
Banca Naţională a României (BNR) a lansat în circuitul numismatic o bancnotă aniversară pentru colecţionare, cu 

valoarea nominală de 100 lei, dedicată împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. Pe avers mai 

sunt imprimate: stema României, în stânga sus, denumirea băncii centrale „Banca Naţională a României”, pe orizontală 

sus, iar dedesubtul acesteia, medalionul cu sigla BNR şi, mai jos, anii „1918-2018”.  PÁGINA 7

Românii din Spania au sărbătorit la festivalul de 
Centenar, dedicat Zilei Naționale a României
l lLa împlinirea celor 100 

de ani de la Marea Unire 

din 1 dec. 1918, Uniunea 

Muncitorilor Români din 

Spania a reușit, prin or-

ganizarea unui festival 

de excepție dedicat Zilei 

Naționale a României, să 

realizeze o unire simboli-

că a românilor din Spania, 

rezidenți în diverse locuri 

din Spania și cu origini din 

toate regiunile României.
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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!
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BNR a lansat o bancnotă aniversară dedicată 
împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire

Foto: BNR / Twitter

Volumul „Historia 
Transylvaniae”: Peste 
120 de hărţi, realizate 
de-a lungul a cinci secole

Foto: transilvanialeaders.ro Pagina 2

Gând de Centenar 
pentru România:
La trecutu-ţi mare, 
mare viitor!
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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, fi e pe 
adresa www.econsulat.ro, fi 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.

Volumul „Historia Transylvaniae”: Peste 
120 de hărţi, realizate de-a lungul a cinci secole
l l  Volumul „Historia Transylvaniae. 

Transilvania în cinci secole de car-

tografi e”, publicat de Editura Insti-

tutului Cultural Român şi care va-

lorifi că un număr de 124 de hărţi, a 

fost lansat marţi 11 dec. a.c., la Casa 

Titulescu, informează AGERPRES.

Volumul conţine peste 120 de 

hărţi ale Transilvaniei, în cinci se-

cole de cartografi e. 

Sunt dovezi cartografice, sunt 

documente extrem de importan-

te pentru istoria românilor din Tran-

silvania şi pentru istoria românilor, 

în general. 

Documente care atestă prin ima-

ginile lor pe de o parte continuita-

tea românilor în vatra vechii Dacii 

şi, de asemenea, unitatea teritorii-

lor româneşti, pentru că sunt foarte 

multe hărţi care arată, chiar în per-

cepţia unor cartografi  străini din se-

colele trecute, hărţile combinate ale 

Transilvaniei, Valahiei şi Moldovei, 

la care unii adaugă şi menţiuni des-

pre Basarabia, Bucovina. 

Deci este o modalitate prin care 

noi putem să observăm chiar pen-

tru secolele trecute faptul că limba 

comună în aceste teritorii, obiceiu-

rile, elementele de religie, elemen-

tele legate de tradiţii au conturat 

ideea unei unităţi care, după aceea, 

la 1918, a însemnat de fapt realiza-

rea statului naţional unitar român 

modern”, a precizat preşedintele 

Fundaţiei Europene Titulescu, prof. 

univ. dr. Adrian Năstase, coordona-

torul lucrării.

Conform sursei citate,volumul 

„Historia Transylvaniae”, care va fi  

publicat şi în limba engleză, va pu-

tea fi  găsit la librăria Institutului Cul-

tural Român, dar va intra şi în librări-

ile din România. 

Atlasul valorifi că piese rare afl ate 

în patrimoniul Bibliotecii Academiei 

Române, Muzeului Naţional de Isto-

rie a României, Muzeului Naţional 

al Hărţilor şi Cărţii Vechi, precum şi 

în colecţia particulară a prof. univ. 

dr. Adrian Năstase şi în cea a istori-

cului Mihai Gribincea.

Foto: transilvanialeaders.ro



EVENIMENTEL RUMANO EN ESPAÑA
NR .  226 13 DECEMBRIE 2018 3

La aniversarea Anului Centenar, la împlinirea celor 100 de 

ani de la Marea Unire din 1 dec. 1918, Uniunea Muncitorilor 

Români din Spania a reușit, prin organizarea unui festival 

de excepție dedicat Centenarului și Zilei Naționale a 

României, să realizeze o unire simbolică a românilor din 

Spania, rezidenți în diverse locuri din Spania și cu origini 

din toate regiunile României.

l l  Uniunea Muncitorilor Români din 
Spania a desfășurat, pe data de 2 de-
cembrie 2018, un festival special de 
An Centenar, dedicat Zilei Naționale a 
României, care a avut loc în municipiul 
Torrejón de Ardoz (provincia Madrid), 
în Polígono Industrial Las Monjas, Ca-
lle Trópico, nr. 6, programat între orele 
11:00 și 22:00.

Ca de fiecare dată, Uniunea Munci-
torilor Români a adus România aproa-
pe de români în cadrul acestui festival, 
aflat la a 8-a ediție, reușind un dezi-
derat identic cu cel al înaintașilor de 
acum o sută de ani: UNITATE! Din par-
tea autorităților spaniole, a luat cuvân-
tul primarul orașului Torrejón de Ar-
doz, Dl.Ignacio Vázquez Casavilla, care 
și-a prezentat felicitările sale pentru 1 
Decembrie, pentru aniversarea Cente-
narului și a Zilei Naționale a României. 
Într-un moment emoționant, acesta 
a dorit, pentru Sărbătorile de Iarnă 
care se apropie, să ureze românilor o 
petrecere frumoasă a Crăciunului în 
cadrul familiei, alături de prieteni. De 
asemenea, la eveniment a luat parte 
reprezentantul Ambasadei României 

Românii din Spania au sărbătorit uniți la festivalul de Centenar, 
dedicat Zilei Naționale a României, la Torrejón de Ardoz

în Regatul Spaniei, Dl. Mihai Sîrbu, se-
cretar I, purtător de cuvânt și consilier 
în relaţia cu comunitatea română din 
Spania.

În cadrul festivalului, pe lângă at-
mosfera de joc și voie bună, românii 
s-au putut delecta cu cele mai gustoa-
se preparate prezentate la Târgul de 
produse tradiționale românești. Astfel, 
românii au putut consuma produse cu 
specific românesc, printre care prepa-
rate din carne rumenite la grătar, șo-
rici prăjit, frigărui și legume la grătar, 
cartofi copți, porumb fiert și copt, dar 
și preparate dulci și prăjituri tradițio-
nale românești, gogoși, mult aprecia-
tul colac secuiesc, diverse produse de 
artizanat și multe altele. Tot în cadrul 
festivalului, românii au avut parte de 
diverse prezentări și oferte în cadrul 
standurilor special amenajate. Mân-
carea gustoasă a fost completată de 
vinuri românești fierte și frumos înmi-
resmate, țuică fiartă, dar și multe alte 
băuturi menite să întrețină atmosfera 
de petrecere.

Muzica de petrecere a făcut cinste 
folclorului românesc cu artiști deo-

sebiți ca și Constantin Enceanu, Ste-
liana Sima, Alexandru Brădăţan, Paul 
Ananie și Codruța Rodean. Intrarea la 
acest eveniment a fost gratuită. Mii-
le de participanți la festival au fost în 
marea lor majoritate români, alături 
de moldoveni, dar și spanioli prove-
niți din familii mixte dintre români și 

spanioli. Din respect pentru cultura și 
identitatea românească, unii românii 
au venit îmbrăcați în costume națio-
nale, dându-și mână cu mână în mai 
multe rânduri de hore, într-o simbo-
lică Horă a Unirii.

Uniunea Muncitorilor Români, ca 

și organizatoare a acestui festival 

dedicat Zilei Naționale a României, 

dorește să mulțumească tuturor ce-

lor care au contribuit la realizarea 

acestui eveniment.

Dorește să mulțumească spon-

sorului principal DIGI Mobil, cola-

boratorului special MoneyGram – 

transfer de bani și colaboratorilor: 

Autoescuelas Billy, Smith & Smith 

– transfer de bani, Logistica Neluțu 

Moise, Aluminios Beni, Autos Mo-

toreta, Bârsan Pan, Primăria din To-

rrejón de Ardoz.

Mulțumește, de asemenea, parte-
nerilor media: Radio Românul www.
radioromanul.es (107,7 FM Spania), 
Ziarul El Rumano en España www.pe-
riodicoelrumano.es și Agenția Națio-
nală de Presă AGERPRES www.ager-
pres.ro.
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GESER - Servicii complete de consultanță juridică pentru români
l l  GESER: Din 1996, 22 de ani de 

experiență în servicii profesiona-

le de consultanță juridică, cu mii 

de clienți mulțumiți.

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

Din anul 1996, reprezentanții 

firmei GESER au acumulat 22 de 

ani de experiență, timp în care au 

dezvoltat pentru românii din Spa-

nia, dar și din țară, un set de servi-

cii profesionale complete de con-

sultanță juridică pentru care mii 

de clienți și-au exprimat mulțu-

mirea și aprecierea.

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

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

GESER este o societate profesio-
nală familială cu titluri și licențe emi-
se în mod oficial de către autoritățile 
din România și din Spania în urmă-
toarele domenii: traduceri, avoca-
tură, administrare afaceri, fiscalita-
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 află 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 

Doi bucătari români, 
medaliaţi cu aur în Turcia

l l  Adrian Cojocaru şi David Ioan Răi-
leanu sunt cei doi bucătari români 
care au reuşit să obţină medalii de 
aur, cu preparate culinare din carne, 
la concursul internaţional ce a avut 
loc la Izmir (Turcia), cu prilejul unui 
târg de turism, a precizat preşedin-
tele Asociaţiei Culturale Euro Est Al-
ternativ (ACEEA), Iulia Drăguţ, con-
form AGERPRES.

„De departe am fost foarte buni. 
Echipa culinară a României forma-
tă din bucătarii Adrian Cojocaru şi 
David Ioan Răileanu, care au obţinut 
următoarele rezultate: 

- la categoria pasăre - Adrian Cojoca-
ru, medalia de argint, David Ioan Răle-
anu - medalie de aur, având puncta-
jul maxim a câştigat cupa categoriei; 

Virusul EVA - O ameninţare 
pentru femeile din întreaga lume

l l  Femeile au o mai mare speranţă 
de viaţă decât bărbaţii, dar o sănă-
tate mai precară, una din trei femei 
a suferit sau poate suferi agresiuni 
fizice sau sexuale de-a lungul vieţii, 
sunt mai expuse infecţiilor cu trans-
mitere sexuală şi riscurilor pe care le 
implică sarcina: este ceea ce a fost 
denumit „virusul EVA”, informează 
AGERPRES.

Este vorba de o campanie lansa-
tă de Medicii Lumii care defineşte 
astfel maladia socială ce afectează 
femeile pentru simplul fapt de a fi 
femei şi care cere Organizaţiei Mon-
diale a Sănătăţii (OMS) să combată 
acest virus ca o pandemie ce pune 
în pericol sănătatea a 3,7 miliarde 
de persoane. 

Este motivul pentru care ONG-ul 
a cerut în scris OMS să mobilizeze 
toate resursele şi eforturile pentru 
a face faţă consecinţelor inegalităţii 
de gen, impactului său asupra fe-
meilor şi să promoveze dezvolta-
rea unei sănătăţi publice cu foca-
lizare asupra sexului slab, care să 
vină în întâmpinarea problemelor 
cu care se confruntă femeile de-a 
lungul vieţii lor.

VIRUSUL EVA

Femeile sunt mai expuse violenţei 
fizice şi sexuale: 35 la sută dintre 
ele suferă sau riscă să se confrun-
te cu această problemă de-a lungul 
vieţii lor. Pe de altă parte, sănătatea 
mentală este strâns legată de aces-
te violenţe, care devin o barieră în 
calea obţinerii de îngrijire medicală, 
notează campania. Potrivit acestui 
ONG, automutilările, inclusiv sinuci-
derea, au fost a doua cauză de deces 

în rândul femeilor cu vârste cuprinse 
între 15 şi 29 de ani în întreaga lume, 
în 2015. OMS notează că femeile se 
confruntă într-un procent mai mare 
(70 % faţă de 30 % pentru bărbaţi) 
cu depresiile psihogene, mai spu-
ne sursa citată.
Referitor la riscurile pe care le impli-
că sarcina, peste 800 de femei mor 
zilnic din motive legate de sarcină, 
aproximativ 300.000 pe an.
Foto: wightdash.co.uk

- la categoria miel - amândoi parti-
cipanţii au obţinut medalie de aur, 
la fel şi la categoria peşte. 

La categoria Black Box, echipa 
României a câştigat medalia de 
aur şi cupa competiţiei”, a spus Iu-
lia Grăguţ.

Cei doi bucătari lucrează la un res-
taurant din Iaşi şi au impresionat ju-
riul din Turcia, la categoriile pasăre, 
miel şi peşte. 

Carnea a provenit din România, 
preparatele prezentate promo-
vând modul specific ţării noastre 
de pregătire a mâncării, mai spu-
ne sursa citată. În concursul de la 
Izmir s-au întrecut bucătari din 
şase ţări.
Foto: agerpres.ro

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

6. Echivalarea diplomelor de ab-

solvire studii românești în Spania 

(convalidación titulos).

7. Traduceri legalizate pentru 

orice tip de document (traduc-

tor jurado).

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

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

DE CE NOI ȘI NU ALȚII? 

Pentru că, ASESORIA GESER 

CONSULTORES Y GESTORES:

• Demonstrăm profesionalism 
pentru 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 apro-

ape de tine.

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

nia.

SEDIU CENTRAL

BIROU COSLADA

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

BIROU ARGANDA DEL REY

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

BIROU MADRID

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

BIROU VALENCIA

Sagunto, 46500, VALENCIA.
TLF: 686.722.999. WhatsApp: 
627406864
EMAIL: alicer84@yahoo.com
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CEEA CE VEZI EXACT ASTA ESTE
MAI MULTE INFORMAŢII PE

www.digimobil.es ?

ANA MARIA RECOMANDĂ 
DIGI COMBO Și e #GenteDIGI

10GB  20GB acumulabili  

2.000 MINUTE naționale și internaționale

APELURI NELIMITATE din DIGI către DIGI

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

COMBO 20€/lună
+GB

 

Echipa DIGI 
îți urează 

Sărbători Fericite 
și un An Nou 

plin de belșug!
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l l  Banca Naţională a României (BNR) 
a lansat în circuitul numismatic o 
bancnotă aniversară pentru cole-
cţionare, cu valoarea nominală de 
100 lei, dedicată împlinirii a 100 de 
ani de la Marea Unire de la 1 Decem-
brie 1918, informează AGERPRES.

Pe aversul bancnotei se regăsesc 
următoarele elemente grafice re-
prezentative: în partea dreaptă 
portretele regelui Ferdinand I şi 
reginei Maria; dedesubt, pe două 
rânduri, numele acestora şi anii de 
viaţă, respectiv „Regele Ferdinand 
I 1865-1927” şi „Regina Maria 1875-
1938”, iar în zona centrală o imagine 
de la Marea Adunare Naţională de 
la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918.

De asemenea, tot pe avers mai 
sunt imprimate: stema României, 
în stânga sus, denumirea băncii cen-
trale „Banca Naţională a României”, 
pe orizontală sus, iar dedesubtul 
acesteia, medalionul cu sigla BNR 
şi, mai jos, anii „1918-2018”. 

Valoarea nominală este înscrisă 
de patru ori, după cum urmează: 
în stânga jos, pe orizontală, în cifre 
„100”; în partea centrală jos, în lite-
re, pe două rânduri „Lei Una Sută”; 
în dreapta jos, pe verticală, în lite-
re „Una Sută Lei” şi în dreapta sus, 
pe verticală, în cifre „100”. Pe rever-
sul bancnotei sunt ilustrate intra-
rea în Bucureşti a alaiului regal la 
1 Decembrie 1918 şi un fragment 

din buzduganul regelui Ferdinand 
I, respectiv patru femei în costume 
populare specifice fiecărei provincii 
româneşti unite: Basarabia, Româ-
nia, Ţara Ardealului şi Bucovina. De-
desubt, se află textul: „Falsificarea 
acestor bilete se pedepseşte con-
form legilor”. Denumirea băncii cen-
trale „Banca Naţională a României” 
se află sus, pe orizontală. Valoarea 

BNR: Bancnotă dedicată împlinirii a 100 de 

ani de la Marea Unire din 1 Decembrie 1918

nominală este imprimată astfel: pe 
verticală în stânga sus şi pe orizon-
tală în dreapta jos, în cifre, „100” şi 
pe orizontală în stânga jos, în litere, 
„Una Sută Lei”.

Conform sursei citate, lansarea în 
circuitul numismatic se realizează 
prin sucursalele regionale Bucureş-
ti, Cluj, Iaşi şi Timiş ale BNR.
Foto: BNR / Twitter

l l  Ce-ţi doresc eu ţie, dulce 
Românie! 

Mihai Eminescu

Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie,
Ţara mea de glorii, ţara mea de dor?
Braţele nervoase, arma de tărie,
La trecutu-ţi mare, mare viitor!

Fiarbă vinu-n cupe, spumege pocalul,
Dacă fiii-ţi mândri aste le nutresc;
Căci rămâne stânca, deşi moare valul,
Dulce Românie, asta ţi-o doresc.

Vis de răzbunare negru ca mormântul
Spada ta de sânge duşman fumegând,
Şi deasupra idrei fluture cu vântul
Visul tău de glorii falnic triumfând,
Spună lumii large steaguri tricoloare,
Spună ce-i poporul mare, românesc,
C â n d  s - a p r i n d e  s a -
c r u  c a n d i d a - i  v â l v o a r e ,
Dulce Românie, asta ţi-o doresc.

Îngerul iubirii, îngerul de pace,
Pe altarul Vestei tainic surâzând,
Ce pe Marte-n glorii să orbească-l face,
C â n d  c u  l a m p a - i  z b o a r ă 
l u m e a  l u m i n â n d ,
El pe sânu-ţi vergin încă să coboare,
Guste fericirea raiului ceresc,
Tu îl strânge-n braţe, tu îi fă altare,
Dulce Românie, asta ţi-o doresc.

Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie,
Tânără mireasă, mamă cu amor!
Fiii tăi trăiască numai în frăţie

Ca a nopţii stele, ca a zilei zori,
Viaţa în vecie, glorii, bucurie,

Arme cu tărie, suflet românesc,

Vis de vitejie, fală şi mândrie,

Dulce Românie, asta ţi-o doresc!

Mihai Eminescu
Ţara este rodul a zeci de generaţii şi 

aparţine altor zeci de generaţii care 

vor veni. Blândeţea caracteristică 

a poporului românesc dovedeşte 

că în trecut el a trăit economiceş-

te mulţămit, c-a avut ce-i trebuia.

Mesajul românilor din Spania, un 
mesaj pe care doresc să îl trimită atât 
românilor din țară, cât și clasei politi-
ce este că: de la an la an înstrăinarea 
de țară e tot mai grea și dorul de fa-
milie și de locuri dragi e tot mai mare. 
Având în vedere trecutul și prezen-
tul tumultos al istoriei României, 
românii din Spania urează Româ-
niei mulți ani cu prosperitate și oferă 
prin ei un exemplu de UNITATE!

Gând de Centenar 

pentru România:

La trecutu-ţi mare, 

mare viitor!

SPP va folosi sistemul de recunoaştere 
facială la summit-ul de la Sibiu din 2019

l l  Reprezentanţi ai Departamentului 
de Siguranţă şi Securitate al Consi-
liului UE s-au aflat într-o vizită ofi-
cială în România pentru a verifica 
stadiul pregătirilor pe componenta 
de securitate, în vederea preluării 
de către ţara noastră a Preşedinţiei 
Consiliului Uniunii Europene, pri-
lej cu care le-a fost prezentat mo-
dul în care Serviciul de Protecţie şi 
Pază (SPP) este pregătit, informează 
AGERPRES.

Oficialii europeni, prezenţi la Bucu-
reşti în perioada 2-5 decembrie, au 
fost informaţi în legătură cu pregă-
tirile întreprinse de SPP şi au primit 
asigurări că toate „posibilele ame-
ninţări” din prezent sunt sub con-
trolul ofiţerilor care formează com-
ponenta de securitate română, în 
vederea asigurării securităţii pe par-
cursul întregii perioade de Preşe-

dinţie a Consiliului UE.
Delegaţia europeană a vizitat se-

diul SPP şi departamentele Serviciu-
lui, printre care Centrul de Pregăti-
re, fiind prezentate măsurile luate 
din punctul de vedere al instruirii şi 
pregătirii, astfel încât să se asigure 

cială în cadrul summit-ului care va 
avea loc în mai 2019 la Sibiu, fiind 
pentru prima dată când un astfel de 
sistem este implementat în timpul 
unui summit european.

În conformitate cu jurisprudenţa 
şi cu legislaţia internaţională, ţări-
le care găzduiesc organizaţii inter-
naţionale au responsabilitatea să 
asigure securitatea acestor organi-
zaţii şi a activităţilor întreprinse de 
acestea. De asemenea, au sarcina să 
asigure securitatea şi siguranţa de-
plasărilor delegaţilor care urmează 
să participe la activităţi. 

Ţările gazdă trebuie să ia toate mă-
surile preventive şi de siguranţă faţă 
de organizaţiile internaţionale de 
pe teritoriul lor şi faţă de delegaţiile 
care vor veni cu ocazia diverselor 

evenimente la nivel înalt.

Foto: 112.international

Campioana olimpică 

Ana-Maria Brânză, 

Ambasador al 

UMFST Târgu Mureş

l l   Campioana olimpică şi mondială 
la scrimă Ana-Maria Brânză a primit 
titlul de Ambasador al Universităţii 
de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Te-
hnologie (UMFST) din Târgu Mureş 
pentru promovarea principiilor eti-
ce şi valorilor educaţionale, cu prile-
jul lansării cărţii sale „En Garde! Fe-
tiţa cu masca tricoloră”, informează 
AGERPRES. „UMFST Târgu Mureş nu 
este doar o universitate dinamică, 
ci este şi o universitate care pune 
preţ pe sport, derulând în acest sens 
programul de studiu Educaţie fizică 
şi sportivă. Există o asociere extrem 
de benefică de ambele părţi cu Clu-
bul Sportiv, există o infrastructură 
potrivită pentru a determina tinerii 
să facă sport şi, nu în ultimul rând, 
această sală de sport, veche de apro-
ape 90 de ani, care poartă numele 
doctorului Anton Pongracz.

o buna gestionare a evenimente-
lor ce se vor desfăşura în perioada 
următoare. 

Oficialii europeni au fost informaţi 
şi despre faptul că experţii în secu-
ritate tehnică din cadrul SPP vor 
folosi sistemul de recunoaştere fa-
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Incidenţa obezităţii și a diabetului a crescut mult la copii
l l  Incidenţa obezităţii a crescut foar-
te mult la copii şi odată cu aceasta 
şi incidenţa diabetului zaharat tip II, 
susţine Alexandra Alexescu, medic 
specialist Diabet, Nutriţie şi Boli me-
tabolice, care recomandă să se facă 
ordine în alimentaţie, informează 
AGERPRES.

„Incidenţa obezităţii a crescut 
foarte mult la copii şi odată cu ea 
şi incidenţa diabetului zaharat tip 
II la copii. 

De unde obişnuiam să spunem: 
Dacă este copil şi are diabet, clar 
este tip I pentru că este din copilărie. 
Lucrurile nu mai stau aşa, circum-
ferinţa abdominală este un factor 
de risc pentru dezvoltarea diabetu-
lui tip II şi ca medic nutriţionist am 
contact cu foarte mulţi copii obezi 
şi într-adevăr mediul familial con-
tează foarte mult. 

Nu o să putem ajuta copilul să slă-
bească, dacă părinţii nu sunt dis-
puşi să facă o schimbare”, a decla-
rat medicul Alexandra Alexescu la 
simpozionul regional „Alimentaţie 
raţională pentru sănătate”.

În opinia sa, riscul de obezitate 

este asociat cu cel de diabet, cele 

două fiind corelate ştiinţific prin 

toate studiile. 

„Când vorbim de un tânăr, copil, 
care nu şi-a terminat procesul de 
creştere - fiziologic procesul de creş-
tere se termină undeva la 35 de ani 
- până atunci nu este corect să fa-
cem prea multe restricţii. 

Totodată, nu este bine să nu mai 
dăm proteine copiilor. Aminoaci-
zii pe care îi găsim în carne stau la 
baza dezvoltării celulare, fără ei nu 
ne putem dezvolta corespunzător. 

Nu trebuie făcute restricţii, tre-
buie făcută ordine în alimentaţie”, 
a punctat medicul.

Ea a recomandat ca mesele să fie 

regulate, iar părinţii să le găteas-

că mai mult copiilor. 

„Primele mele recomandări vor fi 
de mese regulate, să fie trei mese 
pe zi şi două gustări şi bineînţeles 
fiecare compoziţie a mesei să fie 
adecvată orei, spre exemplu mi-
cul dejun nu va fi niciodată egal 
cu cina. 

Evitarea alimentelor procesate, 
dulciurilor, zahărului, dar acum, din 
fericire avem foarte multe variante, 
- există îndulcitor natural precum 
precursorul de ştevie, care este un 
îndulcitor natural, nu creşte riscul 
de insulino-rezistenţă. 

O altă recomandare este ca părinţii 

Sălaj: Nou centru medical de 

permanenţă, în mediu rural

l l  Un nou centru medical de perma-
nenţă va fi funcţional în localitatea 
Şimişna, într-un spaţiu modern, cu 
toate dotările necesare, pus la dis-
poziţie de administraţia locală, in-
formează AGERPRES. 

„Potrivit directorului Direcţiei de 
Sănătate Publică Sălaj, Ligia Marin-
caş, centrul va deservi opt comune 
- Gâlgău, Ileanda, Letca, Lozna, Poia-
na Blenchii, Rus, Şimişna şi Zalha, cu 
o populaţie totală de 11.777 de lo-
cuitori”, se arată într-o informare de 
presă a Instituţiei Prefectului Sălaj. 

Conform sursei citate, centrul a 
fost necesar în condiţiile în care în 
zona respectivă sunt trei comune - 
Poiana Blenchii, Lozna şi Zalha - în 
care nu există medici de familie de 

Aplicaţie ce îşi propune creşterea 
numărului donatorilor de sânge

l l  O aplicaţie pentru telefoanele 
inteligente, prin care centrele de 
transfuzie sanguină de la Arad, Ba-
cău, Bucureşti, Constanţa şi Ploieşti 
vor putea lansa în timp real un apel 
la donare, a fost lansată având în 
vedere numărul mic de donatori, 
informează AGERPRES.

„Aplicaţia poate fi găsită atât pen-
tru iPhone, cât şi pentru Android. 
Aplicaţia are ca element principal 
apelurile la donare. Centrele de 
transfuzii vor putea lansa în timp 
real apelul la donare prin interme-
diul aplicaţiei, donatorii vor primi 
o notificare, vor vedea dacă grupa 
lor corespunde cu grupa apelului şi 
se vor putea programa la donare. În 
momentul în care se lansează ape-
lul, primesc notificare pe telefon, vor 
putea vedea valabilitatea apelului, 
până când este nevoie de sânge şi 
care este numărul de donatori”, a ex-
plicat cofondatorul Asociaţiei Smart 
Society, Dragoş Mutaşcu, într-o con-
ferinţă de presă.

Mutaşcu a arătat că persoanele 
programate la donare vor primi cu 
aproximativ trei zile înainte o noti-
ficare pentru a reciti ghidul dona-

torilor, astfel încât să fie informaţi.
În proiect sunt implicate cinci 

centre naţionale de transfuzie - 
Arad, Bacău, Bucureşti, Constanţa 
şi Ploieşti. Dragoş Mutaşcu a preci-
zat că au lucrat la aplicaţie opt oa-
menii, în total au fost peste 25 de 
voluntari care au fost recrutaţi din 
toată ţara.

APLICAŢIA DONORIUM

Conform sursei citate, dr. Doina 

Goşa, directorul Centrului de Trans-
fuzie Sanguină Bucureşti, a susţinut 
că centrul va fi un beneficiar direct al 
aplicaţiei Donorium. „Aplicaţia Do-
norium ne ajută să înlăturăm cozi-
le din centrele de transfuzie. Una 
dintre problemele centrului - fap-
tul că donatorii de sânge sunt ne-
mulţumiţi pentru că aşteaptă la do-
nare, pentru că sunt cozi în centre”, 
a spus Goşa.
Foto: playtech.ro

mai mulţi ani şi care nu sunt atracti-
ve pentru medici din cauza număru-
lui mic de locuitori, de aproximativ 
800 până la 1.200 de cetăţeni pe co-
mună. De asemenea, distanţa între 
localitatea de graniţă a judeţului, 
Gostila, din comuna Poiana Blenchii, 
şi centrul de permanenţă din locali-
tatea Şimişna este de 25 km, iar între 
Gostila şi spitalul cel mai apropiat, 
Spitalul Orăşenesc Jibou, sunt 68 
km.  În Sălaj mai există în prezent pa-
tru centre de permanenţă, la Zalău, 
Cehu Silvaniei, Crasna şi Hida. Pe 13 
decembrie, Regiunea Nord-Vest (Bi-
hor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramu-
reş, Sălaj, Satu-Mare) a fost echipată 
cu 41 de ambulanţe.
Foto: sportulsalajean.ro

să gătească mai mult pentru copii, 
să păstrăm din ceea ce le place co-
piilor să mănânce, dar adaptate la 
ceva mai sănătos”, a explicat Alexan-
dra Alexescu.

La rândul său, Chef John Menu-
morut, prezent la eveniment, a 
susţinut că se face o confuzie în-

tre alimentaţie sănătoasă şi ali-

mentaţie de regim. 

„A mânca sănătos nu înseamnă 
neapărat a mânca dietetic. 

Trebuie să ai o alimentaţie sănă-
toasă şi echilibrată, să nu se facă 
excese, să fie o alimentaţie diver-

sificată. Cred că bolile cauzate de 
stres provin din alimentaţie sau pot 
fi combătute cu o alimentaţie sănă-
toasă. Nu mâncăm suficientă clo-
rofilă, cereale şi cred că mai avem 
de descoperit cum trebuie să mân-
cam”, a spus John Menumorut.

Conform sursei citate, el le-a re-
comandat elevilor, pentru masa de 
la şcoală, o serie de preparate care 
pot fi gătite într-un timp mai scurt şi 
care sunt foarte sănătoase, de exem-
plu, preparate la grătar sau la cuptor 
care pot fi preparate în avans. În opi-
nia sa, pacheţelul sau masa de prânz 

trebuie să conţină şi legume, în spe-
cial cele verzi: broccoli, fasole verde 
păstăi, salate. John Menumorut nu 
le recomandă copiilor preparatele 
prăjite în baie de ulei.

Simpozionul regional „Alimentaţie 
raţională pentru sănătate”, ediţia a 
III-a, s-a desfăşurat la Colegiul Teh-
nic „Mihai Bravu” din Bucureşti. 

În cadrul evenimentului mai mulţi 
elevi au participat la o competiţie 
gen „Master chef”, au prezentat unei 
comisii formată din chefi renumiţi o 
reţetă făcută de acasă, iar la finalul 
evenimentului cei mai buni au fost 
premiaţi. 

Scopul evenimentului a fost impli-
carea unui număr cât mai mare de 
cadre didactice pentru a-şi îmbo-
găţi cunoştinţele teoretice şi prac-
tice legate de modalitatea prin care 
alimentaţia raţională de zi cu zi să 
devină obişnuinţă şi conştientiza-
rea în permanenţă a efectului ne-
gativ al unei alimentaţii haotice, 
nesănătoase.

Peste 800.000 de persoane suferă 
de diabet în România, iar programul 
naţional legat de această afecţiune 
va funcţiona mult mai bine în 2019, 
a afirmat ministrul Sănătăţii.
Foto: zilesinopti.ro
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l l  „Misiunea noastră, a AGRICO-

LA, este ca prin calitatea și diversi-

tatea produselor oferite, prin ceea 

ce facem zi de zi, să ne ridicăm la 

înălțimea așteptărilor consumato-

rilor, angajaților, acționarilor și par-

tenerilor noștri. 

Suntem o companie care are res-

ponsabilitatea de a duce mai de-

parte o tradiție de peste 60 de ani 

materializată în expertiză, respect 

și reconoaștere. 

Suntem conștienți de impor-

tanța companiei noastre  în pei-

sajul economic al zonei în care ne 

desfășurăm activitatea, dar și al eco-

nomiei naționale și de aceea ne pre-

ocupăm să punem în acord tradiția 

cu modernul, să inovăm, să diversi-

ficăm și să anticipăm nevoile consu-

matorilor noștri. AGRICOLA, la fel ca 

alte companii din industria noastră, 

integrează și desăvârșește un flux 

care produce valoare pentru eco-

nomia României”, Grigore Horoi – 

Președinte Grup AGRICOLA.

O companie cu o istorie de pes-

AGRICOLA – inspirată și inspirațională, liderul 
pieței de salamuri crud-uscate din România

strategie de creștere a afacerii ba-

zată pe inovaţie şi diferenţiere, care 

oferă consumatorilor posibilitatea 

unei alegeri juste, bazată pe calita-

te la un preţ corect, în concordanţă 

cu aşteptările şi stilul lor de viată. 

A oferit în continuare clienţilor 

produsele tradiţionale, dar a și lan-

sat constant noi oferte cu benefi-

cii practice, cum ar fi: Puiul Fami-

list, Puiul Antistres, Puiul Fericit, 

Salamurile de Sibiu – Ediții de Co-

lecție, Salamul Levant, produse-

le ready-meals fără E-uri, Ouăle 

Ochioase si Ouăle Inimoase, mul-

te și multe alte produse noi care au 

avut succes la consumatori și care au 

fost premiate în diverse competiții 

naționale și internaționale.

Doua dintre realizările importan-

te ale ultimilor ani au fost înscrierea 

Salamului de Sibiu la nivel european 

ca Indicație Georgrafică Protejată și 

atribuirea calității de Furnizor al ca-

sei Regale a României pentru două 

mult apreciate produse Puiul Feri-

cit și Salamul de Sibiu AGRICOLA.

te 60 de ani nu ar putea exista pe 

piață, dacă nu s-ar fi reinventat. 

De mai multe ori.

Printr-un management eficient, 

companiile Grupului AGRICOLA au 

reuşit să crească de la an la an.

Astfel, cifra de afaceri a Grupu-

lui AGRICOLA a crescut de la 413,3 

mil. lei în 2009, la 683,2 mil. lei în 

2017. Vânzările volumice de carne 

de pui, salamuri crud-uscate și semi-

preparate s-au dublat. Astăzi, AGRI-

COLA este liderul pieței de salamuri 

crud-uscate din România.

AGRICOLA a demarat totodată o 
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Ungaria: Protest la 
Budapesta împotriva 
aşa-numitei „legi a 
sclaviei”

Salvini: Bugetul 
Italiei pe 2019 va 
preveni revolte ca 
cele din Franţa

l l  Mii de oameni au protestat la Bu-
dapesta faţă de un proiect de lege 
care le permite angajatorilor să le 
ceară salariaţilor să presteze până 
la 400 de ore suplimentare pe an, 
o măsură pe care criticii au numit-o 
„legea sclaviei”, informează AGER-
PRES.

Membri de sindicat şi alţi protes-
tatari s-au adunat sub un ger plum-
buriu de iarnă şi au mărşăluit cu 
bannere pe care scria „Protestăm 
împotriva legii sclaviei” sau „Obli-
gă-ţi mama să facă ore suplimen-
tare”.

Modificarea la codul muncii in-
trodusă în parlament săptămâna 
trecută a declanşat critici intense 
şi cel mai amplu protest de stradă 
din ultimul an.  Conform proiectu-
lui postat pe site-ul parlamentului, 
angajatorilor li se garantează pres-
tarea a câte 250 de ore suplimentare 
pe an de către fiecare salariat. Pen-
tru restul de ore suplimentare, vor 
trebui să aibă acordul angajaţilor, 
mai spune sursa citată. Lajos Kosa, 
deputatul Fidesz care a iniţiat mo-
dificările, a declarat în parlament că 
săptămâna de lucru va continua să 
fie, ca regulă, de 5 zile a câte 8 ore, 
subliniind că toate orele suplimen-
tare vor trebui plătite. Kosa a mai 
precizat că numărul maxim de ore 
lucrate săptămânal, inclusiv timpul 
suplimentar, va fi de 48.

l l  Vicepremierul italian Matteo Sal-
vini a declarat că bugetul Italiei pe 
2019, care prevede creşterea chel-
tuielilor, motiv pentru care este con-
testat de Comisia Europeană, va pre-
veni izbucnirea unor revolte ca cele 
din Franţa, informează AGERPRES.

„Sunt câteva milioane de italieni 
uitaţi de care avem grijă, pentru ca 
ce se întâmplă în Franţa să nu se 
întâmple şi în Italia”, a spus Salvini 
într-un interviu televizat. El este, de 
asemenea, ministru de interne şi li-
derul partidului de dreapta populist 
Liga. Proiectul de buget prevede o 
creştere a deficitului la 2,4% din Pro-
dusul Intern Brut anul viitor, com-
parativ cu 1,8% în acest an.

Bruxelles a respins proiectul şi a 
cerut schimbări, spunând că încal-
că angajamentele anterioare de re-
ducere a împrumuturilor şi că nu va 
duce la diminuarea datoriei publi-
ce masive a Italiei. Printre măsuri-
le principale prevăzute de proiec-
tul de buget al Italiei se numără 
reducerea vârstei de pensionare 
şi o nouă schemă de sprijinire a 
veniturilor persoanelor sărace, iar 
toate acestea vor costa statul 16 
miliarde de euro, mai spune sursa 
citată. Acest pachet va permite să 
se evite „haosul pe care îl vedem 
în Franţa de săptămâni”, a spus 

Salvini la postul de televiziune 

Canale 5.

l l  Coaliţia la putere a premierului 
japonez Shinzo Abe a votat recent 
o lege care autorizează primirea mai 
multor lucrători străini pentru a aco-
peri o parte din penuria de mână de 
lucru, informează AGERPRES. 

Prin intermediul acestui nou pro-
gram, guvernul intenţionează să 
atragă circa 345.000 de muncitori 
străini pentru o perioadă de cinci ani 
în sectoare precise precum constru-
cţiile, alimentaţia publică şi îngriji-
rea persoanelor în vârstă.

Într-o tentativă de a împiedica le-
gea să treacă, partidele de opoziţie 
au depus moţiuni de cenzură împo-
triva lui Shinzo Abe şi a ministru-
lui justiţiei, Takashi Yamashita, dar 
acestea au fost respinse de parla-
mentarii coaliţiei la putere. Legea 
creează un nou statut pentru obţi-
nerea vizei, care va permite în teorie 
imigranţilor cu calificări inferioare 
celor cerute în mod normal să in-
tre în Japonia pentru a munci o pe-
rioadă de cinci ani. Vor exista două 
subcategorii şi persoanele care în-
deplinesc condiţiile cele mai exigen-
te în termeni de competenţe pro-
fesionale şi de aptitudini în limba 
japoneză vor putea să-şi aducă şi 
familiile şi să obţină o viza perma-
nentă.

Au apărut însă întrebări legate de 
riscul unei presiuni de scădere a sa-
lariilor în ţară, de modul în care aceş-

ti migranţi vor putea fi integraţi în 
sistemul japonez de protecţie so-
cială, precum şi îngrijorări asupra 
unei posibile exploatări a acestor 
persoane. Numeroşi lucrători străi-
ni puţin calificaţi se află în Japonia 
în cadrul unui aşa-zis program de 
„formare tehnică”, acuzat în mai 
multe rânduri de abuzuri asupra 
angajaţilor din partea unor firme 
fără scrupule.

Japonia: Proiect de lege privind 
primirea de lucrători străini

„Nu trebuie să creăm un nou sis-
tem în grabă fără a revizui progra-
mul de formare tehnică în cadrul 
căruia problemele nu fac decât să se 
amplifice”, a declarat în Parlament 
un membru al opoziţiei, Yoshifu Ari-
ta. Conform sursei citate, compani-
ile japoneze cer de mult timp ca le-
gile privind imigraţia să fie relaxate 
în Japonia.
Foto: asia.nikkei.com

Erdogan critică „violenţa 

disproporţionată” din Franța

l l  Preşedintele turc Recep Tayyip 
Erdogan a criticat „violenţa dispro-
porţionată” cu care au acţionat, în 
opinia lui, autorităţile franceze îm-
potriva „vestelor galbene”, infor-
mează AGERPRES.

„Dezordinea domneşte pe străzi-
le din numeroase ţări europene, 
începând cu Parisul. Televiziunile, 
jurnalele sunt pline de imagini cu 
maşini care ard, magazine jefuite, 
riposte din cele mai violente ale 
poliţei împotriva manifestanţilor”, 
a afirmat Erdogan. Turcia este „în 
acelaşi timp contra scenelor de haos 
provocate de manifestanţi şi împo-
triva violenţei disproporţionate care 
le este opusă”, a mai spus Erdogan, 
arătând că urmăreşte situaţia „cu 
preocupare”. 

Conform sursei citate, el a acuzat 
unele state europene că au păstrat 
tăcerea în privinţa tentativei de puci 

Franța: Tulburările sunt o 
„catastrofă pentru economie”
l l  Violenţele legate de manifestaţiile 
„vestelor galbene” reprezintă o „ca-
tastrofă” pentru economie, a apre-
ciat ministrul economiei francez, 
Bruno Le Maire, evocând o „criză 
a naţiunii”, informează AGERPRES.

„Este o catastrofă pentru co-
merţ, o catastrofă pentru econo-
mia noastră”, le-a spus ministrul 
jurnaliştilor în timpul unei vizite 
făcute comercianţilor la Paris. La 
o săptămână după imaginile side-
rante ale violenţelor în plin Paris, 
care au făcut înconjurul lumii şi în 
pofida numeroaselor avertismen-
te din partea autorităţilor, ziua de 
sâmbătă a fost marcată de o mo-
bilizare în continuare puternică, în 
pofida unui recul, precum şi de noi 
violenţe în capitală şi în regiuni, cu 
mai multe magazine atacate. „Este 
o perioadă când în mod normal co-

merţul merge bine, este ajunul săr-
bătorilor de Crăciun şi acum este 
un dezastru”, şi-a exprimat regre-
tul ministrul, care se afla în apro-
piere de gara Saint-Lazare, nu de-
parte de un focar al violenţelor din 
ajun. El a promis „răspunsuri foarte 

concrete şi foarte directe” comer-
cianţilor afectaţi.

„Ceea ce francezii cer este unita-
tea naţiunii şi a justiţiei”, a apreciat 
Le Maire. Pentru moment, ministrul 
a diagnosticat o criză cu trei faţete: 
o „criză socială” cu subiecte legate 
de puterea de cumpărare, o „criză 
democratică” cu o reprezentativi-
tate politică insuficientă şi o „criză 
a naţiunii” în faţa unor „fracturi te-
ritoriale importante”.

În timp ce guvernul a anunţat anu-
larea unei creşteri a taxei la carbu-
ranţi, punct de plecare al mişcării, 
Le Maire a cerut la rândul său între-
prinderilor, înaintea weekendului, să 
acorde o primă defiscalizată salariaţi-
lor, mai spune sursa citată. Caracterul 
său obligatoriu sau facultativ consti-
tuie totuşi obiectul unor dezbateri.
Foto: gala.fr

din iulie 2016 a unei facţiuni a ar-
matei turce. 

„Sunt cei care au rămas tăcuţi îm-
potriva celor care au încercat să dea 
foc străzilor noastre”, a mai spus Er-
dogan.
Foto: washingtonexaminer.com
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Entrevista 
a Dorin 
Dușciac (III)

Pérez:  
Los rumanos, 
un ejemplo

l l  - JORGE MARTÍN - 
PROFESOR DE HUMANIDADES

(Continuación del número anterior)

P.: ¿Se facilita a los electores que 

residen en el extranjero ejercer su 

derecho al voto?

D.D.: Moldavia dispone de una 

red de embajadas en el extranje-

ro, pero su número no es suficiente 

para cubrir eficazmente todas las 

zonas donde existen comunidades 

moldavas importantes. Esto es par-

ticularmente evidente en Estados 

Unidos, donde los moldavos deben 

recorrer distancias enormes para 

llegar a la sede diplomática o un 

consulado general. Desde 2010, se 

abrieron muchas oficinas fuera de 

las sedes diplomáticas, pero su nú-

mero sigue resultando insuficien-

te. En 2010, 2014 o 2016 se dio la 

circunstancia de que no había su-

ficientes papeletas electorales, de 

modo que miles de nuestros ciu-

dadanos que se presentaron para 

votar, se encontraron con que no 

pudieron hacerlo lo cual no cons-

tituye sino una privación ilegal del 

derecho al voto, un derecho que 

recoge y ampara la Constitución y 

que deberían garantizar los pode-

res públicos. Desgraciadamente, 

todas las alegaciones presentadas 

por ciudadanos que no pudieron 

votar fueron rechazadas por la jus-

ticia moldava.

P.: ¿Qué mensaje desearía trans-

mitir a los moldavos que residen 

en España?

D.D.: Me gustaría decir que tie-

nen la gran suerte de haber elegi-

do un país tan acogedor y abierto 

como España. Es una de las grandes 

naciones del mudno. España es un 

ejemplo para los moldavos.

l l  El pabellón M-4 fue escenario, en 

el 1 dic. 2018, de un multitudinario 

acto para celebrar los 100 años de la 

unificación rumana, una fiesta que 

se conmemora en toda Europa y a 

la que asistieron el alcalde de Al-

corcón, David Pérez, y la segunda 

teniente de alcalde y concejal de 

Servicios Sociales, Susana Mozo, se-

gún el Ayuntamiento de Alcorcón.

El acto, organizado por la asocia-

ción Ansanblul Cultural Armonía, 

contó con la participación del cón-

sul de la embajada de Rumania en 

España, Ciprian Baltoiu, y del párro-

co de la iglesia Ortodoxa Rumana de 

Alcorcón, Paul Stefan Teodorescu.

Junto a ellos, el alcalde de Alcor-

cón, David Pérez, agradeció a los 

asistentes „el cariño y respeto que 

tienen a Alcorcón. Sois ejemplo de 

integración con la ciudad y para no-

sotros es una gran satisfacción la 

enorme actividad que realizáis. Una 

ciudad en la que el tejido social es 

básico para seguir creciendo con el 

esfuerzo de todos”.

El regidor recordó que el Ayunta-

miento de Alcorcón cedió un local 

en la calle las Vegas a la Parroquia 

Ortodoxa Rumana “San Silouan El 

Athonita”, para que puedan realizar 

sus actividades litúrgicas y cultura-

les esperando que „muy pronto po-

damos inaugurarlo como se merece 

en compañía de toda la ciudad de 

Alcorcón”. La fiesta, que comenzó 

sobre las 2 de la tarde del sábado y 

que se alargó hasta la noche, con-

tó con diferentes actuaciones mu-

sicales. La población rumana tiene 

gran presencia en la Comunidad de 

Madrid. El Ayuntamiento de Alcor-

cón apoya todas las acciones que 

llevan a cabo en Alcorcón a través 

de la asociación Ansanblul Cultu-

ral Armonía.

La Policía Nacional de Rumanía vuelve 
a Canarias, en el operativo especial 
para la temporada turística alta

l l  La Policía Nacional de Rumanía 

vuelve a participar este año en el 

operativo especial de la Jefatu-

ra Superior de Policía de Canarias 

para la lucha contra la delincuen-

cia organizada e itinerante durante 

la temporada turística alta del Ar-

chipiélago. Sendos agentes policia-

les rumanos se integrarán hasta el 

próximo abril en las plantillas de la 

Policía Nacional española en Maspa-

lomas (Gran Canaria) y Playa de Las 

Américas (Santa Cruz de Tenerife), 

según Ministerio de Política Terri-

torial y Función Pública (www.seat.

mpr.gob.es).

La presentación de este progra-

ma de colaboración, que viene rea-

lizándose con éxito en los tres últi-

mos años, ha tenido lugar en 3 dic. 

2018, en la sede de la Delegación del 

Gobierno en Canarias. En ella, han 

participado la subdelegada del Go-

bierno en Las Palmas, María Teresa 

Mayans; el jefe superior de la Poli-

cía Nacional en Canarias, José Ma-

ría Moreno, la subinspectora Libia 

Margareta Pecaru, una de los dos 

agentes rumanos desplegados en 

las Islas y el presidente de la Fede-

ración de Empresarios de Hostelería 

y Turismo de Las Palmas, José María 

Mañaricúa, que colabora prestan-

do alojamiento a la Policía rumana 

desplazada a la Isla.

La subinspectora Libia Pecaru, 

quien ya ha colaborado con las au-

toridades españolas durante este 

año en la lucha contra la trata de 

mujeres con fines de explotación 

sexual, y su compañero el agente 

principal Gabriel Constantin Salgau 

colaborarán con la Policía Nacional 

española desde Maspalomas y Playa 

de Las Américas, respectivamente.

El trabajo de estos dos agentes ru-

manos, que se alojarán en estable-

cimientos hoteleros gracias a la co-

laboración de los empresarios de la 

zona, se centrará fundamentalmen-

te en las labores de investigación y 

prevención en la lucha contra el cri-

men organizado. Estos grupos de 

delincuentes viajan desde sus paí-

ses hasta el Archipiélago con motivo 

de la temporada alta y se desplazan 

entre islas para cometer delitos con-

tra los turistas y visitantes, en con-

creto delitos contra el patrimonio 

como hurtos o estafas.

El año pasado, la colaboración de 

la Policía Nacional de Rumanía en 

este programa contribuyó a desar-

ticular 10 grupos organizados, a de-

tener a 24 personas como autores 

de estafas, hurtos y robos, identifi-

cándose a 8 más.

Foto: www.seat.mpr.gob.es

AGENTES POLICIALES 

RUMANOS SE 

INTEGRARÁN HASTA EL 

PRÓXIMO ABRIL, 2019.

David Pérez: „La comunidad rumana de Alcorcón es ejemplo de convivencia, de respeto y de ca-

riño” (Ayuntamiento de Alcorcón)

Foto: www.ayto-alcorcon.es
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Tenis: Cîrstea 
se retrage din 
echipa de Fed 
Cup a României

Mircea Rednic: 
Am nevoie de 
ajutorul lui 
Dănciulescu

l l  Jucătoarea de tenis Sorana Cîrs-
tea (28 ani) şi-a anunţat retragerea 
din echipa de Fed Cup a României, 
informează AGERPRES.

„După 12 ani de jucat pentru 
România, a venit momentul să îmi 
anunţ oficial retragerea din echipa 
naţională de Fed Cup. La 16 ani şi 
14 zile am jucat primul meci, fiind 
şi astăzi cea mai tânără debutantă 
din istoria ţării noastre!”, a afirmat 
Cîrstea, aflată în prezent pe locul 85 
în clasamentul mondial feminin. So-
rana Cîrstea a mai spus că şi-a fă-
cut datoria şi acum e momentul să 
predea ştafeta noii generaţii: „Am 
reprezentat cu mândrie şi onoare 
tricolorul de fiecare dată când am 
avut ocazia. Simt că mi-am făcut da-
toria şi acum este momentul să pre-
dau ştafeta noii generaţii! Aş vrea să 
mulţumesc cu această ocazie cole-
gelor de echipă, federaţiei, căpitani-
lor, antrenorilor şi celor care au pus 
umărul la succesul nostru! Dar mai 
ales românilor care m-au susţinut 
atât de frumos de-a lungul anilor!”

Conform sursei citate, Cîrstea a de-
butat în echipa de Fed Cup în 2006, 
a disputat 19 meciuri ale României, 
având 17 partide de simplu (11 vic-
torii, 6 înfrângeri) şi 12 de dublu (5-
7). În 2019, România va juca în pri-
mul tur al Grupei Mondiale a Fed 
Cup cu Cehia (9-10 februarie, la Os-
trava), deţinătoarea trofeului.

l l  Antrenorul echipei de fotbal Di-
namo Bucureşti, Mircea Rednic, a 
declarat într-o conferinţă de presă, 
că a dorit revenirea lui Ionel Dăn-
ciulescu la clubul din Şoseaua Şte-
fan cel Mare, deoarece are nevoie 
de ajutorul acestuia, informează 
AGERPRES.

„Important e că am reuşit să îl 
aduc lângă mine, lângă echipă. 
Ştie foarte bine ce are de făcut, e 
un câştig pentru grup şi îmi pare 
foarte bine că a venit alături de 
Dinamo. Avea bagajele făcute. Mi 
se pare normal ca el să fie aici”, a 
spus Rednic. 

„Un om ca Dănciulescu, un om 
care are atâta experienţă, e nor-
mal că trebuie să te consulţi şi cu 
el, să-i prezinţi jucătorii pe care îi 
vrei, tot tu decizi, dar un sfat pri-
mit de la Dănciulescu eu cred că 
e un sfat util. Nu vreau să-l aduc 
că e frumos, că arată bine, îl aduc 
pentru că am nevoie de el”, a mai 
declarat tehnicianul.

Ionel Dănciulescu este de luni, 10 
decembrie 2018, directorul echi-
pei Dinamo. 

Dănciulescu demisionase în sep-
tembrie din funcţia de manager 
general al clubului şi a fost pen-
tru o lună director sportiv la echi-
pa de ligă secundă ASSCS Farul 
Constanţa, după cum a mai pre-
cizat sursa citată.

l l  Argentina, care a câştigat dumini-
că, 9 dec. 2018, al 25-lea său titlu din 
Copa Libertadores la fotbal, graţie 
succesului echipei River Plate, şi-a 
consolidat statutul de ţară cu cele 
mai multe victorii în competiţie, dis-
tanţându-se de Brazilia, cu 18 tro-
fee, şi de Uruguay (8), informează 
AGERPRES.

River Plate, care a învins Boca Ju-
niors cu 3-1, în manşa a doua a fina-
lei Cupei Libertadores, de la Madrid, 

şi-a trecut în palmares al patrulea 
trofeu, în timp ce Boca a rămas cu 
6 succese. Independiente, cu 7 tro-
fee, rămâne echipa sud-americană 
cu cele mai multe titluri în vitrină.

Marcelo Gallardo a obţinut primul 
său trofeu ca tehnician al lui River 
Plate, după ce cu aceeaşi echipă câş-
tigase ca jucător finalele din 2001, 
2003 şi 2007. Conform sursei citate, 
prima ediţie a competiţiei, din 1960, 
a fost câştigată de Penarol Monte-

Copa Libertadores: Argentina a câştigat al  
25-lea titlu, fiind ţara cu cele mai multe victorii

video, care numără cinci succese în 
prezent, ultimul datând din 1996. 

Ediţia 2018 a Cupei Libertadores a 
fost câştigată de River Plate, în finala 
cu Boca Juniors, după 2-2 în meciul 
tur şi 3-1 în meciul retur, după pre-
lungiri. Copa Libertadores a fost câş-
tigată până acum de cluburi din Ar-
gentina (25), Brazilia (18), Uruguay 
(8), Paraguay (3), Columbia (3), Chile 
(1) şi Ecuador (1).
Foto: elperiodico.com

Tenis de masă: Pletea a 
câștigat medalia de bronz
l l  Jucătorul român Cristian Pletea a 
câştigat medalia de bronz la Cam-
pionatele Mondiale de tenis de 
masă pentru Juniori de la Bendi-
go (Australia), după ce a fost învins 
în semifinale de chinezul Haidong 
Xu cu 4-0 (11-5, 11-3, 11-8, 11-6), 
informează AGERPRES.

Xu a cucerit aurul în urma victoriei 
cu 4-1 în finala cu japonezul Yukiya 
Uda. Pletea îl învinsese în sferturile 
de finală, cu 4-0, pe chinezul Heyi 
Yu, liderul mondial al juniorilor. 

Pletea a adus singura medalie a 
delegaţiei României la Bendigo, 
după ce anul trecut, la Riva del Gar-
da (Italia), România a cucerit meda-
lii de bronz în întrecerile pe echipe, 
feminin şi masculin, şi la dublu mixt.

Cristian, în vârstă de 18 ani, a 
fost dominat de chinez, care s-a 
impus în patru seturi, (11-5, 11-3, 
11-8, 11-6).

Judo: Căprioriu - O medalie la Tokyo este 

posibilă, dacă munceşti şi eşti perseverent

l l  Sportiva Corina Căprioriu, care a 
revenit asupra deciziei de retragere 
la începutul acestui an, a declarat că 
are încredere că va câştiga o meda-
lie la Jocurile Olimpice de la Tokyo, 
deoarece atunci când „munceşti şi 
eşti perseverent, orice e posibil”, in-
formează AGERPRES.

„Eu m-am întors anul acesta, iar 
prima parte a fost destul de dificilă 
pentru că am început cu o acciden-
tare. Am fost după aceea la compe-
tiţii, dar am acumulat ceva oboseală 
şi am zis în cele din urmă să revin 
în 2019. Pe mine mă interesează să 
mă calific la Jocurile Olimpice. Îmi 
doresc foarte, foarte mult să obţin 
medalii cât mai valoroase. De aceea 
m-am întors în judo. Vreau să mă 
autodepăşesc, sper să pot. Eu voi 
da tot ce am mai bun. O medalie la 
Tokyo este posibilă, dacă munceşti 

şi eşti perseverent, orice e posibil”, 
a spus ea.

„E foarte grea această calificare, am 
început în ianuarie pe locul 208 mon-
dial. Nici când eram junioare nu cred 
că am fost pe locul ăsta, pentru că am 
acumulat destul de repede puncte. 

Acum sunt pe locul 42 mondial, sunt 
mai relaxată şi mai hotărâtă, îmi dă în-
credere să merg mai departe. Oricum, 
nu renunţ eu aşa cu una, cu două. Pri-
ma competiţie la care voi participa va 
fi Grand Prix-ul din Israel, la sfârşitul lu-
nii ianuarie. Bineînţeles că îmi doresc 
o medalie la Campionatele Mondiale, 
însă încerc să iau fiecare competiţie în 
parte, pentru că fiecare meci îmi adu-
ce puncte”, a adăugat sportiva meda-
liată cu argint la Jocurile Olimpice de 
la Londra 2012.

Conform sursei citate, Corina 
Căprioriu a menţionat că îi este greu 
să se acomodeze cu antrenorul interi-
mar al lotului naţional, japonezul Ko-
hei Oishi, „el momentan lucrează mai 
mult cu junioarele. Eu am o relaţie cu 
antrenorii cu care am reuşit să obţin 
rezultate”.
Foto: pinterest.ca

Medalia lui Cristian Pletea este 
prima obţinută de România la 
Mondialele de Juniori din Aus-
tralia. El este singurul european 
ajuns în semifinale, conform Hot-
News.ro. 
Foto: lead.ro
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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: 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. 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

Español, funcionario del estado, busca amistad 
sin límite con señora rumana de 37 a 45 años. 
Mejor si vive en Castilla-La Mancha. Tel.: 
692349636.

Domn 62 ani caut doamnă din Comunitatea 
Madrid. Tel.: 642970401.

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 şi loc de muncă stabil, doresc să 
cunosc o domnişoară 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 
domnişoară 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.

DIVERSE

VÂNZĂRI

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, 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 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.




