angajat să 
pună capăt acestei practici. „Cu toa-
te acestea, regretăm că, în absenţa 
unei modi�cări clare a cadrului le-
gal, rapoartele sugerează că această 
practică este continuată”, a decla-
rat vineri purtătoarea de cuvânt a 
Înaltului Comisariat, Ravina Sham-
dasani. Ea a arătat că, odată ce le 
sunt respinse cererile de azil, toţi mi-
granţii adulţi, cu excepţia femeilor 
însărcinate sau care alăptează, „sunt 
în mod deliberat privaţi de hrană”, 
ceea ce „poate conduce la malnu-
triţie şi este profund inuman”.

l l Preşedintele Consiliului European 
Donald Tusk a atras atenţia vineri, 
3 mai a.c., la Varşovia, asupra peri-
colului pe care îl reprezintă pentru 
blocul comunitar urmărirea obţine-
rii supremaţiei de către statele pu-
ternice ale Uniunii Europene, infor-
mează AGERPRES.

Deşi Europa are nevoie de leader-
ship, ţările mai mici nu ar trebui să 
se simtă excluse, a spus el, abor-
dând, de asemenea, temerile larg 
răspândite în Polonia cu privire la 
hegemonia Franţei sau, mai ales, a 
Germaniei, în UE.

UE ar trebui să transforme „încer-
cările permanente şi dorinţa de a 
domina în cooperare, mediere şi 
dialog”, a susţinut Tusk la Univer-
sitatea din Varşovia, într-un discurs 
rostit cu ocazia Zilei Naţionale, în 
care este celebrată Ziua Constituţiei 
(1791). În discursul său, Donald Tusk 
a făcut, de asemenea, apel la res-
pectarea Constituţiei de către gu-
vernul polonez: „Este inacceptabil 
ca un guvern să sărbătorească Ziua 
Constituţiei în �ecare an, dar să o 
eludeze în �ecare zi”.

Reformele judiciare controver-
sate au provocat un con�ict între 
Varşovia şi Comisia Europeană, care 
a lansat o nouă procedură de infrin-
gement împotriva Poloniei în legă-
tură cu noul regim disciplinar al ju-
decătorilor.

l l Experţii reuniţi pentru o confe-
rinţă la Praga i-au invitat vineri, 3 
mai 2019, pe furnizorii de tehnolo-
gie 5G să pună accent pe securita-
tea lanţurilor lor de aprovizionare, 
în contextul îngrijorărilor faţă de 
uriaşa companie chineză Huawei, 
proscrisă de guvernul american, po-
trivit AGERPRES.

„Riscul global al in�uenţei asupra 
unui furnizor de către o ţară terţă ar 
trebui luat în calcul, mai ales în ceea 
ce priveşte modelul său de guver-
nare, absenţa acordurilor de coope-
rare în materie de securitate”, indi-
că o declaraţie publicată în cursul 
Conferinţei asupra 5G şi securităţii 
la Praga. Denumită „Propunerile de 
la Praga”, această declaraţie necons-
trângătoare subliniază drept criterii 
de securitate aderarea la acordu-
ri multilaterale, internaţionale sau 
bilaterale în materie de securitate 
cibernetică, combaterea crimina-
lităţii cibernetice şi protejarea da-
telor. Guvernul american a interzis 
agenţiilor sale să achiziţioneze echi-
pamente Huawei, temându-se că 
Beijingul le-ar putea spiona comu-
nicaţiile şi accede la infrastructuri 
esenţiale ale ţării, dacă producătorul 
chinez va � autorizat să dezvolte 
reţele cu tehnologie 5G care oferă 
transferul instantaneu de date. Was-
hingtonul invocă în special o lege 
chineză care obligă companiile chi-

neze să ajute autorităţile în colec-
tarea de informaţii.

Europa este divizată din acest 
punct de vedere: ţări ca Marea Brita-
nie şi Germania au acceptat partici-
parea Huawei la dezvoltarea reţele-
lor lor, în timp ce alte ţări - precum 
Republica Cehă - au lansat avertis-
mente. Preşedintele ceh Milos Ze-
man s-a întâlnit săptămâna trecută 
cu un responsabil Huawei la Beijing. 

Securitatea, în centrul conferinţei de la Praga 
asupra 5G în plină controversă cu privire la Huawei

El l-a asigurat de solidaritate sa, a�r-
mând că lipsesc „probe materiale” 
pentru acest avertisment.

„Noi am discutat despre o serie de 
probleme legate de furnizori pe care 
îi avem în prezent, mai degrabă de-
cât despre cei pe care am dori să 
îi avem în viitor”, a declarat Ciaran 
Martin, responsabil de la Centrul 
naţional britanic de securitate ci-
bernetică. Foto: vcaglobal.com

Liderii UE se vor întâlni într-
un summit special la 28 mai, 
la Bruxelles
l l Liderii Uniunii Europene se vor în-
tâlni cel mai probabil în cadrul unui 
summit special la Bruxelles, la 28 
mai, la două zile după alegerile pen-
tru Parlamentul European, pentru a 
stabili cine ar urma să conducă exe-
cutivul european în următorii cinci 
ani, au declarat vineri (3 mai 2019) 
trei înalte o�cialităţi europene, con-
form AGERPRES.

Reuniunea, similară celei desfăşu-
rate după scrutinul precedent, din 
2014, le va da liderilor UE şansa să 
vorbească despre preferinţele pen-
tru cel care îi va urma lui Jean-Clau-
de Juncker în funcţia de preşedinte 
al Comisiei Europene. Parlamentul, 
care se va întruni la 2 iulie după scru-
tinul din 23-26 mai, face presiuni 
asupra Consiliului European să-l no-
minalizeze pe succesorul lui Junc-
ker dintre candidaţii cap de listă ai 
partidelor care vor câştiga alegerile. 

Germania: Markus Soeder cere o relaxare 
�scală de zeci de miliarde de euro

l l Prim-ministru bavarez Markus 
Soeder, liderul Uniunii Creştin-So-
ciale (CSU), a pledat vineri (3 mai) 
pentru o reducere de zeci de miliar-
de a impozitelor în Germania, infor-
mează AGERPRES.

Soeder a formulat această pro-
punere după o întâlnire avută la 
Viena cu cancelarul austriac, con-
servatorul Sebastian Kurz, care a 
prezentat în această săptămână 
propriul plan ce prevede o relaxa-
re �scală pentru companii echiva-
lentă cu 6,5 miliarde de euro pe an. 

La rândul său, Soeder a cerut „o 
reformă a taxelor corporatiste care 
să-şi merite numele”, precum şi scă-
derea taxelor pe energie pentru 
companii şi cetăţeni.

Conform sursei citate, CSU, un par-
tid mic, dar in�uent, face parte din 
coaliţia de guvernare de la Berlin, 

împreună cu Uniunea Creştin-De-
mocrată (CDU) a cancelarului An-
gela Merkel şi cu Partidul Social-De-
mocrat (SPD).

La Viena, politicianul bavarez a re-
iterat solicitarea partidului său de 
renunţare la „suprataxa de solida-

ritate” introdusă după reuni�carea 
Germaniei pentru a sprijini fostul 
Est comunist.

Cu acelaşi prilej, Markus Soeder a 
mai spus că este timpul pentru con-
servatorii germani să-şi promoveze 
propria agendă, în loc să reacţio-
neze pur şi simplu la „propuneri ab-
surde” din partea SPD, referindu-se 
indirect la liderul aripii de tineret a 
social-democraţilor, care a cerut în 
această săptămână „colectivizarea” 
marilor companii.

În același timp, la sfârșitul lunii 
aprilie 2019, Cancelarul german An-
gela Merkel a in�rmat speculaţiile 
că ar putea demisiona înaintea să-
şi încheie în 2021 cel de-al patru-
lea mandat de şefă a executivului, 
despre care a promis anterior că va 
� şi ultimul, transmite agenţia dpa. 
Foto: narod.hr

Dar mulţi lideri naţionali sunt reti-
cenţi în a accepta acest aşa-numit 
proces Spitzenkandidaten.

Donald Tusk ar urma să anunţe 
planurile pentru acest summit spe-
cial din 28 mai 2019.
Foto: 112.international
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Hochei: Selecţionata 
României a reuşit 
promovarea în al 
doilea eşalon mondial

l l  România a depus candidatura la 
Federaţia Internaţională de Hochei 
pentru organizarea ediţiei din 2020 
a Campionatului Mondial, eşalonul 
doi, în care a promovat echipa, a de-
clarat pentru AGERPRES preşedinte-
le Federaţiei Române de Hochei pe 
Gheaţă, Alexandru Hălăucă.

Selecţionata României a reuşit 
promovarea în al doilea eşalon 
mondial la hochei pe gheaţă, sâm-
bătă, 4 mai 2019, după ce a câştigat 
Grupa B din Divizia I a Campionatu-
lui Mondial, la Tallinn (Estonia), în 
urma victoriei obţinute în faţa Olan-
dei, cu scorul de 3-1 (1-0, 1-1, 1-0), 
informează AGERPRES.

O�cialul FRHG este încrezător în 
ceea ce priveşte obţinerea dreptu-
lui de a organiza la Bucureşti aceas-
tă competiţie, dar depinde foarte 
mult şi de construcţia noului pati-
noar din cadrul Complexului Spor-
tiv „Lia Manoliu”.

România a înregistrat următoarele 
rezultate: 4-3 (2-0, 0-2, 1-1, 0-0, 1-0) 
cu Estonia, după prelungiri şi şuturi-
le de departajare, 3-2 (0-2, 2-0, 1-0) 
cu Japonia, 3-2 (1-0, 0-0, 1-2, 1-0) cu 
Polonia, după prelungiri, 5-1 (2-0, 
1-1, 2-0) cu Ucraina şi 3-1 (1-0, 1-1, 
1-0) cu Olanda. Foto: rohockey.ro

Tenis: Simona Halep s-a cali�cat în optimile 
de �nală ale turneului WTA de la Madrid

l l  Jucătoarea română de tenis Si-
mona Halep, numărul trei mon-
dial, s-a calificat în optimile de 
finală ale turneului WTA de la 
Madrid, dotat cu premii totale 
de 7.021.128 dolari, marţi (7 mai 
2019), după ce a dispus de brita-
nica Johanna Konta cu 7-5, 6-1, 
informează AGERPRES.

Halep (27 ani) a obţinut victoria 
după o oră şi 29 de minute. Simona 
Halep a câştigat primul ghem al me-
ciului, dar apoi a fost lipsită de ritm 
şi le-a pierdut pe următoarele trei 
în faţa britanicei Konta, care a jucat 
agresiv şi a lovit precis. Halep a fost 
condusă apoi cu 4-2, dar a revenit 
în joc şi a restabilit egalitatea, 4-4, 
după care a condus cu 5-4. Român-
ca a ratat două mingi de set la 5-4, 
dar Konta a egalat, iar apoi a fost 
rândul adversarei să aibă trei min-
gi de break la 5-5. Halep şi-a făcut 
serviciul şi a reuşit să fructi�ce a cin-
cea minge de set, câştigând prima 
manşă cu 7-5.

Românca a dominat categoric 
setul secund, adjudecat cu 6-1, 
după ce a avut 4-0 şi doar două 
puncte pierdute în aceste ghe-
muri. 

Konta a luat doar 11 puncte în ac-
tul al doilea şi doar trei pe propriul 
serviciu. Halep a avut 19 mingi di-
rect câştigătoare, iar Konta 24, dar 
raportul erorilor neforţate a fost net 
în favoarea ei, 13 făcute de româncă 
şi 34 de Konta. 

Halep are acum 4-3 în meciurile 
directe cu Konta (27 ani, 41 WTA). 
Halep s-a impus în singura confrun-
tare pe zgură (2017, în Fed Cup, la 
Mamaia), românca învingând şi în 
precedentul meci, în 2017, la Cin-
cinnati.

Pentru Halep a fost a 20-a victorie 
din 2019, sub privirile lui Ion Ţiriac, 

patronul turneului de la Madrid, ale 
preşedintelui Comitetului Olimpic 
şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, şi 
ale Nadiei Comăneci. 

Conform sursei citate, Simona Ha-
lep, campioană la Madrid în 2016 şi 

2017, şi-a asigurat un cec de 80.620 
euro şi 120 de puncte WTA. 

În optimi, Halep o va înfrunta 
pe Viktoria Kuzmova (Slovacia), 
o jucătoare de 20 de ani, a�ată pe 
locul 46 în lume, care a dispus în 
turul al doilea de spaniola Carla 
Suarez Navarro cu 6-4, 7-6 (7/2).

„Mă simt bine de �ecare dată când 
vin la Madrid şi sunt bucuroasă să 
mă întorc şi să câştig meciuri. Este 
un loc special pentru mine. Vin mulţi 
prieteni. E plăcut să joci în faţa lor, 
iar când te simţi ca acasă, poţi să joci 
mai bine”, a declarat Halep.

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?

Pentru Halep a fost a 20-a victorie 
din 2019, sub privirile lui Ion Ţiriac, 
patronul turneului de la Madrid, ale 
preşedintelui COSR, Mihai Covaliu, 
şi ale Nadiei Comăneci.

Volei masculin: 
Arcada Galați, 
campioana României 
la volei masculin

l l  Echipa Arcada Galați a cucerit, pe 
4 mai 2019, pentru prima oară, tit-
lul de campioană a României la vo-
lei masculin, după ce a învins-o pe 
Steaua București, în deplasare, scor 
0-3, în ultima etapă a play-o�-ului 
Diviziei A1, informează HotNews.ro.

În urma acestui rezultat, gălățe-
nii au adunat 71 de puncte și nu 
mai pot � depășiți de Volei Muni-
cipal Zalău, care are cu cinci punc-
te mai puțin și va evolua împotriva 
formației Dinamo București. Echi-
pa antrenată de Sergiu Stancu s-a 
impus cu 25-19, 25-16, 25-17. Ivac 
Raic (17 puncte) și Julian Bissette (11 
puncte) au fost cei mai buni jucători 
de la Arcada. Arcada mai are în pal-
mares Cupa României și Supercupa 
României, ambele câștigate în 2017, 
mai spune sursa citată.

În 2018, Arcada Galați a pierdut 
atât titlul de campioană, cât și �nala 
Cupei României în fața echipei Tri-
colorul Ploiești.
Clasamentul play-off-ului Diviziei A1: 
1. Arcada Galați 71 puncte; 
2. Volei Municipal Zalău 66p; 
3. SCM U Craiova 61p; 
4. Dinamo București 46p; 
5. CSM București 45p; 
6. Steaua București 32p. Foto: sportgalati.com
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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 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.

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

MALLORCA LANZAROTE

Hotel Piñero 3* HL Paradise Island 4*

7 noches en régimen de TI
Salida desde Madrid
Niño gratis en el hotel

PLAZAS LIMITADAS

INCLUYE:
Vuelo ida y vuelta, estancia en 
hotel de categoría y régimen 
elegido, traslados, asistencia 
de guías, seguro de viaje y 

tasas de aeropuerto

7 noches en régimen de TI
Salida de Madrid

Niño gratis en el hotel
PLAZAS LIMITADAS

INCLUYE:
Vuelo ida y vuelta, estancia en 
hotel de categoría y régimen 
elegido, traslados, asistencia 
de guías, seguro de viaje y 

tasas de aeropuerto

Ofertas válidas hasta el 31 de Mayo

TODO INCLUIDO
desde 333€

TODO INCLUIDO
desde 524€

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 Casti-
l la-La Mancha. Caut ceva serios!  Eu 
lucrez în Toledo. Mă cheamă Lili. Tel: 
604214946.

Caut o doamnă pentru prietenie-căsăto-
rie, ca să nu fim singuri la bătrânețe. Nu 
îmi plac cuvintele și gândurile urâte, al-
coolul, 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!!






