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

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 
Preşedinţiei României 
la Consiliul UE, public 
din a doua jumătate 
a lunii decembrie
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CONTACT

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 furnizează 

informații consulare.
E-mail: madrid@mae.ro
Web: http://madrid.mae.ro
Facebook:
www.facebook.com/ambasada.madrid

Secţia Consulară a Ambasadei României 
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 soli-

cită cu programare prealabilă, fie pe adresa 
www.econsulat.ro fie pe adresa de e-mail: 
madrid.programari@mae.ro

Eliberarea paşapoartelor:
luni-joi, 9.00-16.30; vineri, 9.00-15.30
Jurisdicție: Comunitatea Autonomă Madrid, 

Castilia și León (Avila, Burgos, León, Palencia, 

Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora), 
Insulele Canare (Las Palmas, Santa Cruz de 
Tenerife).

Institutul Cultural  
Român–Madrid
Adresa: Plaza de la Lealtad, nr. 3, entreplanta dere-
cha, 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: Alcoy 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 Sevilla
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, Jaén, Granada), Regiunea Murcia, 
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).

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–

provinciile 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– 

provinciile 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, Ciudad 

Real, Albacete, Cuenca, Guadalajara), Extremadura 
(Caceres, Badajoz).

Viceconsulatul 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: Almeria

I N S T I T U Ţ I I  A L E  S TAT U L U I  R O M Â N  Î N  S PA N I A

P rogramul Președinției 
României la Consiliul 
Uniunii Europene (UE) 

va deveni public în a doua jumă-
tate a lunii decembrie 2018, 
după ce va fi aprobat în Con-
siliul European pentru Afaceri 
Generale, în data de 11 decem-
brie, a declarat, luni, 19 nov. a.c., 
Victor Micula, secretar de stat 
pentru relații interinstituționale 
și juridice la Ministerul Afa-
cerilor Externe (MAE), într-o 
conferință de specialitate, infor-
mează AGERPRES.

„Nu pot să fiu foarte generos 
în a vă explica sau a vă pre-
zenta programul Președinției 
române (la Consiliul Uniunii 
Europene – n. r.), deoarece 
acesta va deveni public abia 
după ce programul trioului va fi 
aprobat în Consiliul European 
pentru Afaceri Generale. Acest 
lucru se va întâmpla undeva pe 

data de 11 decembrie și noi vom 
începe să vorbim public despre 
evenimentele pe care le vom 
organiza – informale minis-
teriale găzduite de România, 
conferințe, întâlniri la nivel de 
experți – în a doua jumătate a 
lunii decembrie. De asemenea, 
este și o cutumă să nu vorbești 
foarte mult de președinție, în 
condițiile în care există o altă 
președinție în funcție. Este o 
cutumă și o obligație morală 
să respecți președinția care își 
exercită mandatul, respectiv 
partenerii austrieci”, a men-
ționat Micula.

Potrivit oficialului MAE, 
România se va concentra, pe 
durata mandatului din cadrul 
Consiliului UE, pe finalizarea 
acelor inițiative legislative care 
au fost demarate până acum, 
precum și pe proiecte foarte 
importante pentru cetățenii 

Europei. „Multe dintre proiec-
tele promovate de partenerii 
austrieci sunt proiecte la care 
ținem și noi, deoarece Austria și 
România trebuia să facă parte 
din același trio. Din păcate, votul 
referendumului pentru Brexit a 
schimbat ordinea triourilor, așa 
că acum facem parte dintr-un 
alt trio, cu Finlanda și Croația. 
Migrarea de la un trio la altul 

reprezintă destul de multe avan-
taje. Este o președinție atipică 
pentru că, dacă ne raportăm la 
inițiativele legislative, Româ-
nia are la dispoziție doar trei 
luni. Atunci când vom face 
public programul nostru de 
activitate, veți regăsi în primul 
trimestru al anului viitor foarte 
multă activitate în Parlamentul 
European. Ne vom concentra 

pe finalizarea acelor inițiative 
legislative care au fost dema-
rate până în momentul de față 
și vom căuta ca, prin activitatea 
noastră de mediator onest între 
Parlamentul European, Consiliu 
și Comisie, să avansăm câteva 
proiecte foarte importante pen-
tru cetățenii Europei. Nu pot 
să intru în amănunte, dar sigur 
președinția română va fi mar-
cată de o serie de evenimente, 
cum este Brexitul”, a afirmat 
secretarul de stat în MAE, con-
form sursei citate.

România va prelua la 1 
ianuarie 2019 Președinția 
prin rotație a Consiliului UE. 
Aceasta este asigurată în prezent 
de Austria. Camera Franceză 
de Comerț și Industrie din 
România (CCIFER) a orga-
nizat, luni, conferința anuală 
cu tema „Perspective econo-
mice ale României”.

MAE: Programul Preşedinţiei României la Consiliul UE 
va deveni public în a doua jumătate a lunii decembrie
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100 years of Romania’s

Independence

Español: 
Unidos por el mismo DOR durante 100 años. Todo cambia con el tiempo, excepto el DOR en el alma de un rumano. ¡Vamos a celebrarlo juntos!  Cuándo: 2 de diciembre de 2018, a partir de las 12h. Dónde: 
Avda. Luna. 28850, Torrejón de Ardoz. Madrid. MoneyGram International Limited es una Entidad de Pago para el Espacio Económico Europeo regulada por la Financial Conduct Authority en el Reino Unido. 
MoneyGram y el Globo son marcas de MoneyGram. © 2018 MoneyGram.
Română:
MoneyGram International Limited este o instituţie de plată autorizată şi reglementată în Marea Britanie de către Financial Conduct Authority. MoneyGram şi Globul sunt mărci ale MoneyGram. 
© 2018 MoneyGram 18-05089

Lucrurile se schimbă în timp, însă
nu și dorul din sufletul românilor. 

Uniți de același 
dor de 100 de ani

Haideți să sărbătorim împreună!
Când: 2 decembrie 2018, de la 12.00

Unde: Avda. Luna. 28850, Torrejón de Ardoz. Madrid. A tu manera. moneygram.es/myway

Descubre 
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Președintele Parlamentului European, 
Antonio Tajani, a afirmat miercuri, 
21 nov. a.c., la București, că a venit 
momentul pentru accelerarea ade-
rării României la spațiul Schengen, 
informează AGERPRES. „Cred că a 
venit momentul să accelerăm aderarea 
României la zona Schengen, deoarece, 
pentru a garanta mai bine frontie-
rele noastre și securitatea noastră, 
țări care sunt în așteptare trebuie să 
intre cât mai repede în Schengen”, a 
spus Antonio Tajani, la declarațiile 
de presă comune cu prim-ministrul 
Viorica Dăncilă, susținute la finalul 
reuniunii Conferinței Președinți-
lor din Parlamentul European cu 
Guvernul României, organizată în 
perspectiva preluării de către țara 
noastră a președinției Consiliului 
UE la 1 ianuarie 2019.

România dorește să contribuie la 
promovarea agendei europene comune, 
într-un spirit constructiv și de con-
sens, a declarat miercuri președintele 
Klaus Iohannis, în cadrul întâlnirii, 
de la Palatul Cotroceni, cu delegația 
Parlamentului European, condusă 
de șeful PE, Antonio Tajani. „Parla-
mentul European este un partener 
cheie în mandatul pe care urmează 
să îl preia România la președinția 

Consiliului UE și, în general, în ceea 
ce privește cooperarea cu toate insti-
tuțiile europene. Mă bucură foarte 
mult abordarea Parlamentului Euro-
pean înspre consolidarea proiectului 
european și o aprofundare a procesu-
lui de integrare în beneficiul tuturor 
cetățenilor europeni. (…) România 
împărtășește pe deplin această orien-
tare pro-europeană și ne-o vom asuma 
în calitatea de deținător al președin-
ției Consiliului UE și sunt convins că 
prin acțiunile noastre putem să creăm 

o Uniune Europeană mai puternică 
și mai bună. Suntem conștienți de 
complexitate, de cât de complicat 
este contextul în care noi vom pre-
lua președinția Consiliului UE. Ne 
vom confrunta cu multiple provocări, 
care afectează atât viața cetățenilor, 
cât și a guvernelor, de aceea trebuie 
să dăm dovadă de realism, dar și de 
ambiție în modul în care vom aborda 
mandatul nostru. Vă asigur că România 
dorește să contribuie prin efortu-
rile noastre comune în promovarea 

agendei europene comune, într-un 
spirit constructiv și de consens”, a 
precizat șeful statului.

El și-a exprimat speranța că la 
summitul de la Sibiu de anul viitor 
va fi definit modul în care va arăta 
proiectul european. „Va fi o oportuni-
tate de care sper să putem profita cu 
toții. Obiectivul nostru este să avem o 
discuție pozitivă care să fie orientată 
spre viitor și ca rezultat ne propu-
nem să avem o proiecție strategică cu 
privire la viitorul UE și cu privire la 

politicile pe care trebuie să le adop-
tăm pe viitor. Sperăm ca summitul 
de la Sibiu să contribuie la consoli-
darea proiectului european pe baza 
priorităților convenite împreună”, a 
spus Iohannis.

Şeful statului a susținut că succe-
sul președinției române va depinde 
în mare măsură de o voință politică 
puternică, iar aceasta trebuie asumată 
atât de Parlamentul European, cât și 
de Consiliu. „Trebuie să reușim să obți-
nem acordul cu privire la dosare cheie 
să obținem rezultate concrete. Aces-
tea vor avea o mare influență asupra 
alegerilor europarlamentare din pri-
măvara viitoare. Rezultatele pe care o 
să reușim să le obținem vor fi princi-
palul element de interes din alegerile 
pentru următorul mandat al PE și ar 
trebui să ne folosim de perioada ce ne 
mai rămâne până la summitul de la 
Sibiu și alegerile europarlamentare 
pentru a pune în aplicare decizii și 
măsuri care să arate capacitatea UE de 
a-și îndeplini promisiunile făcute cetă-
țenilor noștri și capacitatea de a oferi 
o perspectivă clară viitorului Uniunii. 
Acest angajament ar trebui să devină 
un imperativ politic al momentului 
pentru noi toți”, a conchis președin-
tele Iohannis, conform sursei citate.

FOTO: GOV.RO

Preşedintele Parlamentului European: Cred că a venit 
momentul să accelerăm aderarea României la Schengen

GESER: Din 1996, 22 de ani de 
experiență în servicii profesionale 
de consultanță juridică, cu mii de 
clienți mulțumiți.

Să ne cunoaștem! Te salut, sunt 
Gabriel Radu, avocat economist licen-
țiat în Ştiințe Economice și Drept, sunt 
membru în Baroul București și Ilus-
tre Colegio de Abogados de Madrid 
și reprezint firma GESER.

Din anul 1996, reprezentanții firmei 
GESER au acumulat 22 de ani de experi-
ență, timp în care au dezvoltat pentru 
românii din Spania, dar şi din țară, un 
set de servicii profesionale complete 
de consultanță juridică pentru care mii 
de clienți şi-au exprimat mulțumirea 
şi aprecierea.

Studiile în științele dreptului 
realizate în România și în Spania, 
împreună cu experiența vastă din 
realitatea cotidiană a societății spani-
ole, ne susțin și ne poziționează între 
cei mai buni care pot oferi servicii 
profesionale de consultanță juridică. 
Avem diplome care să certifice stu-
dii în Economie și Drept obținute în 
România și diplome care să certifice 
studii în Drept și Ştiințe Adminis-
trative obținute în Spania. Cu toată 
convingerea spunem că putem da cea 
mai bună soluție la orice problemă 

și caz în parte pentru românii din 
Spania, care apelează la noi.

Preocuparea neîncetată pentru a 
înțelege legislația din Spania, în ceea 
ce privește drepturile străinilor și în 
special ale românilor, dar și drepturile 
civile și administrative ale românilor, 
ne-a ambiționat să ne diversificăm 
serviciile oferite. Pe lângă servicii, 

am dezvoltat o rețea de birouri cât 
mai aproape de clienții noștri. Am 
început cu deschiderea biroului nos-
tru de consultanță și consiliere din 
municipiul Coslada (Madrid). Nece-
sitățile au determinat deschiderea a 
două noi birouri în Arganda del Rey 
(Madrid) și în capitala Spaniei, la 
Madrid în apropierea Secției Consu-
lare a Ambasadei României la Madrid.

GESER este o societate profesi-
onală familială cu titluri și licențe 
emise în mod oficial de către auto-
ritățile din România și din Spania în 
următoarele domenii: traduceri, avo-
catură, administrare afaceri, fiscalitate 
şi legislație muncă, completând cu cea 
mai recentă, consultanță în asigurări 
(correduría de seguros).

Dintre serviciile principale 
pe care le oferim, cele de 
primă necesitate sunt:

1. Rezidență şi cetățenie spaniolă.
2. Legalizare documente româneşti 

şi spaniole ale rezidenților români din 
Spania.

3. Dosare de pensie pentru Spania 
şi România ale cetățenilor români care 
se află în Spania şi sunt la vârsta pensi-
onării. De asemenea, dosare de pensie 
de boală sau pensie de urmaş.

4. Divorțul cetățenilor români cu 
reşedință în Spania.

5. Servicii legislație rutieră: preschim-
barea permisului (auto) de conducere 
românesc într-unul spaniol, înscrie-
rea maşinilor aduse din afara Spaniei, 
schimbare proprietar autovehicule 
(transferencias), radiere auto (bajas)...

6. Echivalarea  diplomelor  de 
absolvire studii româneşti în Spania 
(convalidación titulos).

7. Traduceri legalizate pentru orice 
tip de document (traductor jurado).

Dacă ai întrebări, nelămuriri, ai 
o problemă și ai nevoie de ajutor, 
contactează-ne pentru a găsi solu-
ția potrivită pentru tine și cazul tău. 
Vrei să plătești mai puțin ca în altă 
parte? Vrei ca o echipă de profesi-
oniști să se ocupe de cazul tău? Te 
așteptăm la unul din birourile noas-
tre 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 pen-
tru fiecare 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 aproape 

de tine.
• Avem o pregătire temeinică în legis-

lația din Spania şi din România.

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 Metro), 
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

De ce GESER? Servicii complete de consultanță 
juridică pentru români, cu mii de clienți mulțumiți
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CEEA CE VEZI EXACT ASTA ESTE
MAI MULTE INFORMAŢII PE

www.digimobil.es ?

ANA MARIA RECOMANDĂ 
DIGI COMBO Și e #GenteDIGI

2GB  3GB acumulabili  

400 minute naționale și internaționale

APELURI NELIMITATE din DIGI către DIGI

COMBO 10€/lună

Înainte Acum

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

+GB

 

PUBLICITATE
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R eprezentanții mai multor aso-
ciații profesionale medicale 
afirmă, cu prilejul Zilei Nați-

onale fără Tutun (15 Noiembrie), că 
încercările industriei tutunului de a 
se folosi de unii medici pentru a pro-
mova așa-zisele oferte sănătoase au 
scopul de a scinda lumea medicală, 
informează AGERPRES.

„Asistăm cu îngrijorare, astfel, 
la o tentativă de „normalizare” a 
consumului de tutun în paralel cu 
discreditarea organizațiilor profesio-
nale care militează pentru reducerea/
eliminarea acestuia din România. 
Nu fără surprindere, remarcăm în 
ultima perioadă încercări de infiltrare 
a industriei tutunului în activitățile 
medicale ale unor organizații non-gu-
vernamentale și asociații medicale 
profesionale, cu tentative de asociere 
a numelui unor medici racolați sub 
contract de către această industrie 
cu numele unor personalități medi-
cale și cadre universitare recunoscute 
pentru efortul depus ani la rând pen-
tru controlul tutunului. Încercările 
industriei tutunului de a se folosi de 

unii medici pentru a promova așa-zi-
sele oferte „sănătoase” au scopul de a 
scinda lumea medicală, de a încerca 
să creeze o confuză simulare a unei 
atitudini permisive sau chiar apro-
batoare a lumii medicale în legătură 
cu noile produse din tutun”, susțin 
reprezentanții asociațiilor într-un 
comunicat de presă.

Potrivit acestora, se încearcă amâ-
narea completării legislației de control 
al consumului de tutun cu amenda-
mente referitoare la noile produse și 
crearea unui nou cadru de normali-
zare în spațiul public a consumului 
de țigară electronică și tutun încăl-
zit. „Implicarea unor profesioniști 
în sănătate în susținerea directă sau 
indirectă a industriei tutunului este 
contrară Codului de bună practică pri-
vind controlul tutunului recomandat 
de Organizația Mondială a Sănătății 
și încalcă flagrant obligațiile asumate 
de România prin Convenția Cadru 
privind Controlul Tutunului–respec-
tiv de a proteja dezvoltarea de politici 
publice de sănătate în domeniul con-
trolului tutunului independent de orice 

interferență a industriei tutunului. Este 
clară, în acest sens, poziția unitară a 
Organizației Mondiale a Sănătății și a 
tuturor forurilor credibile ale exper-
ților în sănătate publică de a nu se 
asocia cu industria tutunului și de 
a nu valida niciun fel de colaborare 
cu iz comercial și nebazată pe argu-
mente științifice și medicale solide. În 

luna octombrie, guvernele și autori-
tățile de sănătate publică din 148 de 
țări reunite la Geneva la Conferința 
Părților au decis reglementarea uni-
tară a oricărui produs din tutun ca 
un produs adictiv, deoarece consu-
mul de tutun reprezintă prima cauză 
de boală prevenibilă în lume. Toto-
dată, au decis ca dispozitivele utilizate 

pentru consumul noilor produse din 
tutun să fie reglementate, inclusiv 
din punct de vedere al publicității și 
promovării, la fel ca produsele din 
tutun”, precizează sursa citată.

În acest context, reprezentanții aso-
ciațiilor solicită respectarea principiilor 
Convenției Cadru privind Contro-
lul Tutunului. De asemenea, ei cer 
tuturor asociațiilor medicale profesi-
onale și de pacienți să se delimiteze 
de aceste activități ale industriei tutu-
nului, „să nu accepte finanțări de la 
aceasta și să nu se lase manipulați cu 
privire la așa-zisele efecte mai puțin 
nocive” ale noilor oferte de țigări elec-
tronice și produse de tutun. „Dorim 
pe această cale să propunem și un 
model de declarație care să permită 
o transparentizare a posibilelor rela-
ții contractuale sau de sponsorizare 
cu industria tutunului ale medicilor, 
asociațiilor profesionale și ONG-uri cu 
profil medical sau de sănătate publică. 
Acest model urmează să fie propus 
tuturor medicilor și asociațiilor pro-
fesionale sau de pacienți din țară”, 
se mai arată în comunicat.

Industria tutunului se foloseşte de unii medici 
pentru a promova aşa-zisele oferte sănătoase

FOTO: COVASNAMEDIA.RO

Agenția Națională a Medi-
camentului și Dispozitivelor 
Medicale (ANMDM) lansează 
cea de a treia campanie pen-
tru promovarea conștientizării 
importanței raportării reac-
țiilor adverse suspectate la 
medicamente, conform AGER-
PRES. Potrivit unui comunicat 
de presă al ANMDM, orga-
nizată în perioada 19–23 
noiembrie 2018, campania 
se desfășoară în cadrul unei 
săptămâni dedicate ridicării 
gradului de conștientizare, 
în care sunt implicate 28 de 
autorități de reglementare în 
domeniul medicamentului din 
Uniunea Europeană, dar și Aus-
tralia, Mexic și Noua Zeelandă.

„Autoritățile de reglemen-
tare se vor concentra împreună 
asupra creșterii numărului de 
raportări de reacții adverse 
suspectate la sugari și copii, 
precum și în timpul sarci-
nii și al alăptării. Anul trecut, 
raportările referitoare la popu-
lația pediatrică au reprezentat 
numai 5,9% din numărul total 
de raportări de reacții adverse 
suspectate, cunoscute sub denu-
mirea de rapoarte de reacții 
adverse la medicamente. Deși 
medicamentele sunt sigure 
și eficace, pot apărea reacții 
adverse”, arată sursa citată.

Conform ANMDM, este 
important ca riscurile asociate 
cu utilizarea medicamentelor 
să fie înțelese de către profesio-
niștii din domeniul sănătății și 
comunicate pacienților, inclu-
siv persoanelor care asigură 
îngrijirea acestora, părinților 
și celor care așteaptă un copil 
sau își planifică o sarcină. „Posi-
bilele reacții adverse pot varia 
de la dureri de cap sau stomac 
până la simptome asemănă-
toare gripei sau o „oarecare 
stare de rău”, iar raportarea 
acestora poate veni în sprijinul 
autorităților de reglementare 
din domeniul medicamentului 
pentru monitorizarea utilizării 

în condiții de siguranță a medi-
camentelor aflate pe piață și 
luarea de măsuri adecvate pen-
tru prevenirea efectelor nocive. 
Pentru a se asigura că medica-
mentele de pe piață prezintă 
un grad acceptabil de sigu-
ranță în utilizare, autoritățile 
de reglementare, printre care 
se numără și Agenția Națională 
a Medicamentului și a Dispozi-
tivelor Medicale, se bazează pe 
raportarea efectelor secundare 
suspectate. Din cauza defici-
tului de raportare de care, din 
păcate, suferă toate sistemele 
de raportare, campania desfășu-
rată în prezent este importantă 
atât pentru ridicarea gradului 

de conștientizare, cât și pen-
tru consolidarea sistemului”, 
subliniază reprezentanții 
ANMDM. Agenția menționează 
că oricine poate contribui la 
îmbunătățirea siguranței 
medicamentelor prin rapor-
tarea oricărei reacții adverse 
suspectate cu ajutorul interne-
tului, la adresa: https://www.
anm.ro/medicamente-de-uzu-
man/farmacovigi lenta/
raporteaza-o-reactie-adversa/.

Anul trecut s-a remarcat, în 
România, o tendință ușoară de 
reducere a consumului total 
de antibiotice (cu 12% față de 
anul 2015), însă cu păstrarea 
consumului crescut de antibio-
tice de rezervă și a celor cu risc 
sporit de selectare de bacterii 
rezistente, în special în sectorul 
spitalicesc, arată un raport al 
Centrului European de Control 
al Bolilor, conform unui comu-
nicat transmis AGERPRES de 
Societatea Română de Micro-
biologie. Potrivit sursei citate, 
rezistența la antimicrobiene 
este o amenințare din ce în 
ce mai mare pentru sănăta-
tea publică, la nivel mondial 
estimându-se că 700.000 de 
oameni mor în fiecare an din 
cauza infecțiilor cu bacterii 
multirezistente, dintre care 
33.000 în Uniunea Europeană.

Campanie ANMDM privind importanţa raportării 
reacţiilor adverse suspectate la medicamente

FOTO: PIXABAY.COM

Senzorul de monitorizare 
a glicemiei este extrem de 
important pentru diabetici

Adriana Dumitrescu, medic specialist în diabet, nutriţie, boli 
metabolice, a subliniat importanţa senzorului de monitorizare a 
glicemiei pentru diabetici și mai ales pentru femeile însărcinate 
care au această afecţiune, informează AGERPRES. Ea a vorbit des-
pre aceste lucruri în cadrul unui eveniment organizat de Asociaţia 
pentru Dezvoltare și Cercetare Medicală Sanamed cu prilejul Zilei 
Mondiale a Diabetului (14 Noiembrie) „Acest senzor sau acest sis-
tem de monitorizare a glicemiei este extrem de important, ca 
fiecare persoană să poată să își vadă și să simtă propriile evoluţii. 
Sistemele de monitorizare sunt absolut obligatorii pentru orice 
persoană care dorește să facă un copil, și nu numai, pentru orice 
diabetic care dorește să știe cât are glicemia”, a afirmat medicul. 
De asemenea, un dezechilibru anterior sarcinii poate duce–chiar 
dacă persoana se echilibrează–la „elemente negative asupra 
sănătăţii”. „O persoană sănătoasă trebuie să facă setul anual de 
analize, screeningul pentru toate afecţiunile, pentru că există boli 
grave, cum este cancerul, bolile invalidante. Şi diabetul este con-
siderat o boală invalidantă, dacă nu o depistezi la timp”, a mai 
arătat specialistul. „Nu trebuie să mâncăm nervos, cu gândul la 
alte activităţi. Să acordăm un pic timp din viaţă și exerciţiilor fizice 
și sportului. Un alt factor de risc ar fi complicaţiile acestor boli. În 
momentul în care suntem diagnosticaţi cu altă boală, putem să 
ne gândim că această boală reprezintă un stres pentru organis-
mul nostru și este posibil ca chiar dacă nu suferim de diabet, să se 
declanșeze un diabet secundar sau în timp acest stres să influen-
ţeze secreţia de insulină și este posibil să facem un diabet”, a atras 
atenţia medicul Adriana Dumitrescu, mai spune sursa citată.

FOTO: SECOM.RO
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Asociația „Visit Mureș” 
Egyesület, inițiată de Consi-
liul Județean Mureș, lucrează 
la înființarea unei platforme 
online de promovare a turis-
mului, care va fi lansată la 
începutul anului viitor și 
care va cuprinde toată oferta 
pentru turism, de la atracți-
ile patrimoniale și culturale, 
la activitățile în aer liber și 
recreative, informează AGER-
PRES. Managerul Asociației 

„Visit Mureș” Egyesület, Szocs 
Levente-Zsolt, a declarat într-o 
conferință de presă, că pen-
tru promovarea turistică a 
județului există un proiect în 
derulare, de construcție a unei 
pagini web și a aplicației care 
va fi lansată înaintea începe-
rii sezonului estival 2019. În 
acest sens, la Târgul de Turism 
de Toamnă de la București, 
unde județul Mureș a parti-
cipat, anul acesta, unitar, cu 
centrele de informare turis-
tică din Reghin, Sighișoara și 
Sovata, asociația a efectuat un 
studiu privind nevoile reale de 
informații ale turiștilor.

„Ne-am propus promova-
rea online a județului. Ne-am 
propus să creăm o platformă 
care încearcă să acopere tot 
ce oferă județul, fiindcă jude-
țul Mureș are foarte multe 
de oferit. Vom lua în calcul 
tot ceea ce își doresc turiș-
tii, avem deja statistici despre 
opțiuni, destinații de vacanță, 
cum aleg oamenii. Oamenii 
aleg mai mult în funcție de 
vârstă, deci încercăm să ofe-
rim pentru fiecare categorie. 
Ne-am gândim să oferim nu 
doar programe culturale, pe 
patrimoniu, ci și programe de 
relaxare etc. Întrucât oame-
nii nu au timp să citească 
prea multe, pregătim trasee 

turistice, pe artă, cultură, în 
natură. Ne-am gândit să lan-
săm pagina web în engleză, 
română și maghiară, ne pre-
gătim cu texte, materiale și 
filmări. Sperăm ca, până la 
sfârșitul anului, să avem pagina 
web și să lansăm și aplicația 
județului Mureș, care să con-
țină toate aceste informații, cu 
hărți și trasee. Aplicația Visit 
Mureș va fi și în Android”, a 
precizat coordonatorul proiec-
tului asociației, Osvath Emese.

Președintele Consiliului 
Județean Mureș, Peter Ferenc, 
a arătat că promovarea turis-
mului din județul Mureș este o 
prioritate, astfel că s-a ajuns la 
crearea Asociației „Visit Mureș” 
Egyesület. „Trebuie să fim con-
știenți că județul Mureș are 
valori turistice inestimabile, iar 
punerea în valoare a acestora 
necesită într-adevăr nu numai 
muncă, ci și o strategie foarte 

clară. În cadrul acestei aso-
ciații, care funcționează din 
august, am început să punem 
mai multe proiecte la punct, 
iar acum au fost la Târgul de 
Turism de Toamnă. Ca să pro-
movezi turismul ai nevoie de 
mai multe lucruri și pentru 
a atrage turiștii ai nevoie de 
prezentarea acestora, pentru 
a fi cunoscute, iar eu, ca pre-
ședinte al CJ Mureș, trebuie și 
sunt obligat să văd cum ajunge 
turistul în aceste locații. Deci 
dezvoltarea infrastructurii este 
tot o prioritate ca și cea de pro-
movare a valorilor turistice”, a 
subliniat Peter Ferenc.

Conform sursei citate, Aso-
ciația „Visit Mureș” Egyesület 
are ca scop promovarea 
potențialului turistic, cultu-
ral, a punctelor de atracție 
turistică existente în județul 
Mureș, prin creșterea fluxu-
lui turistic și asigurarea unei 

interacțiuni armonioase între 
sectorul turistic și factorii de 
ordin social și de mediu. Între 
obiectivele Asociației se regă-
sesc elaborarea propunerilor 
privind politicile de dezvoltare 
a turismului în județul Mureș, 
sprijinirea instituțiilor publice 
și private în domeniul turismu-
lui, crearea pachetelor turistice, 
în colaborare cu prestatorii de 
servicii în domeniu pentru pro-
movarea diferitelor forme de 
turism–cultural, balnear, ecu-
menic, agroturism, turismul 
verde–elaborarea strategiei 
de dezvoltare și promovare 
turistică a județului Mureș pe 
termen mediu, creșterea cali-
tății serviciilor turistice prin 
formarea continuă a cadrelor și 
agențiilor de turism, în condi-
țiile legii, realizarea unei baze 
de date care să permită moni-
torizarea activității turistice 
din județ etc.

În An Centenar, 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.

Cu această ocazie, la Târgul 
cu produse tradiționale româ-
nești vei putea consuma: mititei 
și cabanoși delicioși făcuți la 
grătar, diverse sortimente de 

prăjituri românești, produse 
din gastronomia tradițională 
românească și multe alte spe-
cialități deosebite.

INTRARE GRATUITĂ!
În cadrul Târgului de produse 

româneşti cu preparate delicioase, 
ne vor încânta pe muzica lor artiş-
tii: Constantin Enceanu, Steliana 
Sima, Alexandru Brădăţan, Paul 
Ananie şi Codruța Rodean.

Sărbătorim Centenarul 
Marii Uniri: În anul 2018, 
comemorăm 100 de ani de 
la evenimentul politic major 
al anului 1918–desăvârșirea 

statului național român, rea-
lizată prin unirea provinciilor 
românești cu România. În Anul 
Centenar, vino să sărbătorim 
împreună, români între români! 
Vino să te bucuri de muzica 
românească și de preparatele 
tradiționale românești de care 
îți este dor. Vom petrece împre-
ună, duminică, 2 decembrie 
2018, orele 11-22, în Torrejón 
de Ardoz, Polígono Industrial 
Las Monjas, Calle Trópico, nr. 
6, 28850, Madrid.

Organizator: Uniunea Mun-
citorilor Români

Sponsor principal: DIGI Mobil
Colaborator special: Money-

Gram–transfer de bani
Colaboratori: Autoescuelas 

Billy, Smith & Smith–transfer 
de bani, Logistica Neluțu Moise, 
Aluminios Beni, Autos Motoreta, 
Bârsan Pan, Primăria din Torre-
jón de Ardoz

Parteneri media: Radio 
Românul www.radioromanul.
es (107,7 FM Spania), Ziarul El 
Rumano en España www.peri-
odicoelrumano.es și Agenția 
Națională de Presă AGERPRES 
www.agerpres.ro.

Judeţul Mureş va avea o platformă online de 
promovare a turismului, la începutul anului viitor

În An Centenar, sărbătorim împreună Ziua Națională 
a României la festivalul din Torrejón de Ardoz

De când nu ai văzut o comedie bună la care să râzi cu multă 
poftă?! Tradiții românești, peisaje pitorești din tărâmurile fer-
mecate ale României, personaje încântătoare, actori renumiți 
în umorul românesc și mai ales mult umor autentic românesc, 
toate au fost adunate în Comedia Anului, lansată în PREMIERĂ 
în Spania, filmul: Pup-o, mă!

Urmează un mare eveniment cinematografic românesc 
în Spania, în PREMIERĂ, de la care nu poți lipsi! Şi pentru că 
locurile sunt LIMITATE, cumpără bilete chiar de azi, rezervă-ți 
biletele din timp și nu lăsa să îți scape o așa RARĂ ocazie, de a 
râde așa cum nu ai mai râs. Nu lăsa pe mâine ce poți pupa azi! 
Vorba filmului…

ÎN PREMIERĂ, ÎN SPANIA: COMEDIA ANULUI! FIL-
MUL PUP-O, MĂ! PREMIERA ANULUI: Comedia producție 
românească din 2018, va avea premiera 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).

În distribuția de excepție, avem mari actori români, specia-
lizați în comedii cu râsete cu gura până la urechi: Văru’ Săndel 

– Alexandru Pop, Alin Panc, Cosmin Seleși, Constantin Cotima-
nis, JOJO – Cătălina Grama, Alexa Tofan, Câinele Bobiță – RA, 
Alina Mândru. Regia: Camelia Popa. Scenariu: Salex Iatma. Pro-
ducători: Alin Panc, Alexandru Pop.

Vino și tu, să ne distrăm și să râdem cu multă poftă împre-
ună, la cea mai tare comedie românească din 2018, te vei 
întâlni cu actorii din rolurile principale din film și vei putea 
face poze și cere autografe. Informații la telefon: 691324599

CUMPĂRĂ BILETE AICI:

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

FOTO: BLOG.HOTELGURU.RO
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Președintele Parlamentului European, 
Antonio Tajani, a declarat miercuri, 
21 nov. a.c, că se dorește ca președin-
ția română la Consiliul UE de anul 
viitor să fie un succes nu doar pentru 
România, ci pentru întreaga Uniune 
Europeană, informează AGERPRES. 
Oficialul PE, împreună cu o delegație 
de la Bruxelles, a participat, la Palatul 
Victoria, la reuniunea Conferinței Pre-
ședinților din Parlamentul European 
cu Guvernul României, organizată în 
perspectiva preluării de către țara 
noastră a președinției Consiliului 
UE la 1 ianuarie 2019.

„E o primă întâlnire pe care o 
avem pentru a pregăti președinția 
română și, așa cum a spus și doamna 
prim-ministru, ne dorim ca această 
primă președinție să fie un succes, o 
reușită, nu doar pentru țara dumnea-
voastră, ci pentru întreaga Uniune 
Europeană”, a spus Antonio Tajani, 
la finalul reuniunii. Președintele PE 
a subliniat că în cadrul discuțiilor a 
fost reliefat faptul că sunt foarte multe 
dosare la nivelul UE care trebuie solu-
ționate. „Am discutat despre Brexit, 
am discutat despre prioritățile Par-
lamentului European, priorități care 
trebuie luate în considerare și să fie 
menționate în acest acord. E vorba 
despre drepturile cetățenilor euro-
peni din Marea Britanie, 3,6 milioane 
de cetățeni europeni care trăiesc în 
Marea Britanie, de asemenea, sunt 
importante drepturile cetățenilor bri-
tanici de pe teritoriul UE. Trebuie 
menținute, de asemenea, angajamen-
tele luate de Marea Britanie pentru 
Cadrul financiar 2013 – 2020 și un 
al treilea punct – frontiera dintre 
Irlanda de Nord și Republica Irlan-
deză. Trebuie garantată pacea, trebuie 
garantată respectarea acordului din 
Vinerea Mare, binecunoscutul acord, 
însă această frontieră trebuie să fie 
flexibilă. (…) Trebuie evitată intrarea 

unor produse care să facă o concu-
rență neloială agriculturii și industriei 
noastre agroalimentare. (…) Cu toții 
avem încredere în negociatorul Bar-
nier și sperăm să se ajungă la un acord 
pozitiv. Parlamentul European va tre-
bui să aibă ultimul cuvânt de spus, 
însă vom colabora strâns cu președin-
ția română și cu Comisia Europeană 
pentru a putea proteja interesele cetă-
țenilor europeni”, a spus Tajani.

Președintele PE a adăugat că un 
alt subiect abordat în cadrul reuni-
unii a fost cel legat de migrație și în 
acest caz a primit asigurări de sprijin 
din partea prim-ministrului român. 

„Am solicitat colaborarea Guvernului 
român pentru a obține o soluție pozi-
tivă – e vorba de migrație și mai ales 
de pachetul cu cele șapte propuneri, 
care conține și reformarea regulilor 
de la Dublin. După cum știți, Parla-
mentul a adoptat un text legislativ. 
Acum ne dorim ca și Consiliul, la rân-
dul său, să poată accepta propunerile 
noastre, chiar dacă va fi vorba even-
tual de un compromis, însă pentru a 
obține acest lucru avem nevoie de o 
acțiune hotărâtă și determinată din 

partea Guvernului român. În timpul 
reuniunii, astăzi, am primit asigu-
rări că Guvernul de la București se 
va implica din răsputeri pentru a 
soluționa această chestiune și țin 
să-i mulțumesc doamnei prim-mi-
nistru”, a menționat Tajani.

Legat de migrație, a adăugat el, 
Parlamentul European își dorește 
realizarea unor investiții în Africa 
pentru a deveni un continent stabil. 

„Prin intermediul unei strategii pe 
care noi am numit-o „Planul Mar-
shall pentru Africa”, însă e clar că nu 
doar migrația e o sursă de îngrijorare 

– ne gândim la securitatea frontierelor 
noastre externe, ne gândim la comba-
terea terorismului, deci e important 
ca Africa să devină un continent sta-
bil”, a spus el.

Şeful PE a menționat că o altă temă 
abordată a fost cea legată de Cadrul 
financiar multianual 2021 – 2027. „Am 
primit garanții din partea Guvernului 
român în ceea ce privește eforturile 
de a găsi cel puțin un acord în ceea 
ce privește Cadrul financiar general. 
Noi insistăm ca statele membre să 
nu amâne acest dosar, după alegerile 

europene, deoarece este corect ca 
cetățenii să știe ce intenții are Uni-
unea Europeană pentru viitor. Deci 
noi ne dorim să apropiem din ce în 
ce mai mult cetățenii de instituțiile 
europene. Ştiți că există această pro-
blemă. Foarte mulți cetățeni se simt 
îndepărtați de instituțiile europene 
și de aceea e nevoie de niște soluții 
concrete în această privință”, a pre-
cizat Antonio Tajani.

Președintele PE s-a declarat de 
acord cu afirmațiile premierului Dăn-
cilă în legătură cu Politica Agricolă 
Comună și cu fondurile de coeziune. 

„În Parlamentul European există o 
rezistență foarte mare împotriva pro-
punerilor făcute de Comisia Europeană 
cu privire la Politica Agricolă Comună 
și s-ar putea ca aceste propuneri să fie 
respinse până la urmă de Parlamentul 
European. Vom vedea ce se va întâm-
pla, însă avem mari rețineri în ceea 
ce privește conținutul. Parlamentul 
nu-și dorește să se reducă fondurile 
la Politica Agricolă Comună și la fel 
apărăm și politica de coeziune a UE. 
Bineînțeles va trebui să colaborăm 
foarte intens cu Președinția română 

pentru a obține rezultate pozitive. Noi 
ne dorim să existe resurse proprii 
pentru bugetul european, vrem ca 
bugetul să crească de la 1,1 la 1,3 din 
PIB-ul comunitar și vrem să o facem 
fără să cerem bani în plus statelor 
membre. De exemplu, noi suntem 
pentru instituirea unei taxe asupra 
activității giganților internetului”, a 
arătat Tajani.

Potrivit acestuia, discuțiile s-au 
referit și la securitatea externă a 
UE și în ceea ce privește „respecta-
rea regulilor cu privire la statul de 
drept, și în ceea ce privește apăra-
rea valorilor fundamentale ale UE, 
dar și la drepturile omului”. „Aces-
tea trebuie respectate în toate țările 
europene și, de asemenea, am spus 
că trebuie întreprinse acțiuni pentru 
a le apăra în alte părți. Mă gândesc 
la Venezuela, la Nicaragua, mă gân-
desc la alte regiuni, unde, din păcate, 
libertatea presei, de pildă, este limi-
tată. În următoarele luni, Uniunea 
Europeană își va face auzit glasul în 
această privință”, a adăugat Tajani, 
conform sursei citate.

Concluzionând, președintele PE 
a spus că această primă reuniune de 
la București a fost una pozitivă, mai 
ales că „Guvernul român și-a luat 
angajamentul să sprijine anumite ini-
țiative ale Parlamentului European”. 

„Mă gândesc la Acordul de la Dublin, 
mă gândesc, de asemenea, la găsi-
rea unui acord politic cu privire la 
buget. Deci, e un semnal de mare 
disponibilitate pe care ni-l transmite 
Guvernul României. Suntem pregătiți 
să colaborăm cu următoarea preșe-
dinție, pe 9 mai vom fi la Summitul 
de la Sibiu, când vom avea ocazia, 
deci, de a lansa și un mesaj puter-
nic față de alegători, deoarece noi 
ne dorim ca participarea la alegerile 
europene să fie cât mai ridicată”, a 
conchis Antonio Tajani.

Tajani, la Bucureşti: Ne dorim ca prima preşedinţie 
a României la Consiliul UE să fie un succes

Un bust al lui Avram Iancu a fost dezvelit luni, 
19 nov. a.c, de către parlamentari și primari 
liberali, în Parlament, unde a fost adus taraful 
de la Horea, care a cântat „Noi suntem români” 
sau „Marșul lui Avram Iancu”, nelipsind nici 
tulnicele, informează HotNews.ro. Bustul este 
realizat dintr-un aliaj de bronz și are inscrip-
ționat citatul „Unicul dor al vieții mele este 
să-mi văd națiunea mea fericită”, iar cel care 
s-a ocupat de aducerea statuii în Parlament a 
fost deputatul liberal Corneliu Olar. El este cel 
care a adus în Parlament și taraful de la Horea, 
iar ceremonia de dezvelire a bustului a înce-
put în sunetul tulnicelor. „Avram Iancu a intrat 
în Parlamentul României în sărbătoarea Cen-
tenarului. Ziua de astăzi, 19 noiembrie 2018, 
este o zi importantă pentru toți moții, pentru 
Ţara Moților și mai ales pentru Parlamentul 

României. Astăzi, cu doar câteva zile înainte 
de sărbătorirea Marii Uniri de la 1 decembrie, 
avem bucuria și onoarea ca aici, în Parlamen-
tul României, să dezvelim bustul marelui erou 
Avram Iancu. Simpla rostire a numelui lui Avram 
Iancu trezește sentimente de patriotism și mân-
drie națională pentru că Iancu este cel mai tânăr 
și mai iubit erou al tuturor românilor”, a afir-
mat Corneliu Olar. El a spus că bustul a fost 
sfințit de un sobor de preoți, în 19 aprilie, în 
comuna Horea. Deputatul liberal a promis la 
ceremonie–la care a luat parte și liderul PNL, 
Ludovic Orban–că va face demersuri ca Avram 
Iancu, „cel mai tânăr și iubit erou”, să aibă în 
scurt timp o statuie în fața Parlamentului. Con-
form sursei citate, la finalul ceremoniei de la 
Parlament, toți liberalii prezenți au îngenun-
cheat în fața bustului lui Avram Iancu.

Bustul lui Avram Iancu dezvelit de liberali 
în Parlament, pe acorduri de tulnice
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Profi tă de ofertele de lansare:

Bucură-te de gustul adevărat al vinului, căutând în magazinele 
Casa Domnitorul și în curând în toate magazinele românești din 

Spania soiurile pure de vinuri sub eticheta Senator Wines, din gamele:
Monșer, Tradiții, Varius, Hereditas, Secolul 13 sau Vița de Vie.

Doar vinuri autentice și ecologice românești! www.senatorwine.ro

Românii spun că vinul 
s-a născut în ţara lor.
Pentru că de mai bine de 2.000 de ani, 
vinul a devenit o parte esenţială a culturii 
şi stilului de viaţă românesc.

Senator Wines este păstrătorul celor mai 
pure soiuri de vinuri româneşti elaborate în 
cramele din 4 dintre cele mai importante 
zone oenologice din România.

SENATOR WINES

Cumperi două sticle de vin diferite 
și primești o a treia GRATIS din aceeași gamă!

Cumperi 6 sticle de vin și primești încă
6 GRATIS din aceeași gamă de preț!+ =
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MFP: Obligaţiile fiscale 
achitate până la 15 decembrie 
se reduc cu 10% sau 5%Fermierii au depus cereri de 

finanțare în valoare de 116 mili-
oane de lei pentru investiții 
în procesarea și marketingul 
produselor agricole, alocarea 
totală pentru sesiunea din acest 
an fiind de 203 milioane de 
euro, potrivit unui comunicat 
al Agenției pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale (AFIR), 
informează AGERPRES. Insti-
tuția reamintește tuturor celor 
interesați că în această perioadă 
sunt fonduri disponibile pentru 
investiții în procesarea și mar-
ketingul produselor agricole 
prin intermediul submăsurii 
4.2 din Programul Național de 
Dezvoltare Rurală 2014–2020. 
Data limită de depunere a soli-
citărilor de finanțare pentru 
procesarea produselor agricole 
este 31 ianuarie 2019, în limita 
acestor fonduri disponibile.

„Îi încurajez pe cei care 
doresc să investească în pro-
cesarea produselor agricole 
să scrie și să depună pro-
iecte în această sesiune. În 
acest moment, avem fonduri 
disponibile atât pentru înfiin-
țarea unităților de procesare, 
cât și pentru dezvoltarea și 

modernizarea acestora. Cu aju-
torul fondurilor europene pe 
care le gestionăm, agricultorii 
produc multe materii prime, dar 
trebuie făcut pasul firesc către 
investiții în centre de colectare, 
de procesare, în unități care 
pot asigura un lanț alimentar 
integrat. Valoarea sprijinului 
acordat pentru procesare poate 
ajunge până la 2,5 milioane de 
euro, o sumă importantă pentru 
cei care doresc să investească 
în acest sector. De asemenea, 
în această perioadă sunt active 
mai multe linii de finanțare 
prin intermediul cărora se pot 

solicita fonduri europene prin 
PNDR 2020”, a precizat direc-
torul general al AFIR, Adrian 
Chesnoiu.

Solicitanții pot depune cereri 
pentru participarea prima dată 
la scheme de calitate (sM 3.1), 
alocarea aferentă acestei sub-
măsuri fiind de 6,1 milioane de 
euro. De asemenea, investiți-
ile în exploatații agricole (sM 
4.1), componenta sector vege-
tal (zona montană) beneficiază 
de o alocare de 26 milioane 
de euro, fiind depuse solicitări 
de finanțare de 11,8 milioane 
de euro. Totodată, solicitanții 

din arealul ITI Delta Dunării 
pot depune cereri de finanțare 
pentru dezvoltarea fermelor 
mici (sM 6.3), alocarea stabilită 
pentru sesiunea 2018 fiind de 
3,7 milioane de euro, valoarea 
proiectelor depuse ajungând la 
1,5 milioane de euro. Conform 
sursei citate, AFIR mențio-
nează că pentru submăsurile 
3.1, 4.2 și 6.3 ITI–Delta Dună-
rii, sesiunea se poate închide 
înainte de termenul limită, 
dacă valoarea publică totală 
a proiectelor depuse (care au 
un punctaj estimat mai mare 
sau egal cu pragul de calitate) 
atinge plafonul de 200% din 
alocarea sesiunii. În cazul sM 
4.1, componenta sector vege-
tal, zona montană, depunerea 
cererilor de finanțare se poate 
opri înainte de termen, dacă 
valoarea publică totală a pro-
iectelor depuse atinge plafonul 
de 150% din alocarea sesiunii. 
Totodată, AFIR precizează că 
în primele cinci zile calendaris-
tice ale etapelor de depunere 
nu se aplică această prevedere 
și sesiunea rămâne deschisă 
chiar dacă plafonul de depu-
nere a fost depășit.

AFIR: Fermierii au depus cereri de finanţare în 
valoare de 116 milioane de lei pentru investiţii

Persoanele fizice care au depus Declaraţia Unică până la 31 
iulie 2018 și își achită integral obligaţiile fiscale estimate pentru 
anul 2018, până la 15 decembrie, inclusiv, vor primi o bonifica-
ţie de 5% din totalul sumei datorate, potrivit unui comunicat 
al Ministerului Finanţelor Publice, informează AGERPRES. De 
asemenea, pentru contribuabilii care vor alege să-și achite obli-
gaţiile fiscale până la 15 martie 2019, reducerea este de doar 5% 
din suma totală datorată, dacă Declaraţia Unică a fost depusă 
prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. MFP men-
ţionează că Declaraţia Unică trebuie completată și depusă de 
către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o 
formă de asociere, venituri din România și/sau din străinătate, 
și de cele care datorează impozit pe venit și contribuţii sociale 
obligatorii. Persoanele care nu realizează venituri și aleg să plă-
tească contribuţia de asigurare de sănătate au, de asemenea, 
obligaţia de a depune Declaraţia Unică. Declaraţia Unică poate 
fi accesată la adresa https://declunica.anaf.ro/, cu numele de 
utilizator și parola contului personal din Spaţiul Privat Virtual, 
prin certificat digital calificat sau prin intermediul portalu-
lui e-guvernare.ro. Începând cu anul 2019, Declaraţia Unică se 
va depune exclusiv online, potrivit legislaţiei fiscale în vigoare. 
Totodată, persoanele care primesc decizii de impunere pentru 
definitivarea impozitului pe venit sau a CAS aferente anilor fis-
cali precedenţi, au ca termen de plată data de 30 iunie 2019 și 
vor beneficia de o bonificaţie de 10% dacă își achită obligaţiile 
până la 15 decembrie 2018. Conform sursei citate, contribuabi-
lii care vor primi decizii de impunere pentru definitivarea CASS 
aferentă anilor fiscali precedenţi, la începutul anului 2019, au 
același termen de plată–30 iunie 2019–și vor beneficia de boni-
ficaţia de 10% dacă își achită obligaţiile până la 31 martie 2019.

FOTO: WORLDVISION.RO

http://www.periodicoelrumano.es/
https://www.facebook.com/PeriodicoRumano
https://twitter.com/PeriodicoRumano


12 | www.periodicoelrumano.es
Nr. 225 22 noiembrie 2018

PeriodicoRumano 

PeriodicoRumano 
EXTERNE

Ministrul german de interne, 
Horst Seehofer, ia în consi-
derare retrimiterea în Siria a 
refugiaților vinovați de infracți-
uni sau care prezintă un pericol 
pentru securitate în Germania, 
conform unui interviu apărut 
recent în publicații regionale, 
informează AGERPRES. „Anali-
zăm cu atenție în acest moment” 
această chestiune, a spus minis-
trul conservator, în publicațiile 
grupului Redaktionsnetzwerk. 
Mai mulți oficiali regionali, toți 
conservatori, s-au pronunțat 
pentru expulzarea în Siria a 
infractorilor, o dezbatere care 
a apărut după un viol în grup 
recent pentru care sunt sus-
pectați șapte sirieni. Miniștrii 
regionali de interne din landu-
rile Saxonia și Bavaria sunt în 
favoarea unei astfel de măsuri 
pentru cei care comit infracțiuni 

și pentru persoanele periculoase 
„dacă situația privind securita-
tea la fața locului (în Siria) o 
permite”, potrivit ministrului 
saxon Roland Woller.

Germania a decretat un 
moratoriu privind expulzările 

spre Siria în 2012. La sfârșitul 
lunii noiembrie, miniștrii regi-
onali de interne urmează să 
decidă dacă vor prelungi măsu-
rile și după 31 decembrie 2018. 
Partidul de extremă-dreapta 
Alternativa pentru Germania 

(AfD), care a avut parte de un 
progres important în urma aflu-
xului de solicitanți de azil din 
anii 2015-2016, cere, de ase-
menea, reluarea expulzărilor 
spre Siria în ciuda conflictului 
armat în desfășurare din 2011. 
Susținătorii săi invocă reveni-
rea la calm în unele regiuni, 
mai spune sursa citată.

Germania pune deja în apli-
care cu regularitate măsuri de 
expulzare a afganilor cărora 
li se respinge dreptul la azil, 
dând asigurări că anumite regi-
uni din Afganistan sunt sigure, 
în ciuda criticilor organizați-
ilor de apărare a drepturilor 
omului. Germania a primit din 
2011 circa 800.000 de refugiați 
sirieni. Numărul lor a scăzut 
considerabil din 2017, dar sirie-
nii rămân principalii solicitanți 
de azil din Germania.

Uniunea Europeană s-a decla-
rat îngrijorată de arestarea în 
Turcia a mai multor cadre uni-
versitare și personalități ale 
societății civile, în condițiile în 
care represiunea controversată 
care a urmat tentativei de puci 
întreprinsă în urmă cu doi ani 
nu slăbește, informează AGER-
PRES. „Detențiile repetate ale 
vocilor critice și continuarea 
represiunii împotriva repre-
zentanților societății civile 
sunt contrare angajamentului 

asumat de guvernul turc față de 
respectarea drepturilor omului”, 
a precizat serviciul diplomatic 
al UE (SEAE), condus de șefa 
diplomației europene Federica 
Mogherini. „Turcia trebuie să-i 
elibereze imediat pe toți cei 
reținuți în lipsa unui proces”, 
conform serviciul diploma-
tic al UE.

Potrivit sursei citate, decanul 
Facultății de Drept de la Uni-
versitatea Bilgi, Turgut Tarhanli, 
și o profesoară de matematică 

de la prestigioasa Universi-
tate Bosfor, Betul Tanbay, se 
numără printre persoanele 
arestate . Cel puțin alte cinci 

persoane, printre care produ-
cătoarea Cigdem Mater și o 
personalitate a scenei cultu-
rale și artistice din Istanbul, 
Asena Gunal, au fost arestate. 
Motivele arestării lor nu sunt 
deocamdată cunoscute, însă 
toate aceste persoane au ca 
punct comun că sunt mem-
bri sau au legături cu ONG-ul 
Culture Anatolia, care lucrează 
în vederea depășirii diferențelor 
în cadrul societății turce prin 
intermediul culturii și artelor.

Apelurile Franței și Germaniei 
în favoarea creării unei armate 
europene sunt premature, a 
declarat premierul olandez 
Mark Rutte, adăugând că secu-
ritatea continentului nu poate fi 
garantată decât în cadrul NATO, 
potrivit AGERPRES. „Ideea 
unei armate europene merge 
prea departe pentru Olanda”, a 
apreciat Rutte în conferința sa 
de presă săptămânală. „Franța 
și Germania acționează în mod 
prematur. În ceea ce privește 
Olanda, NATO rămâne piatra 
de temelie a politicii noastre 
de apărare”, a insistat el.

Săptămâna trecută, pre-
ședintele francez Emmanuel 
Macron a propus crearea unei 

„armate europene” pentru a 
apăra continentul european 
în fața Chinei, Rusiei și chiar 

a SUA. Ideea sa a fost respinsă 
cu fermitate de președintele 
american Donald Trump, care 
a calificat inițiativa omologu-
lui său francez drept „extrem 
de insultătoare” și a sugerat ca 

Europa „să-și plătească mai 
întâi partea sa la NATO pe 
care SUA o subvenționează 
pe scară largă”. Cancelarul 
german Angela Merkel și-a 
exprimat sprijinul față de 

propunerea președintelui 
Macron, într-un discurs ros-
tit în Parlamentul European, 
reunit la Strasbourg, apreci-
ind că o armată europeană ar 
putea fi o „bună completare la 
NATO”. La rândul său, premie-
rul olandez Mark Rutte a ținut 
să sublinieze că NATO rămâne 
principalul gardian al securi-
tății în Europa. „În ceea ce mă 
privește, a crede că Uniunea 
Europeană își poate garanta 
securitatea fără NATO este o 
iluzie”, a reacționat el, con-
form sursei citate. „NATO și 
Statele Unite în cadrul orga-
nizației rămân parteneri cruciali 
pentru pacea și securitatea în 
Europa și vom continua să afir-
măm aceasta în discuțiile cu 
partenerii nostril”, a mențio-
nat Mark Rutte.

Germania: Ministrul de interne ia în 
considerare expulzări de refugiaţi spre Siria

Uniunea Europeană, alarmată de arestările din Turcia

Ideea unei armate europene este „prematură”, 
potrivit premierului olandez Mark Rutte

FOTO: POLITICO.EU
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Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supravegheat testarea unei 
noi arme „de înaltă tehnologie”, transmite presa oficială de la 
Pheniann, informează AGERPRES. „Kim Jong Un a supravegheat 
testarea unei noi arme tactice de înaltă tehnologie la Acade-
mia Naţională de Apărare”, relevă sursa menţionată. Testul a fost 
încununat de succes, dar natura armei testate nu a fost specifi-
cată. Această armă, care a fost dezvoltată într-o perioadă lungă 
de timp, „contribuie la construcţia unei apărări invulnerabile 
pentru ţara noastră și întărește puterea de luptă a armatei popo-
rului nostru”, arată media nord-coreeană. Președintele american 
Donald Trump și Kim Jong Un s-au întâlnit în iunie 2018 în cadrul 
unui summit istoric în Singapore, care a condus la un acord de 
dezarmare nucleară ai cărui termeni au rămas vagi. După acest 
summit, Coreea de Nord s-a abţinut de la efectuarea unor noi 
teste balistice sau nucleare, a dezmembrat un sit de testare a 
rachetelor și a promis, dacă SUA acceptă să facă unele concesii, 
să destructureze principalul său complex nuclear. Dar progresele 
au fost lente, iar cele două ţări se acuză reciproc că nu și-au ţinut 
cuvântul. Donald Trump a spus că așteaptă o a doua întâlnire cu 
Kim Jong Un la începutul anului viitor, mai spune sursa citată.

Israelul, stat predominant evreu, a numit primul său amba-
sador arab creștin, a anunţat Ministerul de Externe israelian, 
informează AGERPRES. George Deek va reprezenta Israelul în 
Azerbaidjan din vara anului 2019, a declarat purtătorul de cuvânt 
al Ministerului de Externe. Deek și-a terminat pregătirea diplo-
matică și a lucrat anterior ca ambasador adjunct în Nigeria și 
Norvegia, a adăugat purtătorul de cuvânt. Deek, în vârstă de 34 
de ani, s-a născut într-o familie arabă creștină din Tel Aviv. El a 
studiat dreptul internaţional la Universitatea Georgetown din 
Washington și a început să lucreze ca avocat în Israel în 2007. În 
prezent, el este consilier al directorului general al Ministerului de 
Externe la Ierusalim. Potrivit comunicatului ministerului, Deek 
vorbește fluent limbile ebraică, arabă și engleză și, de aseme-
nea, vorbește și limba franceză. Potrivit purtătorului de cuvânt 
al ministerului, numirea lui Deek este un simbol pentru „integra-
rea israelienilor din diferite medii în reprezentarea Israelului”. El a 
mai spus că Deek este singurul creștin ce lucrează pentru Minis-
terul de Externe. Azerbaidjanul este situat la Marea Caspică și se 
învecinează cu Rusia la nord și Iranul la sud. Israelul și Iranul se 
consideră reciproc dușmani de moarte, conform sursei ciatate.

FOTO: ROYAL-FLAGS.CO.UK

FOTO: WASHINGTONPOST.COM

Phenianul afirmă că a testat 
o armă de „înaltă tehnologie”

Israel: Pentru prima dată 
un ambasador arab creştin
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(Continuación del número anterior)

P.: Se ha aprobado recientemente una 
nueva ley electoral. ¿Podría explicarnos 
brevemente en qué consiste?

D.D.: Las recientes reformas del 
Código electoral moldavo suponen 
un profundo cambio en cuanto a la 
forma en la que será elegido el próximo 
parlamento. Desde 1990, todas las 
elecciones legislativas moldavas se 
han desarrollado conforme un sistema 
proporcional: los partidos políticos 
presentaban unas listas con 101 can-
didatos – el número de escaños del 
parlamento – y estos escaños eran 
distribuidos entre los partidos que 
superaban el procentaje mínimo de 
votos exigido (según la convocato-
ria electoral, este mínimo ha estado 
entre el 4 % y el 6 %). Las modi-
ficaciones recientes establecen un 
sistema electoral mixto: 50 de los 
101 diputados serán elegidos con-
forme al sistema proporcional y los 
otros 51 en otras tantas circunscrip-
ciones uninominales.

En ciertos países donde la demo-
cracia está establecida desde hace 

décadas, y aun siglos, este sistema 
puede funcionar adecudamente, pero 
no en Moldavia. En nuestro país, este 
sistema favorecerá las divisiones de 
los partidos políticos de la oposición 
y se incrementará el voto a favor del 
partido gobernante, actualmente el 
Partido Demócrata, de centro-izqu-
ierda, que dispone de los recursos 
administrativos y que es sostenido 
por los hombres y mujeres de nego-
cios locales. Las corrientes políticas de 
oposición, por ejemplo, los unionis-
tas – cuyo apoyo entre el electorado 
se estima que podría alcanzar entre 
el 25 y el 30% – serán perjudicados 
por este sistema: no habrá más que 
una sola vuelta en las circunscripcio-
nes uninominales, así que la habitual 
unión de fuerzas políticas europeístas 
que se produce cuando se procede a la 
celebración de la segunda vuelta, no 
podrá llevarse a cabo. Es más, y esto me 
preocupa especialmente, la diáspora 
moldava, que constituye actualmente 
la cuarta parte de la población, no 
tendrá más que 3 circunscripciones 
de 51, lo que es una injusticia, pues 
se niega el derecho a una represen-
tación equitativa en el Parlamento 
del país. Y esto niega la democracia. 
Esta no era la respuesta que los que 

forman parte de la diáspora espera-
ban de su gobierno.

P.: ¿Es importante que los ciudadanos 
vayan a votar el próximo 24 de febrero?

D.D.: Sí, es muy importante. En 
algunos países democráticos la 
particicipación en las elecciones es 
obligatoria. Pienso que así debería 
ser también en Moldavia: en un país 
donde la democracia no tiene más que 
30 años, es importante que la gente 
se habitúe a los procesos propios de 
la vida democrática. Hacer el voto 
obligatorio, llevaría a muchos ciuda-
danos a interesarse más por la vida 
política, a participar más activamente 
en la vida de su sociedad. Cuando yo 
oígo decir a algunas personas, como 

amigos y conocidos que no quieren 
ir a votar, les recuerdo siempre a las 
centenares de miles de personas de 
todo el mundo que viven bajo regí-
menes autoritarios o bajo dictaduras 
y que sueñan con poder ir a votar. 
Nosotros no tenemos aún una demo-
cracia funcional, el estado moldavo 
sufre de muchos males, pero tenemos 
la posibilidad de votar. Y debemos 
hacer uso de esa posibilidad siem-
pre que estamos convocados para 
ello. Además del deber cívico, noso-
tros que hemos conocido el régimen 
totalitario soviético, tenemos la obli-
gación moral de votar.

P.: ¿Qué impacto podría tener la diáspora 
en estas elecciones?

D.D.: Como dije más arriba, des-
graciadamente, la diáspora no tiene 
más que tres circunscripciones unino-
minales de un total de 51. Por tanto, 
contarán con solo 3 diputados en el 
parlamento que las representen; a 
pesar de todo, la diaspòra puede influir 
en los resultados de manera impor-
tante, votando las listas nacionales, 
es decir, a los otros 50 representan-
tes electos. En este sentido, el voto 
de la diàspora será crucial, porque 
puede favorecer la llegada al poder 
de partidos políticos que comba-
ten a los oligarcas, que luchan por 
la democracia y por un verdadero 
acercamiento a la Unión Europea y 
a Rumanía. Desde 2009, la diáspora 
moldava ha influido siempre de 
manera positiva en los resultados 
de las elecciones nacionales: algu-
nos de los parlamentarios que más 
han favorecido las opciones pro euro-
peas han sido elegidos por el voto 
de la diáspora. En este sentido, los 
políticos corruptos y mafiosos tienen 
miedo de una movilización masiva 
de esta, lo que explica perfectamente 
el escaso número de circunscriopci-
ones acordadas para ellos.

„Quisiera agradecer a la señora 

Larisa Vlahh, presidenta de la Aso-

ciación hispano-moldava Tricolor, 

por su invitación al encuentro que el 

Sr. Dușciac mantuvo con la diáspora 
moldava en España.”

(A continuación en el próximo número)

FOTO: DORIN DUSCIAC / FACEBOOK

Entrevista a Dorin Duşciac, ex viceministro de 
Medio Ambiente de la República de Moldavia (II)
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Echipele Timișoara Saracens, 
CSM București și CSM Şti-
ința Baia Mare s-au calificat 
în semifinalele Cupei României 
la rugby, ediția 2018, după ce 
CSA Steaua a fost prima for-
mație care a ajuns în „careul de 
ași”, informează AGERPRES. 
Pe Arena Zimbrilor din Baia 
Mare, CSM Ştiința s-a impus 
cu un categoric 57-10 în fața 
celor de la SCM Gloria Buzău, 
în timp ce campioana Timi-
șoara Saracens a câștigat acasă 
fără probleme meciul cu U Cluj, 
scor 49-3. Pe stadionul Olim-
pia din Capitală, deținătoarea 
trofeului, CSM București, a tre-
cut cu 47-11 de CS Dinamo. Pe 
16 nov. a.c., în prima partidă 
a sferturilor, CSA Steaua s-a 
impus cu 67-5 în fața ACS 
Tomitanii Constanța. La Cupa 
României participă doar echi-
pele din SuperLiga CEC Bank, 
care s-au confruntat direct în 
sferturile de finală, urmând ca 
pe 24-25 noiembrie 2018 să se 
dispute semifinalele, iar pe 1 
decembrie finala.

Meciurile din sferturi au fost 
programate conform clasa-
mentului de la finalul turului 
sezonului regulat al SuperLigii 
CEC Bank: locul 1-locul 8, locul 
2-locul 7, locul 3-locul 6, locul 
4-locul 5, pe terenul echipei 
mai bine clasate. Astfel, CSM 

București este lider în clasa-
ment, cu 29 puncte, urmată de 
CSA Steaua, 29 puncte, Timi-
șoara Saracens, 24 puncte (un 
meci mai puțin), CSM Ştiința 
Baia Mare, 22 puncte, SCM Glo-
ria Buzău, 13 puncte, U Cluj, 7 
puncte (un meci mai puțin), ACS 

Tomitanii Constanța, 5 puncte 
și CS Dinamo, 3 puncte. Con-
form sursei citate, deținătoarea 
trofeului este CSM București 
care în ediția trecută a câștigat 
în premieră competiția după 
victoria cu 27-26 în fața celor 
de la CSM Ştiința Baia Mare.

Delegația României a cucerit 
două medalii, una de aur și una 
de argint, la Campionatele Mon-
diale de MMA desfășurate în 
Bahrain și organizate prin fuzi-
une de IMMAF (International 
Mixt Martial Arts Federation) și 
WMMAA (World Mixt Martial 
Arts Association), informează 
AGERPRES. Conform unui 
comunicat de presă, România 
a câștigat în premieră o meda-
lie de aur, prin Raluca Dinescu 
(C.S. AGON), și o medalie de 
argint prin Daniela Bulgaru (CS 
Amato Budokan). În primul 
tur, Raluca Dinescu a trecut 
de sportiva Akshata Subhash 
din India, iar în semifinale de 
rusoaica Svetlana Kotova. În 
finala cu Oksana Pașkova din 
Ukraina, sportiva română s-a 
impus la decizie după 3 reprize 
foarte strânse. Raluca Dinescu 
este cea mai titrată sportivă din 
MMA-ul autohton, având în 
palmares 2 medalii de argint 
la Campionatele Europene și 
una de bronz la Mondiale.

La rândul el, Daniela 
Bulgaru a avut trei meciuri 
câștigate, două dintre ele 
prin TKO, dar a obținut doar 
argintul fiind oprită în finală de 
americanca LaNeisha Vinson. 
George Stanciu, coordonato-
rul lotului național de MMA al 
României, a declarat: „Ceea ce 

este demn de luat ca exemplu 
de la Raluca, dincolo de cari-
era sportivă, este faptul că ea 
îmbină cu succes munca de 
corporatist cu cea a sportu-
lui de performanță. Dorința 
de a câștiga această medalie 
s-a văzut la antrenamente, 
fiind în sală de două ori pe zi, 
înainte și după programul de 
lucru. Asta înseamnă determi-
nare”. Conform sursei citate, 

România a participat cu 5 spor-
tivi la Campionatele Mondiale 
din Bahrain, lotul fiind alcă-
tuit de către Federația Română 
de Kempo. La ediția 2018 a 
Campionatelor Mondiale de 
MMA, desfășurate în perioada 
perioada 12-17 noiembrie, au 
participat 372 de sportivi din 51 
de țări. Numărul mare de par-
ticipanți a fost posibil în urma 
unui acord de fuziune a celor 

mai mari două foruri interna-
ționale, IMMAF (International 
Mixt Martial Arts Federation) 
și WMMAA (World Mixt Mar-
tial Arts Association). Cele două 
entități au început procesul de 
fuziune încă de anul trecut, la 
propunerea GAIFS (General 
Association of International 
Federation of Sports) și are ca 
scop intrarea în agenda olim-
pică începând cu 2028.

SPORT

România a cucerit o medalie de aur şi una de argint 
la Campionatele Mondiale de MMA din Bahrain

FOTO: AGERPRES.RO

FOTO: RADIOTIMISOARA.RO

TENIS:

CAMPIONATELE MONDIALE DE 
LUPTE SUB 23:

RUGBY:

Jucătoarea română de tenis Simona Halep ocupă pentru a 55-a 
săptămână în cariera sa primul loc în clasamentul mondial (WTA), 
informează AGERPRES. Halep se află pe locul 10 într-un clasa-
ment all-time, dar până la finalul anului se va apropia de poziţia 
a noua, deţinută de Wozniacki, cu 71 de săptămâni. Mihaela 
Buzărnescu ocupă în continuare locul 24, Irina Begu a coborât un 
loc și e pe 67, Ana Bogdan a coborât și ea o poziţie, pe 78, în timp 
ce Sorana Cîrstea a urcat un loc, pe 85, mai spune sursa citată.

Clasamentul WTA la simplu:
1 (1). Simona Halep 6.921 puncte
2 (2). Angelique Kerber (Germania) 5.875
3 (3). Caroline Wozniacki (Danemarca) 5.586
4 (4). Elina Svitolina (Ucraina) 5.350
5 (5). Naomi Osaka (Japonia) 5.115
6 (6). Sloane Stephens (SUA) 5.023
7 (7). Petra Kvitova (Cehia) 4.630
8 (8). Karolina Pliskova (Cehia) 4.465
9 (9). Kiki Bertens (Olanda) 4.335
10 (10). Daria Kasatkina (Rusia) 3.415

România a încheiat cu un total de opt medalii, trei de argint și 
cinci de bronz, Campionatele Mondiale de lupte sub 23 de ani 
care s-au desfășurat în perioada 12-18 noiembrie 2018 la Sala 
Polivalentă „Ioan Kunst-Ghermănescu” din București, informează 
AGERPRES. La stilul greco-romane medaliile au fost cucerite de 
Nicu Ojog–argint la cat. 82 kg și Mihai Radu Mihuţ–bronz la cat. 
63 kg, în timp ce la lupte libere au urcat pe podium Maxim Vasi-
lioglo–argint la cat. 74, Omaraskhab Nazhmudinov–bronz la 
cat. 79 kg, Nikolai Okhlopkov–bronz la cat. 61 kg. De asemenea, 
la lupte feminin au cucerit medalii Alexandra Anghel–argint la 
cat. 72 kg, Ştefania Priceputu–bronz la cat. 50 kg și Andreea Ana–
bronz la cat. 53 kg. De asemenea, sportivele Kriszta Tunde Incze 
și Cătălina Axente s-au clasat pe locul 5 la lupte feminin, catego-
ria 62 kilograme, respectiv 76 kilograme. România a participat 
cu 30 de sportivi, câte 10 la fiecare stil, la Campionatele Mondi-
ale de lupte rezervate sportivilor sub 23 de ani, găzduite de Sala 
Polivalentă din Capitală în perioada 12-18 noiembrie. Obiectivul 
Federaţiei Române de Lupte pentru competiţia de la București 
era câștigarea a minimum două medalii. Conform sursei citate, 
anul viitor, în perioada 8-14 aprilie 2019, Municipiul București va 
găzdui Campionatele Europene de lupte pentru seniori.

FOTO: NOTICIAALDIA.COM

FOTO: SPORTCLASIC.RO

Simona Halep, la a 55-a 
săptămână în fruntea WTA

România a încheiat competiția 
cu un total de 8 medalii

3 echipe calificate în semifinalele Cupei României
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ANUNȚURI ȘI SERVICII

MUNCĂ

OFERTE

Angajăm frizer cu experiență în tuns bărbați 
modern și clasic și bărbierit, în salon pentru 
bărbați din Coslada, lângă gară. Se oferă contract 
de muncă. Telefon: 667846242.

Se caută ospătar (de preferință femeie) cu 
experiență. Detalii la numărul 637354959.

Busco mujer para trabajar como auxiliar 
administrativo en oficina y que la mantenga 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 busco. 
Ruego leer el anuncio antes de llamar.  
Tel: 651858134.

CERERI

Caut loc de muncă în zona Madrid: Şofer 
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. Disponibilitate la program 
prelungit și deplasări. Tel: 642072927.

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

MATRIMONIALE

Domn de 46 de ani, divorțat, din zona Madridului, 
doresc să cunosc o doamnă de vârstă apropiată 
pentru o relație de prietenie. Mă puteți suna la tel. 
642264868.

Divorțat, 43 de ani, doresc să cunosc o femeie de 
vârstă apropiată din comunitatea 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 apropiată pentru 
căsătorie. Tel: 642707115.

Bărbat de 55 de ani, 1,78 m înălțime, 80 kg, șaten 
cu ochii albaștri, fără obligații, din zona Madridului, 
doresc să cunosc 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.

Dacă ești o doamnă singură, sinceră, am 58 de ani, 
divorțat, fără obligații, doresc să cunosc o doamnă 
care vrea să-și întemeieze o familie, care poate să 
dureze veșnic, doar dacă există dragoste profundă. 
Tel: 643030271.

Domn, 51 ani, necăsătorit, caut o femeie simplă, 
între 40-58 ani, care vrea să trăiască în Ardeal, 
într-un mediu sănătos. Am o fermă frumoasă de oi. 
Tel: 642971993 / 0749293994.

Bărbat de 47 de ani, singur din Madrid vreau să 
cunosc o doamnă. Tel: 642968198.

Am 45 de ani, caut o doamnă de vârstă apropiată 
pentru o relație de prietenie. Tel: 642264868.

Băiat, 36 ani, divorțat, fără copii, fără obligații, 
doresc să cunosc o fată pentru o relație 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 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! Cine vrea 
aventuri, să nu mă sune! Eu lucrez în Toledo. Mă 
cheamă Lili. Tel: 604214946.

Domn de 44 de ani, divorțat, doresc să cunosc o 
doamnă de vârstă apropiată. Tel: 643661354.

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

Caut o doamnă pentru prietenie-căsătorie, 
serioasă, să împărțim toate activitățiile și să trăim 
în pace și liniște. Tel: 642660476.

Am 44 de ani, sunt din Madrid și vreau să cunosc 
un domn de vârstă apropiată, până în 55 ani, să 
fie bun, să împărțim restul vieții împreună. Tel: 
642409543.

Tânăr din Alcorcón de 31 de ani, nefumător, caut o 
domnișoară între 25 și 30 de ani pentru o relație 
serioasă. Tel: 642661420.

Ardelean de 39 de ani, necăsătorit niciodată, 
nefumător, fără obligații și cu serviciu stabil, 
doresc să cunosc o fată de vârstă apropiată fără 
obligații pentru o relație serioasă sau căsătorie. Tel: 
642231940 (comunitatea Madrid).

Domn de 56 de ani caut o doamnă pentru 
prietenie, căsătorie fericită. Eu nu sunt prieten cu 
alcoolul. Îmi place tot ce ține de iubire, încredere, 
seriozitate, armonie, înțelegere, respect și 
recunoștință. Rog să se abțină interesatele și 
aventurierele. Tel: 642660476.

Bărbat serios caut o femeie serioasă și sinceră. Nu 
vreau aventuri. Am 36 de ani și mă puteți contacta 
la tel: 642384754.

Bărbat de 60 de ani, sincer, atrăgător, cu serviciu 
doresc să cunosc o doamnă din comunitatea 
Madrid. Tel: 603216763.

Bărbat necăsătorit, singur, fără obligaţii, nefumător, 
doresc să cunosc o româncă până în 40 de ani, 
com. Madrid. Tel: 642223279.

Tânăr, 1.74 m înălţime și 73 kg, brunet, simpatic, cu 

ochii verzi și loc de muncă stabil, doresc să cunosc 
o domnișoară până în 30 de ani. Tel: 642287931.

Bărbat de 45 de ani, 1.80 m înălţime, 85 kg, 
prezentabil, fără obligaţii, cu situaţie materială 
bună, doresc să cunosc o doamnă, până în 48 de 
ani, prezentabilă, cu mici obligaţii sau fără obligaţii, 
cu situaţie materială bună pentru o relaţie serioasă 
(comunitatea Madrid). Doresc seriozitate, tel: 
642052212.

Domn de 38 de ani, 1.66 m înălţime, din Madrid, 
doresc să cunosc o doamnă până în 40 de ani. Tel: 
642694342.

Bărbat divorţat, 42 de ani, caut o doamnă sau 
domnișoară cu vârsta până în 40 de ani. Tel: 
642728159.

Bărbat de 48 de ani, 1.78 înălțime, 87 de kg, doresc 
să cunosc o doamnă de vârstă apropiată, slăbuță 
din zona Madridului. Tel: 642320278.

Bărbat de 41 de ani, divorţat, comunitatea Madrid, 
caut o femeie de vârstă apropiată. Tel: 642002967.

Doamnă serioasă doresc să cunosc un domn din 
zona Toledo. Tel: 642902340.

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

Hola soy un chico de Madrid de mediana edad, 
soltero, sin cargas familiares, empresario y me 
gustaría conocer a una mujer entre 40 y 45 años, 
no importa nacionalidad y formalidad, ruego 
seriedad. Señor Gil, tel: 677026947.

Chico español, soltero, de mediana edad, viviendo 
en Madrid capital, sin cargas familiares, desea 
conocer chicas hasta 42 años para una amistad 
o relación seria. Yo tengo un buen trabajo, en mi 
empresa. Buena presencia y ruego solo llamadas 
(no perdidas). Tel: 629628861.

Español divorciado quiere amistad sin límite 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, honrada como yo lo soy para una 
relacion seria, amistad o matrimonio. No importa 
la nacionalidad. Ruego mucha seriedad. Tel: 
657131211 / 677026947.

Tânăr de 27 de ani, nefumător, cu loc de muncă 
stabil, doresc să cunosc o domnișoară între 25 și 30 
de ani. Tel: 644207353.

DIVERSE

Vând în Botoșani, strada Popăuți 104, casă 
construită în 2014, P+M, compusă din 6 camere, 
două bucătării, două băi, garaj, beci și 1.300 mp 
grădină. Parterul mobilat locuibil, etajul doar 
tencuit, exteriorul la roșu. Preț 88.000€. Tel: 
0034666299144; 0040771905144.

Vând teren în judeţul Alba, Orașul Zlatna, lângă 
șosea, 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.

Casă de vânzare în satul Izvoru, comuna Gogoșari, 
județul Giurgiu. Anul construcției 2007, suprafață 
utilă 125 m2, în întregime din cărămidă, placă 
turnată, 4 camere mobilate, glet, lavabilă, baie, 
bucătărie, gresie, faianță, pivniță + anexe. Acum un 
an, placată exterior. Curte pavată, puț. Posibilitate 
afacere familială cu o suprafață de teren de 
2.000 m2 + teren extravilan 4.000 m2. Mijloc de 
transport în comun. Zonă liniștită și neinundabilă. 
De vânzare sau schimb de locuință cu o casă sau 
apartament cu 3 camere în orașul Giurgiu. Merită 
văzută. Telefon 632884502.

ÎNCHIRIERI

Închiriez apartament, complet reformat, aer 
condiționat și electrodomestice, începând cu data 
de 1 noiembrie, în Alcalá de Henares (Madrid), 
zona Avenida Nuestra Señora de Belén. Preț 750€, 
informații la tel: 643178548.

Se închiriază o cameră pentru o femeie lângă 
Metro Oporto Madrid (Carabanchel). Ambient 
liniștit, apartament luminos și renovat. Internet și 
lift. Tel: 688390342.

Bărbat, doresc să închiriez o cameră mare în 
Madrid sau Com. de Madrid. Doresc să găsesc o 
cameră într-un apartament în care mai locuiește 
doar o singură persoană și să împărțim toate 
cheltuielile. Sunt un bărbat educat, nefumător, cu 
serviciu bun. Tel: 603219559.

Închiriez cameră pentru o fată în apartament 
mare cu 2 băi, aproape de stația de autobuze 
Continental și de gară, situat pe Calle Talamanca, 
Alcalá de Henares, cu următoarele caracteristici: 
camera mobilată, canal DIGI în salon, cameră cu 
terasă, internet. Preț: 175€. Tel: 642820155.

Închiriez cameră de matrimoniu pentru o persoană 
în apartament cu 2 băi, terasă, Digi, internet, în 
Alcalá de Henares (Madrid), strada Talamanca. Preț: 
180€. Tel: 642820155.
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