
Un formular online pus la dispoziţia românilor din diaspora care îşi doresc secţii de votare în apropierea lor, modi�carea 
legislaţiei electorale privind închiderea secţiilor sau votul prin corespondenţă - se numără printre propunerile cuprinse într-
un raport al Expert Forum ce analizează modul în care s-au desfăşurat alegerile europarlamentare în străinătate. Organizaţia 
apreciază că este regretabil că, după organizarea votului în diaspora, pe 26 mai, „eşecul nu este asumat politic”. PAGINA 3

BEC: 10 mandate de europarlamentar pentru 
PNL, 9 pentru PSD şi 8 pentru USR PLUS
l lPotrivit rezultatelor fina-
le ale alegerilor europarla-
mentare, Partidului Naţio-
nal Liberal îi vor reveni zece
mandate, Partidului Social 
Democrat - nouă mandate, 
iar Alianţei 2020 USR PLUS 
- opt mandate. De aseme-
nea, Partidului Pro Româ-
nia, Partidului Mişcarea Po-
pulară şi UDMR le vor reveni 
câte două mandate. Vezi lis-
ta membrilor aleşi în inte-
rior. Pagina 6
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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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Raport Expert Forum: Care sunt soluţiile
propuse pentru votul românilor din străinătate?

Foto: pixabay.com

Cum au votat 
românii din Spania 
la cele două scrutine 
de pe 26 mai 2019?

Foto: Radio Românul / Facebook Pagina 8

Germania dacă foloseşte 
tehnologie Huawei în 
reţelele 5G ar putea pierde 
accesul la informaţiile SUA

Foto: jta.org Pagina 12
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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.

Iohannis: PSD şi ALDE obstrucţionează justiţia 
pentru protejarea lui Călin Popescu Tăriceanu

l l Preşedintele Klaus Iohannis con-
sideră că votul dat luni, 3 iunie 2019, 
în Senat, cu privire la cererea de în-
cuviinţare a urmării penale în cazul 
preşedintelui Senatului reprezintă 
un act de „crasă sfidare” a româ-
nilor care şi-au exprimat votul la 
referendum, punctând că „PSD şi 
ALDE continuă să obstrucţioneze 
Justiţia, făcând scut în jurul lui Călin 
Popescu-Tăriceanu pentru a-l scăpa 
de urmărirea penală”, informează 
AGERPRES.

„Preşedintele României, domnul 
Klaus Iohannis, consideră că votul 
dat astăzi în Senat reprezintă un act 
de crasă s� dare a românilor care şi-
au exprimat opţiunea clară la refe-
rendumul din 26 mai. La doar câteva 
zile după ce românii au sancţionat 
explicit şi dur politica PSD-ALDE de 
a pune instituţiile statului în slujba 

protejării politicienilor cu proble-
me penale, senatorii majorităţii se 
dezic de mandatul primit de la ce-
tăţeni”, se arată într-un comunicat 
de presă transmis de Administraţia 

Prezidenţială.
Şeful statului susţine că prin votul 

dat în Senat parlamentarii PSD-AL-
DE se „descali� că în faţa propriilor 
cetăţeni şi dovedesc astfel că nu 

sunt altceva decât o ruşine pentru 
ţara lor”. „România şi-a recon� rmat 
pe 26 mai parcursul demn în rân-
dul statelor cu democraţii conso-
lidate, în care nimeni nu este mai 
presus de lege. Respectarea aces-
tui vot este obligatorie pentru toţi 
parlamentarii, iar cei care refuză îi 
trădează practic pe cetăţenii care 
i-au trimis în Parlamentul României 
să îi reprezinte, şi nu să reprezinte 
interesele unor politicieni care tre-
buie să răspundă în faţa legii. 

PSD şi ALDE nu au înţeles nimic 
din votul dat de români la referen-
dum şi, prin ceea ce s-a întâmplat 
astăzi în Senat, demonstrează că nu 
au niciun gând să se reformeze, dim-
potrivă, continuă practica de bloca-
re a Justiţiei”, mai a� rmă Iohannis, 
conform sursei citate.
Foto: knowyourpresidents.com
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l l  Un formular online pus la dis-
poziţia românilor din diaspora care 
îşi doresc secţii de votare în apro-
pierea lor, modi�carea legislaţiei 
electorale privind închiderea sec- 
ţiilor sau votul prin corespon-
denţă se numără printre propu-
nerile cuprinse într-un raport al 
Expert Forum ce analizează mo-
dul în care s-au desfăşurat alegeri-
le europarlamentare în străinătate, 
informează AGERPRES.

„Alegerile europarlamentare din 
26 mai 2019 au generat din nou dis-
cuţii aprinse despre votul în străină-
tate, după ce mulţi alegători nu au 
apucat să voteze. Înainte de a trece 
la discuţia despre vot prin Internet, 
Expert Forum (EFOR) arată câteva 
măsuri simple care pot � luate pen-
tru alegerile din toamnă”, se preci-
zează într-un comunicat al organi-
zaţiei. Potrivit sursei citate, au fost 
primite, prin intermediul platformei 
www.votcorect.ro şi de la observa-
torii acreditaţi de EFOR, în cadrul 
coaliţiei Fiecare Vot Contează, peste 
1.000 de sesizări, „dintre care jumă-

Raport Expert Forum: Care sunt soluţiile 
propuse pentru votul românilor din străinătate?

tate erau legate de limitarea acce-
sului la votare şi proasta organizare 
a alegerilor în străinătate”. Aceştia 
prezintă şi recomandări pentru îm-
bunătăţirea procesului electoral în 
diaspora. O primă recomandare este 
ca „Ministerul Afacerilor Externe să 
se asigure că se deschid secţii de 
votare acolo unde chiar contează 
şi într-un număr su�cient de mare 
pentru a susţine comunităţile din 

străinătate în mod real”. Astfel, spun 
reprezentanţii EFOR, „se pot deschi-
de secţii de votare acolo unde există 
cereri din partea unui număr minim 
de 100 de alegători”. Potrivit orga-
nizaţiei, „un formular online pus la 
dispoziţie de MAE poate oferi posi-
bilitatea alegătorilor să solicite secţii 
în localităţile lor”.

Potrivit raportului, secţiile de vo-
tare trebuie dotate corespunzător 

cu ştampile, buletine de vot şi cabi-
ne de vot su�ciente. De asemenea, 
subliniază Expert Forum, „formatul 
listelor electorale ar putea � simpli-
�cat, pentru a facilita completarea 
mai rapidă”. Totodată, EFOR evo-
că modi�carea legislaţiei electorale 
privind procedurile de la închiderea 
secţiei, un Corp al Experţilor Electo-
rali pentru străinătate şi sancţiuni 
mai dure atunci când regulile nu 
sunt respectate.

Organizaţia insistă că „trebuie să 
existe metode de a prelungi votul 
după ora 21,00”. „Doar prin OUG s-ar 
� putut prelungi durata. Ar trebui 
deci să existe un amendament la 
legislaţia electorală prin care BEC 
să poată prelungi în situaţii ex-
cepţionale - cum este şi aceasta - pe-
rioada de votare”, punctează Expert 
Forum. Este menţionată şi varianta 
votului prin corespondenţă, „care 
se aplică la parlamentare şi care, cu 
îmbunătăţiri, poate � folosit şi la ale-
gerile europarlamentare”.

Este luată în considerare de către 
organizaţie, ca soluţie, şi varianta 

votului în avans, în secţiile de votare, 
în săptămâna dinaintea alegerilor. 
„Pe termen lung, un Cod electoral ar 
pune ordine în legislaţie şi ar intro-
duce reguli comune pentru toate ti-
purile de alegeri. La ultimele alegeri, 
la care s-a adăugat şi referendumul, 
au existat nenumărate modi�cări şi 
interpretări ale legii cu puţin timp 
înaintea zilei votului, care poate � 
confuzant pentru alegători şi pen-
tru autorităţi”, spune Expert Forum.

Organizaţia apreciază că este re-
gretabil că, după organizarea vo-
tului în diaspora, pe 26 mai, „eşe-
cul nu este asumat politic”. „Unele 
dintre aceste decizii implică voinţă 
politică, iar altele sunt pur şi simplu 
tehnice. Şi dacă tot vorbim de po-
litică, este regretabil că după acest 
episod nu există consecinţe politice 
la nivel înalt, iar eşecul nu este asu-
mat politic”, a�rmă reprezentanţii 
Expert Forum. În opinia acestora, „orice 
măsuri vor fi luate trebuie supuse dezba-
terii publice, în mod transparent şi tre-
buie să asigure secretul, universalitatea 
şi securitatea votului”. Foto: curentul.md
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l l  GESER: Din 1996, 23 de ani de 
experiență în servicii profesiona-
le de consultanță juridică, cu mii 
de clienți mulțumiți.

Gabriel Radu este un avocat eco-
nomist licențiat în Științe Economi-
ce și Drept, membru în Ilustre Co-
legio de Abogados de Madrid, care 
reprezintă �rma GESER.

La nivelul Spaniei, sunt autorizați, 
prin Master în Administrație Publică, 
diverse promoții de avocați - „gestor 
administrativo” pentru obținerea 
cetățeniei spaniole. Dintre aceștia, 
Gabriel Radu este avocatul român 
din Spania autorizat pentru întoc-
mirea documentației și obținerea 
cetățeniei spaniole. Avocatul Ga-
briel Radu este autorizat, în urma 
unor studii universitare de master, 
ca �ecare dosar de obținere a ce-
tățeniei spaniole să îl prezinte di-
rect în fața autorităților Ministerului 
Justiției din Spania. Masterul l-a ab-
solvit la Universitatea Camilo José 
Cela (UCJC), din Madrid, specializa-
rea Gestor Administrativo de Nacio-
nalidades, promoția 2017, având 

Gabriel Radu: Avocatul român din Spania 
autorizat pentru obținerea cetățeniei spaniole

titlul tezei de dizertație: „Régimen 
Juridico para las Autorizaciones de 
Residencia y para la Nacionalidad de 
los Ciudadanos Europeos en España”. 
Astfel, Gabriel Radu este avoca-
tul român din Spania autorizat pe 
această specializare de obținere 
a cetățeniei spaniole. De aseme-
nea, avocatul Gabriel Radu este 
și „gestor administrativo” (con-
sultant administrativ), autorizat 

de statul spaniol să prezinte �ecare 
caz-dosar direct în fața autorităților 
Ministerului Administrației Publice 
din Spania. Nu este cea mai bună so-
luție să apelezi prin intermediari la 
un „gestor administrativo”, deoare-
ce timpul de soluționare a cazuri-
lor-dosarelor se poate prelungi, iar 
soluționarea cazurilor să �e foarte 
problematică. Apelați direct la un 
„gestor administrativo” autorizat de 

statul spaniol, așa cum este cazul 
avocatului Gabriel Radu.

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

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

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

1. Rezidență și cetățenie spa-
niolă.

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

3. Dosare de pensie pentru Spa-
nia și România ale cetățenilor 

români care se a�ă în Spania și 
sunt la vârsta pensionării. De ase-
menea, dosare de pensie de boală 
sau pensie de urmaș.

4. Divorțul cetățenilor români 
cu reședință în Spania.

5. Servicii legislație rutieră: 
preschimbarea permisului (auto) 
de conducere românesc într-unul 
spaniol, înscrierea mașinilor aduse 
din afara Spaniei, schimbare pro-
prietar autovehicule (transferen-
cias), radiere auto (bajas)...

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

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

Vrei ca o echipă de profesioniști 
să se ocupe de cazul tău? Sună-ne, 
atunci când dorești!

SEDIU CENTRAL - BIROU COSLA-
DA: C/ Doctor Fleming, s/n (în fața 
gării), 28821, MADRID.
TLF: 916.712.224 și 627.406.864. 
WhatsApp: 627406864.
Web: https://gestoriaradu.es
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BEC: 10 mandate de europarlamentar pentru PNL, 9 pentru PSD şi 8 pentru USR PLUS
l l  Potrivit rezultatelor �nale ale ale-
gerilor europarlamentare, Partidu-
lui Naţional Liberal îi vor reveni zece 
mandate, Partidului Social Demo-
crat - nouă mandate, iar Alianţei 
2020 USR PLUS - opt mandate, a 
anunţat luni, 3 iunie a.c., purtătorul 
de cuvânt al BEC, Marian Muhuleţ, 
informează AGERPRES.

De asemenea, Partidului Pro Româ-
nia, Partidului Mişcarea Populară şi 
UDMR le vor reveni câte două man-
date, a precizat el, în cadrul unei de-
claraţii de presă susţinute la sediul 
BEC. PNL a întrunit 2.449.068 de votu-
ri valabil exprimate, PSD - 2.040.765, 
Alianţa 2020 USR PLUS - 2.028.336, 
Partidul Pro România - 583.916, Par-
tidul Mişcarea Populară - 522.104, iar 
UDMR - 476.777. Ceilalţi competitori 
electorali nu au depăşit pragul sau 
coe�cientul electoral.

Lista membrilor PNL aleşi pen-
tru Parlamentul European este: 
Rareş Bogdan, Mircea Hava, Sieg-
fried Mureşan, Vasile Blaga, Adina 
Vălean, Daniel Buda, Dan Motrea-
nu, Gheorghe Falcă, Cristian Buşoi, 
Marian Jean Marinescu. Lista mem-
brilor PSD aleşi pentru PE: Rovana 
Plumb, Carmen Avram, Claudiu 
Manda, Cristian Vasile Terheş, Dan 

Nica, Maria Grapini, Tudor Ciuhoda-
ru, Adrian Benea şi Victor Negrescu. 
Din partea Alianţei 2020 USR PLUS 
au obţinut mandate: Dacian Cioloş, 
Cristian Ghinea, Dragoş Nicolae Pîs-
laru, Clotilde Marie Brigitte Armand, 
Ioan Dragoş Tudorache, Nicolae Şte-
fănuţă, Vlad Botoş, Ramona Victo-
ria Strugariu. Pro România a obţinut 
două mandate pentru Victor Ponta 
şi Corina Creţu, UDMR pentru Iuliu 
Winkler şi Lorant Gyorgy Vincze, iar 
PMP pentru Traian Băsescu şi Eu-
gen Tomac.

În ce priveşte rezultatele refe-
rendumului, la prima întrebare, 
privind interzicerea amnistiei şi 
graţierii pentru infracţiuni de co-
rupţie, numărul voturilor valabil 
exprimate la răspunsul „da” a fost 
de 6.459.383, în timp ce pentru „nu” 
au optat 1.059.678. Numărul votu-
rilor nule: 403.530.

La întrebarea a doua, privind in-
terzicerea adoptării de către Guvern 
a ordonanţelor de urgenţă în do-
meniul infracţiunilor, pedepselor şi 
al organizării judiciare, corelată cu 
dreptul altor autorităţi constituţio-
nale de a sesiza direct CCR cu privi-
re la ordonanţe, numărul voturilor 
valabil exprimate la răspunsul „da” 

MoneyGram – transfer de bani: 
Noi știm ce-i DORUL!
l l  MoneyGram promovează 
tradițiile și obiceiurile româ-
nești și se implică activ și di-
rect în viața românilor.

În luna mai, MoneyGram a fost 
alături de românii care lucrează 
în Regiunea Huelva, Spania. Am 
văzut cât de grea e munca lor și 
cât de greu se câștigă banii. Toți 
cei care pleacă departe, fac sa-
cri�cii enorme pentru a câștiga 
o „pâine”, își lasă familiile și copiii 
acasă, și DORUL e uneori insupor-
tabil. MoneyGram a fost alături de 
ei, să le aline DORUL de țară și de 
cei dragi, de copiii și de părinții pe 
care i-au lăsat în România și pen-
tru care sacri�ciul lor înseamnă 
„pâinea” pe care o pun pe masă.

Cluj: Nicolas Cage a primit Trofeul 
Transilvania din partea TIFF

l l  Actorul Nicolas Cage a primit, 
sâmbătă, 1 iunie 2019, la Cluj-Na-
poca, Trofeul „Transilvania” al TIFF 
pentru Contribuţia Specială adusă 
Cinematografiei Mondiale, oca-
zie cu care a spus că îi place foar-
te mult cum sună aceste două cu-
vinte – „Transylvania Trophy” - pe 
care le-a rostit de mai multe ori, cu 
încântare, informează AGERPRES.

Actorul a amintit că a �lmat două 
pelicule în România, motiv pentru 
care a acceptat cu încântare să re-
vină şi a spus chiar că speră să poa-
tă reedita experienţa.

„Prieteni ai mei din Transilvania, vă 
mulţumesc. Sunt foarte bucuros să 
�u din nou aici, în frumoasa dum-
neavoastră ţară. După cum ştiţi, am 
făcut două �lme aici - „The Dying of 
the Light”, în regia lui Paul Schrader 
şi „Ghost rider, spirit of vengeance”, 
regizat de Mark Neveldine şi Brian 
Taylor. Amândouă experienţele 
au fost minunate, sunt mândru de 
aceste două �lme şi de aceea mi-
am dorit să mă întorc. Întotdeauna 
am crezut cu tărie în spiritul unui 
anumit loc şi aici, în România, am 
simţit un spirit foarte bun, care m-a 

in�uenţat foarte mult în munca mea 
în mod bene�c. Fie că e vorba de 
efectul ţării voastre asupra imagi-
naţiei mele, mulţumită lui Bram 
Stoker (autorul cărţii Dracula-n.r.) 
şi �reşte a istoriei lui Vlad Ţepeş ori 
a experienţei de a petrece o noap-
te în Castelul lui Dracula, în impe-
tuoşii Munţi Carpaţi, sunt pe deplin 
inspirat aici şi sper să fac încă un 
alt �lm cu voi”, a spus Nicolas Cage 
publicului TIFF (Festivalul Internaţional 

de Film Transilvania). Conform sursei 
citate, la rândul său, Tudor Giurgiu 
a amintit că Nicolas Cage a lucrat cu 
mulţi regizori care au făcut istorie în 
cinematogra�a mondială, precum 
Francis Ford Coppola, fraţii Cohen, 
David Lynch, John Woo, Brian de 
Palma, Martin Scorsese.

Actorului i-a fost înmânat “Trofeul 
Transilvania” înaintea proiecţiei spe-
ciale a �lmului „Face/O�” (Faţă în 
Faţă). Foto: romania-insider.com

Oricât de departe ai �, Mo-
neyGram te ajută să fii mai 
aproape de cei dragi.

Cu aproximativ 350.000 de mii 
de agenții din întreaga lume 
este ușor să trimiți și să primești 
bani cu MoneyGram.

Economisiți-le timpul celor 
dragi prin trimiterea banilor di-
rect în conturile lor bancare prin 
peste 400 de bănci din întrea-
ga lume.

MoneyGram asigură obținerea 
ușoară și comodă a transferurilor 
de bani prin intermediul rețelei 
noastre globale din peste 200 
de țări și teritorii. 

Mai multe detalii pe: 
www.moneygram.com

a fost de 6.477.865, iar pentru „nu” 
1.038.916. Numărul voturilor nule: 
407.088, mai spune sursa citată.

În ce priveşte alegerile pentru 
Parlamentul European, numărul 
total al alegătorilor înscrişi în liste-
le electorale permanente a fost de 
18.266.867, iar pe listele electorale 
speciale 389. Numărul total al ale-
gătorilor înscrişi în listele electora-
le, care s-au prezentat la urne, a fost 
de 9.352.472. Numărul voturilor va-
labil exprimate a fost de 9.069.822, 
în timp ce numărul voturilor nule a 
fost de 274.415. În ce priveşte con-

sultarea populară, pentru prima în-
trebare, numărul persoanelor înscri-
se în lista pentru referendum a fost 
18.277.511, iar numărul participanţi-
lor a fost de 7.922.591. În ce priveşte 
întrebarea a doua, numărul persoa-
nelor înscrise în lista pentru referen-
dum a fost 18.278.290, iar numărul 
participanţilor a fost de 7.923.869.

La alegerile din 26 mai românii 
au transmis un mesaj clar proeu-
ropean şi au respins discursul an-
tieuropean, a declarat marţi, 4 iunie, 
preşedintele Klaus Iohannis, la Foru-
mul Internaţional al Societăţii Civile, 

conform AGERPRES. Şeful statului 
a spus, totodată, că se aşteaptă ca 
întreaga societate românească să 
se implice, „astfel încât politicienii 
să nu poată ignora rezultatul de la 
referendum, iar acesta să �e pus în 
practică imediat”.

„Am avut alegerile pentru Parla-
mentul European şi referendumul 
pe tema Justiţiei, pe care l-am con-
vocat în România, dacă pot să spun 
aşa, şi pe care l-am câştigat împre-
ună cu românii. Concluzia, după 
scrutinul din 26 mai, este una foar-
te simplă: românii au spus ferm că îşi 
doresc un parcurs european pentru 
România, în ciuda încercărilor eşua-
te de a slăbi încrederea cetăţenilor 
în proiectul european. Românii au 
dovedit prin vot că orice schimbare 
începe de la aspiraţie şi de la înţele-
gerea modului în care funcţionează 
lumea de astăzi. Românii au trans-
mis un mesaj clar proeuropean, au 
hotărât că locul României este fără în-
doială în Uniunea Europeană, în rândul 
statelor care susţin şi cred în proiectul 
european şi, pe scurt, au demonstrat că 
îşi doresc să se implice activ în apărarea 
statului de drept. Este un semn clar că 
cetăţenii au respins discursul antieuro-
pean”, a precizat şeful statului. Foto: b1.ro



În curând 
se inaugurează 

locul în care 
vei găsi tot 

ce ai nevoie 
pentru reforme 
și construcții!
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Poporul român plecat în pribegie a demonstrat 
că îi pasă de ceea ce se întâmplă în România!

l lDin partea Redacției Radio 
Românul din Spania (107,7 FM 
și www.radioromanul.es), vă 
prezentăm următorul material:

Toți credem că dreptul la vot e un 
simplu drept și a început să nu ne 
mai pese de el. Iar situația din Româ-
nia a ajuns să �e atât de gravă încât 
votul a devenit o obligație. Morală 
și legală! Dar la alegerile europarla-
mentare am demonstrat că putem fi 
responsabili de viața și de viitorul nos-
tru și al copiilor noștri! Pe 26 mai 2019, 
noi - românii de pretutindeni ne-am 
schimbat istoria, la propriu! Am ales 
să fim demni și responsabili!  

În urmă cu 12 ani, aici în Spania 
reușeam să obținem pentru prima 
dată 9 secții de votare, față de 2 câte 
erau înainte. Acum avem 50!!! Însă 
la alegerile parlamentare din 2016 
s-au prezentat din păcate mult prea 
puțini români la vot în toată Spa-
nia (12.100, față de 75.000, acum 
12 ani). Rezultatul îl știm cu toții. 
România a ajuns pe buza prăpastiei!

Dreptul la vot a devenit neimpor-
tant pentru cei care și-au oferit sin-
guri un alt viitor, astfel că s-a ajuns 
la situații bizare cum e cea actuală, 
și anume, de a avea majoritate par-
lamentară cu doar 18% din voturile 
care ar � trebuit să �e exercitate. În 
2016, au votat 7.212.022 de persoa-
ne. Aproape tot atâția români sun-
tem deja plecați în diaspora. Vă dați 
seama ce ar însemna să ne ducem 
cu toții la vot!? Am dubla numărul 
de voturi exprimate!! Mai trebuie 
doar, cel puțin dublate și secțiile de 
votare din Diaspora pentru că mai 
avem două rânduri de alegeri ex-
trem de importante!

Era de așteptat, în mare măsură, un 
asemenea rezultat, deoarece bunul 
simț nu poate � călcat la nesfârșit 
în picioare. La fel ca și la referendu-
mul anterior, știam că atunci când 

minți, manipulezi și jignești un po-
por întreg, toate se întorc împotriva 
ta, indiferent cu ce straie umbli îm-
brăcat. Știam, toți cei care am fost 
la vot, că nu mai putem � mințiți la 
nesfârșit, că nu mai putem � mani-
pulați și batjocoriți, și că România 
mai merită o șansă, chiar dacă am aș-
teptat cam prea mult ca să i-o dăm. 
Oricum, faptul că aproape jumăta-
te dintre cetățenii cu drept la vot și 
l-au exercitat, este un mare pas! Mai 
avem de ieșit de două ori din casă 
pentru ca această șansă să devină le-
gal realitate. Dar vremea hoților s-a 
terminat! A venit vremea desțeleni-
rii adevărate, a venit vremea să �e 
băgat plugul adânc în brazdă și să 
�e semănată sămânță nouă și cura-
tă. Nu e su�cient acest vot pentru 

a ne scoate din mocirla politică în 
care se scaldă mai toate partidele 
din țara noastră. Acesta a fost doar 
un prim test. Iar ceea ce trebuie să 
învețe toate partidele românești, ve-
chi sau noi, din acest tur al alegeri-
lor este că trebuie, că sunt obliga-
te să se schimbe, toate! Unele sunt 
vechi în rele și în structuri. Altele 
încă nu au structuri și trebuie să și 
le clădească, dar problema cea mai 
mare a tuturor este lipsa de lideri. Nu 
se poate schimba ceva sau porni o 
nouă epocă în România fără lideri! 
Trebuie scoși și ajutați oamenii ti-
neri și curați din toate partidele să 
iasă în față. În orice stat democra-

al României!  În Olanda, prezența la 
vot la ultimele alegeri a fost de 82%! 
Parlamentul României a devenit ast-
fel, cu ajutorul indiferenței noastre, o 
casă de toleranță de cea mai joasă 
speță, în care toată lumea se culcă 
cu toată lumea și apoi își schimbă 
izmenele între ei în cel mai grotesc 
mod. Alegerile parlamentare care 
urmează sunt, așadar, fundamenta-
le pentru viitorul nostru democra-
tic, tocmai pentru a schimba o dată 
pentru totdeauna această situație.

Ideea este că, degeaba s-a luptat 
pentru dreptul la vot al românilor 
din străinătate, dacă nu ni-l exerci-
tăm. Nu că s-ar � schimbat cu mult 
lucrurilede când am plecat din 
România, dar tot mai tragem spe-
ranță că poate �, cândva, o țară nor-
mală și democratică. Avem cu toții 
acolo copii, părinți, bunici, rude și, 
chiar dacă nu ne mai pasă de ceea 
ce fac sau vor face politicienii, nu 
putem să nu ne pese de cei care 
s-au încăpățânat și au ales să mai 
rămână și să mai lupte. Copiii noș-
tri merită să știe că încă mai există 
o țară numită România! E frumoasă 
și bogată, dar a încăput pe mâna 
unor hoți fără de Dumnezeu și fără 
nicio rușine. 

Felicitări tuturor acelora care nu 
ați stat acasă și ați fost la vot! Po-
porul român plecat în pribegie a 
demonstrat că este responsabil și 
că îi pasă de ceea ce se întâmplă 
în România!

A vota nu înseamnă a da un like (o 
apreciere) pe Facebook!! La fel cum 
îmbrățișarea mamei nu poate � în-
locuită de o fotogra�e. 

A vota înseamnă că ai drepturi 
ca cetățean, ai libertăți, ai acces la 
serviciile sociale, de sănătate, la 
educație, la orice! A vota înseam-
nă o șansă și pentru cei dragi de 
acasă sau de aici! A vota înseamnă 
singura posibilitatea de a � mai 
bine cândva în România!

Din Redacția ziarului El Rumano, 
aducem completarea că: 

În mai multe țări din străinătate, 
dar și în România, procesul de vo-
tare a mers foarte lent și s-au for-
mat cozi imense la secțiile de vo-
tare de la cele din țară, culminând 
cu cele din străinătate. Și în Spania 
s-au format cozi imense la secțiile 
de votare, mulți români neputând 
vota nici după 5-7 ore de aștepta-
re, �e în soare, �e în ploi. Românii 
din străinătate își doresc să poată 
vota prin mai multe opțiuni, cum ar 
� votul prin corespondență, votul 
electronic, așa vor putea probabil, 
în sfârșit, să voteze toți câți vor dori!

tic e nevoie de echilibru, de partide 
de dreapta și de stânga, și oricine 
are o altă părere are dreptul să �e 
reprezentat. Dar nu se mai poate să 
mergem să votăm aceleași canalii 
de 30 de ani încoace, neclintite de 
pe scaunele Parlamentului Româ-
niei! Toate partidele au nevoie de 
oameni noi, de oameni capabili și 
responsabili. Iar dacă noi ieșim ma-
siv la vot, toți cei care vor � aleși vor 
avea o altă responsabilitate în spa-
te. Nu e totuna să ajungi în Parla-
ment cu o prezență la vot de 75%, 
cum a fost la ultimele alegeri gene-
rale din Spania, sau cu una de 39%, 
cum a fost ales actualul Parlament 
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ARPID cere soluţii de colectare a plasmei în vederea producerii de imunoglobulină
l l  Reprezentanţii Asociaţiei 
Române a Pacienţilor cu Imu-
nodeficienţe Primare (AR-
PID) au cerut joi, 30 mai a.c., 
soluţii rapide care să permi-
tă şi în România colectarea 
de plasmă umană în vederea 
producerii de imunoglobu-
lină, subliniind că în cazul 
aplicării taxei clawback de la 
1 ianuarie există riscul unei 
noi crize în domeniu, infor-
mează AGERPRES.

„Pacienţii cu imunode�cienţe pri-
mare au suferit în ultimii ani din cau-
za lipsei de imunoglobulină. Din pă-
cate, s-a ajuns şi în situaţia în care o 
pacientă şi-a pierdut viaţa, din lipsă 
de tratament, iar mulţi alţii au suferit 
complicaţii ireversibile. Imunoglo-
bulina reprezintă un produs derivat 
din plasmă umană. România cred că 
este ultima ţară din Uniunea Euro-
peană în care nu se colectează plas-
mă. În toate celelalte ţări s-a găsit 
o formă sau alta, măcar aceea a re-
cuperării din donările de sânge, iar 
pacienţii noştri trăiesc în momen-
tul acesta sub presiunea declanşării 
unei crize începând cu 1 ianuarie, în-
trucât încă nu se ştie dacă va � rein-
trodusă sau nu taxa de clawback. 

Din semnalele pe care le avem de la 
producători şi distribuitori, în cazul 
în care taxa de clawback va fi re-
instaurată, îşi vor retrage din nou 
produsele de pe piaţă, ceea ce va 
pune din nou în pericol viaţa pa-
cienţilor. Fără imunoglobulină, pa-
cienţii noştri mor!”, a declarat vice-
preşedintele ARPID, Otilia Stângă, 
prezentă la conferinţa „COD ROŞU 
de sânge şi plasmă: o problemă cro-
nică, cunoscută şi mereu uitată”.

Otilia Stângă a subliniat că, în 
prezent, plasma recoltată în Româ-
nia se utilizează doar pentru pa-
cienţii care au nevoie de plasmă in-
tegrală. Surplusul nu poate � oferit 
fabricilor de fracţionare, din cauză 
că nu respectă normele europene. 
În acest sens, reprezentanta ARPID 
a subliniat importanţa investiţiilor 
în infrastructură, astfel încât plas-
ma să �e colectată corespunzător.

„Singura soluţie pe termen lung 
este colectarea de plasmă umană, 
�e de către stat, �e de privat. Sunt 
mai multe variante. Noi vorbim de 
o criză românească, dar şi de o criză 
la nivel mondial. Necesarul de imu-
noglobulină va creşte în timp. Sin-
gura soluţie pe termen lung, ca să 
dormim liniştiţi noaptea, ştiind că 

Sondaj CURS: 33% dintre români declară 
că au donat sânge cel puţin o dată
l l  Rezultatele primului sondaj pri-
vind donarea de sânge şi plasmă 
umană relevă că 33% dintre respon-
denţi au donat sânge cel puţin o 
dată, iar 77% sunt de acord cu un 
parteneriat public privat pentru 
colectarea şi procesarea de plas-
mă umană, informează AGERPRES.

Rezultatele cercetării, realizate 
de CURS, au fost prezentate joi, 
30 mai 2019, în cadrul conferinţei 
„COD ROŞU de sânge şi plasmă: o 
problemă cronică, cunoscută şi me-
reu uitată”, organizată de Asociaţia 
Română a Pacienţilor cu Imunode-
�cienţe Primare (ARPID).

Astfel, 66% dintre români au decla-
rat că nu au donat niciodată sânge, 
în timp ce 33% au răspuns că da.

Metodă unică de renunţare la 
fumat, testată la Târgu Mureş

l l  Prin proiectul „Dezvoltarea capa-
cităţii de cercetare în domeniul fu-
matului în România”, iniţiat de un 
grup de profesori şi studenţi de la 
disciplina Igienă din cadrul Universi-
tăţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi 
Tehnologie (UMFST) din Târgu Mu-
reş, a fost lansat, de Ziua Mondială 
Fără Tutun – 31 Mai, un program-pi-
lot de prevenire şi stopare a fuma-
tului, prin implicarea farmaciştilor, 
informează AGERPRES.

„Considerăm că prevenirea iniţierii 
fumatului şi promovarea renunţării 
precoce la fumat, împreună cu res-
pectarea legislaţiei, sunt priorităţi 
pentru sănătate publică şi se justi-
�că extinderea şi urgentarea acti-
vităţilor de cercetare, de prevenire, 
de combatere, de cooperare privind 
tabagismul. În perioada 2014-2016 
s-au evaluat obiceiurile de fumat la 
studenţii Facultăţilor de Medicină, 
Medicină Dentară şi Farmacie, şi s-a 
constatat prevalenţa cea mai mică 
în rândul studenţilor farmacişti. Por-
nind de la legislaţia şi practica pri-
vind activitatea de consiliere la far-
macii, de la faptul că farmacistul este 
în contact direct cu pacientul, consi-

derăm necesară şi utilă aplicarea sfa-
tului minimal antifumat în farmacii, 
completată de informarea despre 
metodele de prevenire şi cunoaş-
terea produselor farmaceutice fo-
losite pentru renunţarea la fumat”, 
a declarat, joi, 30 mai a.c., profesor 
doctor Abram Zoltan, într-o confe-
rinţă de presă.

În urma unor studii s-a ajuns la 
concluzia că farmaciştii sunt inte-
resaţi şi pot recomanda produse 

antifumat, totodată pot îndruma 
fumătorii spre specialişti care să-i 
ajute să renunţe la ţigări, iar pen-
tru acest lucru farmaciştii ar avea 
nevoie de doar 30 de secunde pen-
tru o consiliere minimală. 

Conform sursei citate, proiectul 
„Dezvoltarea capacităţii de cerce-
tare în domeniul fumatului în Româ-
nia” a fost premiat la Congresul 
Naţional de Medicină de la Sibiu.
Foto: pixabay.com

Dintre cei care nu au donat sân-
ge, 32% au precizat că nu se cali�că 
ca donator din cauza problemelor 
medicale personale, 27% au decla-
rat că nu i-a interesat acest aspect, 
21% au precizat că le-a fost frică de 
procedură, iar 13% au spus că nu au 
avut timp. În ce priveşte principala 
cauză a lipsei de sânge pentru trans-
fuzii, 30% au indicat lipsa de dona-
tori, 24% au apreciat că publicul 
nu este su�cient informat, 16% au 
invocat proasta organizare a siste-
mului de transfuzii, 10% - lipsa unor 
stimulente �nanciare pentru dona-
tori, 9% - lipsa investiţiilor în centre-
le de donare, iar 1% au opinat că 
sunt su�ciente cantităţile de sânge 
colectate în prezent. Foto: ziare.com

vom avea tratament şi luna viitoare, 
este aceea de a se recolta plasmă 
din România, urmând să se extra-
gă ulterior imunoglobulină şi din 
alte derivate”, a spus ea.

Mihaela Bătăneanţ, medic primar 
pediatru, a explicat, la rândul său, 
că în România, în urma colectării 
de sânge, se utilizează cu precă-
dere masa erocitrară şi cea trom-
bocitară. Plasma se foloseşte doar în 
cazul traumatismelor, astfel că zeci 
de mii de litri ajung să �e aruncaţi 
anual, din cauza lipsei spaţiului de 
depozitare şi a faptului că aceas-

tă materie nu este controlată con-
form standardelor europene. Ea a 
pledat pentru utilizarea plasmafe-
rezei, o procedură medicală în ca-
drul căreia sângele donatorului este 
trecut printr-un aparat care separă 
prin centrifugare plasma, astfel în-
cât celelalte componente sanguine 
sunt restituite donatorului.

„Colectarea de plasmă ar � ceva 
nou pentru România şi presupu-
ne doar colectarea de plasmă, 
astfel încât omul să nu piardă 
sânge atunci când se realizează co-
lectarea, ci doar o componentă a 

sângelui. Acest lucru va permite ca 
o persoană să doneze de mai mul-
te ori, mult mai frecvent decât un 
donator de sânge. Dacă un dona-
tor de sânge are voie să doneze cel 
mai rapid la o lună după o donare, 
donatorul de plasmă poate să do-
neze şi de două ori pe săptămână. 

Diferenţa faţă de donarea de sân-
ge este că la donatorii de plasmă tre-
buie prinse două aborduri venoa-
se. Pe un abord va ieşi sângele, care 
va � trecut printr-un aparat care va 
selecta doar plasma, iar elemente-
le rămase se vor introduce înapoi, 
prin celălalt abord venos, în corpul 
bolnavului. În cazul donării de sân-
ge este doar un abord venos. Tipul 
de desfăşurare a procedurii de do-
nare de plasmă este un pic mai în-
delungat decât în cazul donării de 
sânge”, a menţionat ea, conform 
sursei citate.

În cadrul conferinţei au fost 
prezentate şi datele unui sondaj 
CURS, conform căruia 33% dintre 
români au donat sânge cel puţin o 
dată, iar 77% sunt de acord cu un 
parteneriat public-privat pentru 
colectarea şi procesarea de plas-
mă umană.
Foto: ziarmedical.ro
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l l  Pentru SALBAC, ca de altfel pen-
tru toate companiile Grupului 
AGRICOLA, calitatea și satisfac- 
ția clienților au prioritate înain-
tea oricărui alt obiectiv. 

La SALBAC, produsele sunt fabri-
cate după cele mai noi tehnologii, 
cu linii de producție și ambalare au-
tomatizate (linie automată de um-
plere Gea, sprițe Wemag, mașini de 
clipsat Poly Clip, detectoare de me-
tale, depozite maturare Wemag, li-
nie de feliere, mașini de vacumat 
Comet și Tiromat-Webomatic, linii 
automate de ambalare și eticheta-
re Ulma-Bizerba Gea etc.), conform 
unui comunicat al companiei.

Din perspectiva directorului gene-
ral, Angelica Șmil, într-o companie 
oamenii fac diferența prin implica-
re, competență, loialitate, inspirație, 
atitudine și pasiune. Pentru inova-
rea de produse noi și eliminarea 
pe cât posibil a aditivilor alimen-
tari, în anul 2018, echipa SALBAC 
a amenajat o stație pilot de cerce-
tare, iar anul acesta, cu ocazia săr-
bătorilor Pascale (aprilie 2019), 

SALBAC a lansat Salamul Mozaic cu Piper 
și Salamul Uscat Presat

compania a lansat două produ-
se noi: Salam Mozaic cu Piper și 
Salam Uscat Presat.

Cea mai premiată gamă 
de salamuri crud-uscate

SALBAC este lider de piață pe seg-
mentul de crude-uscate în România, 
Salamul de Sibiu AGRICOLA, �ind 
produsul cel mai prețios și cunos-
cut. Gama de produse crude-usca-

te premium este diversă și secon-
dează Salamul de Sibiu cu succes: 
Babic, Ghiudem, Exclusiv, Salam Le-
vant, Chorizo, Peleș. De asemenea, 
foarte căutate sunt produsele me-
dium-plus, de succes și de volum: 
Salam Uscat, Salam Uscat Mozaic, 
Salam Mozaic cu Piper, Salam Sinaia, 
Salam Bănățean, Salamul Uscat Pre-
sat, Cârnați Sticks, Cârnați Plai etc.

Compania dispune și de o gamă 

echilibrată de preparate din carne 
�ert-afumate și prospături, dintre 
care se remarcă Micii Gustoși, un 
produs extrem de bine primit și 
savurat atât în țară, cât și în comu-
nitățile de români din Spania, Italia, 
Anglia, Franța etc.

SALBAC este o companie parte a 
Grupului AGRICOLA Bacău, grup 
alcătuit din �rme care duc mai de-
parte o tradiție a acestor meleagu-
ri de peste 60 de ani. Încă din anul 
1976, tehnologia speci�că cu mu-
cegai și perioadă lungă de matura-
re a salamurilor crud-uscate a fost 
aplicată, pe baza un unui brevet de 
invenție, pentru producerea diver-
selor sortimente de preparate din 
carne în Bacău, �ind o tradiție veche, 
atestată cu 115 ani în urmă.

Fără dezvoltare nu poate evolua 
niciun business, așa că SALBAC, din 
postura de lider de piață a făcut in-
vestiții semni�cative, în următoarea 
succesiune:

2011 – upgrade în locația de 
crud-uscate cu o creștere de capa-
citate de 240 tone/an;

2013 – upgrade pentru producția 
salamurilor crud-uscate cu o mărire 
a capacității de 400 tone/an;

2014 – 2015 – extindere pentru 
secția de vacuumare – capacitate 
crescută cu 400 tone/an;

2015 – dezvoltarea secției de pros-
pături – creștere de capacitate cu 
1.200 tone/an;

2016 – inaugurarea celei mai mari 
extinderi a capacității de producție 
a salamurilor crud-urcate, cu 960 
tone/an;

2018 – inaugurarea Stației pilot 
de cercetare în cadrul locației de 
crud-uscate.

Toate investițiile enumerate cons-
tituie etape de dezvoltare care ne-
au ajutat să ne consolidăm pe piață. 
Astfel, din total piață de preparate 
din carne, produsele crud-uscate re-
prezintă 20,3% cotă de piață valori-
că în 2018 (conform măsurătorilor 
de retail audit). SALBAC este în prezent 
lider pe acest segment în România și li-
der detașat pentru cel mai cunoscut pro-
dus premium din carne din România: Sa-
lamul de Sibiu AGRICOLA.
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Preşedintele Ucrainei 
speră ca UE să-şi 
menţină sancţiunile 
împotriva Rusiei

Macron caută un 
nume pentru noul 
grup liberal din 
Parlamentul European

l l Preşedintele Ucrainei, Volodymyr 
Zelenskiy, şi-a exprimat vineri, 31 
mai 2019, speranţa că sancţiunile 
Uniunii Europene împotriva Rusiei 
vor rămâne în vigoare până când 
ţării îi vor � returnate toate terito-
riile ocupate, potrivit unui comuni-
cat publicat pe site-ul preşedinţiei 
de la Kiev, informează AGERPRES.

Occidentul a impus sancţiuni Ru-
siei în urma anexării peninsulei 
ucrainene Crimeea şi a sprijinului 
acordat rebelilor separatişti în es-
tul Ucrainei. „Vă mulţumesc pentru 
susţinerea politicii de sancţiuni îm-
potriva Rusiei şi sper ca ea să con-
tinue până când teritoriile ucraine-
ne vor � integral returnate Kievului”, 
a declarat Zelenski într-o întâlnire, 
vineri, la Kiev, cu miniştrii de exter-
ne polonez şi suedez, Jacek Cza-
putowicz, respectiv, Margot Walls-
tröm. Noul şef al statului ucrainean 
le-a mulţumit celor doi miniştri pen-
tru sprijinul acordat de către Polonia 
şi Suedia în apărarea suveranităţii 
şi integrităţii teritoriale a Ucrainei 
şi în problema eliberării prizonieri-
lor ucraineni deţinuţi de Moscova şi 
de separatiştii din Donbas. Zelenski 
a subliniat că lupta împotriva coru-
pţiei, a sărăciei şi a stagnării econo-
mice este „un al doilea front pen-
tru Ucraina”. Ucraina va continua să 
avanseze spre o integrare mai pro-
fundă cu UE şi NATO.

l l Partidul Republica în Marş (La Re-
publique en Marche) al preşedin-
telui francez Emmanuel Macron şi 
noii săi aliaţi din Alianţa Liberali-
lor şi Democraţilor pentru Europa 
(ALDE) caută un nume pentru noul 
lor grup din Parlamentul European, 
informează AGERPRES

Pentru partidul lui Macron, evita-
rea termenului de „liberal” în acest 
nume este imperativă, întrucât este 
un cuvânt perceput adesea negativ 
în Franţa, el ilustrând în opinia uno-
ra capitalismul nemilos. 

Conform unui o�cial implicat în 
această analiză, printre posibile-
le nume avute în vedere ar � „Eu-
ropenii”, „Reînnoim Europa”, „Eu-
ropa înainte”, în orice caz ceva cu 
„Europa”.

Potrivit unor o�ciali din actualul 
grup ALDE şi ai partidului prezi-
denţial francez, Nathalie Loiseau, 
candidata din fruntea listei acestui 
partid şi Dominique Riquet, un ve-
teran centrist francez candidat pe 
aceeaşi listă, s-au întâlnit marţi, 28 
mai a.c., cu liderul grupului ALDE, 
Guy Verhofstadt, şi cu alţi reprezen-
tanţi ai acestuia pentru a discuta 
despre colaborarea lor.

Acest nou grup creat la iniţiati-
va lui Macron are deocamdată 108 
mandate în viitorul legislativ euro-
pean, cu 39 mai multe decât vechiul 
grup ALDE.

l l SUA ar putea să nu mai împăr-
tăşească informaţii sensibile de 
securitate cu ţările care instalează 
reţele de ultimă generaţie, precum 
cele care folosesc tehnologie pro-
dusă de compania chineză Huawei, 
pe care le consideră nesigure, a de-
clarat vineri, 31 mai 2019, secreta-
rul de stat american Mike Pompeo, 
informează AGERPRES.

Mike Pompeo a făcut acest avertis-
ment după ce s-a întâlnit cu omolo-
gul său german Heiko Maas la Berlin, 
care până acum a rezistat, alături de 
aliaţii europeni, apelurilor SUA de a 
interzice producătorul de stat chi-
nez din reţelele de telefonie mobi-
lă 5G care se realizează în prezent. 
Deşi a spus că toate ţările trebuie 
să-şi ia propriile decizii privind pro-
ducătorul pe care vor să-l foloseas-
că, SUA vor continua să avertizeze 
asupra riscurilor, inclusiv a posibi-
lităţii ca Washingtonul să �e nevoit 
să nu divulge anumite informaţii.

„Există riscul să trebuiască să ne 
schimbăm comportamentul în lu-
mina faptului că nu putem permite 
ca datele unor cetăţeni privaţi sau 
date privind securitatea naţională 
să treacă prin reţele în care nu avem 
încredere”, a declarat el în cadrul 
unei conferinţe de presă. Pompeo 
ar urma să insiste asupra acestei 
chestiuni într-o întâlnire cu cance-
larul Angela Merkel la Berlin, prima 

oprire a unei călătorii de cinci zile 
în Europa în cadrul căreia se va mai 
deplasa în Elveţia, Olanda şi Marea 
Britanie. Pompeo a cerut în aceas-
tă lună aliatului său apropiat Marea 
Britanie să nu utilizeze tehnologie 
Huawei pentru a realiza noile sale 
reţele 5G, din cauza preocupărilor că 
aceasta ar putea � un vehicul pen-
tru spionajul chinezesc.

SUA este în dezacord cu aliaţii ger-

Germania dacă foloseşte tehnologie Huawei în 

reţelele 5G ar putea pierde accesul la informaţiile SUA

mani asupra mai multor chestiuni, 
de la comerţ şi cheltuielile pentru 
armată, până la neproliferare nu-
cleară. Conform sursei citate, vizita lui 
Mike Pompeo a fost programată mai de-
vreme în această lună, dar a fost anulată 
din cauza tensiunilor în creştere cu Ira-
nul, în contextul în care Washingtonul şi 
Berlinul nu au reuşit să se pună de acord 
asupra pericolului reprezentat de pro-
gramul nuclear al Teheranului. Foto: jta.org

O rusoaică devine prima 
femeie numită în fruntea 
biroului ONU de la Geneva
l l O fostă jurnalistă şi diplomată din 
Rusia a fost numită director general 
al Biroului ONU de la Geneva, de-
venind prima femeie care ocupă 
acest post, a anunţat Secretariatul 
general al Naţiunilor Unite, conform 
AGERPRES.

Tatyana Valovaya, în vârstă de 61 
de ani, doctor în economie, îi va suc-
ceda danezului Michael Moller, care 
conduce sediul european al ONU 
din 2003. Şi alţi reprezentanţi ai Ru-
siei au mai ocupat această funcţie, 
între 1993 şi 2011, dar Tatiana Valo-
vaia este prima femeie numită pen-
tru preluarea ei.

În prezent, Valovaya este respon-
sabilă cu probleme de integrare şi 
macroeconomie în Comisia eco-
nomică eurasiatică de la Moscova, 
însă şi-a început cariera ca ziaristă 
la Gazeta economică, în anii 1980, 
înainte de a intra în diplomaţie. În-

Acreditări suspendate pentru eurodeputaţii 
spanioli după un incident cu Puigdemont

l l Parlamentul European a decis sus-
pendarea acreditărilor temporare 
ale tuturor noilor deputaţi spanio-
li în urma unui incident cu Carles 
Puigdemont şi un alt separatist ca-
talan, informează AGERPRES.

Lui Carles Puigdemont şi Toni Co-
min li se refuzase miercuri seara, 29 
mai 2019, intrarea în Parlamentul 
European şi posibilitatea de a se 
acredita temporar pe motivul că 
parlamentul nu dispunea încă de 
„lista o�cială” a aleşilor spanioli, a 
relatat Paul Bekaert, unul dintre avo-
caţii lui Carles Puigdemont. Or, alţi 
aleşi spanioli se acreditaseră deja, 
potrivit avocatului, care a denunţat 
o decizie „arbitrară şi discriminato-
rie” a serviciilor Parlamentului cu 
privire la cei doi separatişti.

Sesizat pe de altă parte de cei trei 
preşedinţi ai delegaţiilor spaniole 

ale partidelor popular (PPE), socialist 
şi Cuidadanos, opuse separatiştilor 
şi care au evocat riscul unor „pertur-
bări politice în Spania”, preşedintele 
Parlamentului European, Antonio 
Tajani, a luat decizia de a suspen-
da toate acreditările temporare ale 

aleşilor spanioli. Notând că rezulta-
tele o�ciale de�nitive nu sunt încă 
publicate în Spania, Tajani explică 
luarea acestei decizii pentru „a evi-
ta orice interfernţă cu o procedură 
naţională”, în răspunsul dat celor 
trei aleşi.

Fost preşedinte regional catalan, 
Carles Puigdemont, care s-a stabi-
lit în Belgia pentru a scăpa de ur-
măririle judiciare în Spania, era în 
fruntea listei separatiştilor „Liberi 
pentru Europa”, care a obţinut două 
mandate în alegeri.

Potrivit surselor parlamentare spa-
niole, alegerea sa nu trebuia totuşi 
validată decât după depunerea per-
sonal a jurământului în faţa Comisiei 
electorale spaniole. Or, el ar � fost 
arestat imediat, dacă se întorcea în 
Spania, mai spune sursa citată.
Foto: ultimahora.es

tre 1989 şi 1994, a fost secretar al 
Misiunii permanente ruse pe lângă 
Uniunea Europeană. Ulterior, ea a 
condus Departamentul pentru coo-
perare internaţională al Rusiei, pen-
tru ca în 2012 să se alăture Comisiei 
economice eurasiatice. Foto: a-tv.md
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Fotbal: UEFA a dat 
undă verde pentru 
sistemul VAR în faza 
�nală a Ligii Naţiunilor

l l  Sistemul de arbitraj video (VAR) 
va � utilizat în această săptămână 
la faza �nală a Ligii Naţiunilor din 
Portugalia, a anunţat luni, 3 iunie 
2019, Uniunea europeană de fot-
bal, conform AGERPRES.

Sistemul VAR a fost utilizat cu suc-
ces la CM 2018 din Rusia şi în faza 
eliminatorie a Ligii Campionilor din 
sezonul 2018/2019. În semi�nale-
le Ligii Naţiunilor, Anglia va primi 
replica Olandei pe 6 iunie (Guima-
raes). Finala mare este programată 
pe 9 iunie la Porto, iar �nala mică în 
aceeaşi zi la Guimaraes, mai spune 
sursa citată.

Ronaldo Koeman, selecţionerul 
Olandei, este de părere că siste-
mul VAR trebuie fie perfecţionat 
în continuare: „VAR ajută ca fotba-
lul să �e mai corect şi majoritatea 
greşelilor vor � corectate. Este un 
lucru bun. Dar trebuie să realizăm 
că, oricum, discuţiile vor continua 
să existe, pentru că adesea poţi in-
terpreta acţiunile în mai mult felu-
ri. Sunt favorabil ideii ca VAR să co-
recteze greşelile mari, evidente, în 
loc să căutăm fără încetare erori po-
tenţiale”. Şi selecţionerul Angliei, 
Gareth Southgate, susţine utiliza-
rea VAR. Foto: fanatik.ro

Canotaj: România a cucerit şase medalii 
la Campionatele Europene de la Lucerna

l l  România a cucerit şase medalii, 
una de aur, patru de argint şi una 
de bronz, duminică, 2 iunie 2019, la 
Campionatele Europene de canotaj 
de la Lucerna (Elveţia), informează 
AGERPRES.

Singura medalie de aur a fost câş-
tigată de echipajul feminin de opt 
plus unu (Cristina-Georgiana Popes-
cu, Amalia Bereş, Mădălina-Gabrie-
la Caşu, Roxana Parascanu, Beatri-
ce-Mădălina Parfenie, Iuliana Popa, 
Maria-Magdalena Rusu, Roxana-Iu-
liana Anghel, Daniela Druncea), care 
şi-a apărat astfel titlul continental.

O medalie de argint au cucerit la 
dublu rame masculin vicecampio-
nii mondiali Ciprian Tudosă şi Ma-
rius Cozmiuc, după ce anul trecut 
au obţinut bronzul. 

Argint au obţinut şi Adriana Ailin-
căi şi Maria Tivodariu, fostele cam-
pioane mondiale de junioare (2017), 
la dublu rame feminin. 

În finala probei feminine de 4 
rame, Ioana Vrînceanu, Viviana Be-
jinariu, Mădălina Bereş şi Denisa Tîl-
vescu s-a clasat pe locul 2, cucerind 
medaliile de argint. 

O altă medalie de argint au fost 
câştigată de echipajul feminin de 
dublu vâsle, format din Ancuţa Ni-
coleta Bondar şi Simona Radiş.

La dublu vâsle masculin, vicecam-
pionii europeni de anul trecut, Ma-
rian Florin Enache şi Ionuţ Prundeanu 
s-au clasat pe locul 3, cucerind meda-
liile de bronz, depăşiţi cu doar 45 de 
sutimi de secundă de Polonia şi cu 
doar 36 de sutimi de Elveţia. 

Campioanele mondiale en titre 
la dublu vâsle feminin categorie 
uşoara, Ionela-Livia Cozmiuc şi Gia-
nina-Elena Beleagă, s-au clasat doar 
pe locul 5 în Finala A a de la Lucerna.

Echipajul masculin de opt plus 
unu (Vlad-Dragoş Aicoboae, Alexan-

dru-Cosmin Macovei, Alexandru 
Matincă, Constantin Radu, Cristi-Ilie 
Pîrghie, Adrian Damii, Constantin 
Adam, Sergiu-Vasile Bejan, Adrian 
Munteanu) s-a clasat pe locul patru 
în �nală, la aproape patru secun-

de de medalia de bronz (Olanda). 
În �nala probei feminine de patru 
vâsle, Larisa Elena Roşu, Elena Lo-
gofătu, Nicoleta Paşcanu şi Tabita 
Maftei s-au clasat pe locul 6. 

La patru rame masculin, echipajul 
Mihăiţă-Vasile Ţigănescu, Mugurel 
Vasile Semciuc, Ştefan-Constantin 
Berariu, Ciprian Huc a terminat pe 
locul al treilea în Finala B şi a încheiat 
competiţia pe locul 9. 

Mihai Chiruţă a ocupat poziţia a 
doua în Finala B şi locul 8 la Cam-
pionatele Europene.
Foto: sportivity.ro
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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?

România a cucerit şase meda-
lii, una de aur, patru de argint şi 
una de bronz, duminică, 2 iunie 
2019, la Campionatele Europene 
de canotaj de la Lucerna (Elveţia).

Cristian Chivu 
a participat la 
„Noaptea Regilor” 
de la Roma

l l  Românul Cristian Chivu a parti-
cipat duminică, 2 iunie a.c., alături 
de alte foste mari vedete din fotba-
lul internaţional, precum italianul 
Francesco Totti, portughezul Luis 
Figo sau brazilianul Roberto Carlos, 
la „Noaptea Regilor”, o partidă de 
caritate care a avut loc la Roma, în 
scopul strângerii de fonduri pentru 
un spital de pediatrie, informează 
AGERPRES.

Terenul central al arenei Foro Ita-
lico, pe care se dispută în mod obiş-
nuit turneul Masters 1.000 ATP la 
tenis de la Roma, a fost transformat 
într-un teren de fotbal pentru un 
meci de şase contra şase, la care au 
mai luat parte spaniolii Michel Sal-
gado şi Gaizka Mendieta, olande-
zul Clarence Seedorf sau italianul 
Andrea Pirlo. Căpitanii celor două 
echipei au fost Totti şi Figo, jocul 
încheindu-se cu scorul de 17-11 în 
favoarea fostului star al lui FC Barce-
lona şi Real Madrid. Fondurile strân-
se cu această ocazie vor merge că-
tre spitalul Bambino Gesu, în scopul 
deschiderii unui departament pen-
tru tratarea cancerului infantil.

Meciul a fost împărţit în două re-
prize de 30 de minute, iar la pauză 
scorul a fost egal, 8-8. Foto: 110.inter.it
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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

Domn elegant, prezentabil, aș dori să cu-
nosc o doamnă pentru prietenie și mai 
departe căsătorie, am 59 de ani, divorțat 
și fără obligații. Tel: 642364651. 

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.

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 

          

Bali — Bali Encantado

VISITANDO
Ubud
Candidasa
Sidemen
y las playas de Legian, 
Kuta, Sanur o Benoa

INCLUYE
Vuelo internacional, 
maleta, hotel, traslados,
visitas y entradas, seguro 
de viaje.

Salidas garantizadas en Septiembre
12 días desde 1.445€

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

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-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 per-
soană, din orice zi a lunii. Apartamentul este 
cu 2 băi, terasă, Digi, internet, pe strada Ta-
lamanca, Alcalá de Henares. 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!!






