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„Mândrii Românași” te 
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Anka Moldovan 
Feier, primul deputat 
român de la Madrid

UATAE (Spania): Lucrătorii autonomi români 
pe locul al doilea, ca număr, după chinezi

Numărul total al lucrătorilor autonomi străini a ajuns, în aprilie 2017, la valoarea 
de 289.400, în timp ce în aprilie 2016 era de 269.823. Din numărul total al 
autonomilor străini, 140.275 (reprezentând 48,5%) provin din țările spațiului 
Uniunii Europene și 149.125 (reprezentând 51,5%) provin din țările non-UE. 2
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CONTACT

Ambasada României în Regatul Spaniei
Adresa: Avenida de Alfonso XIII, nr. 157,  
28016 Madrid

Tel.: +34 913501881 (5 linii)
Atașat pe probleme de muncă și 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 (5 linii)
Fax: +34 914165025
E-mail: contact@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! Preluarea cererilor de pașaport:
Luni-miercuri, 9.00-15.00, fără programare;  

joi, 9.00-13.00, fără programare; joi, 14.00-16.00,  
cu programare; vineri, 9.00-15.00 cu programare

Eliberare pașapoarte:  
luni-joi, 9.00-16.00, sau vinerea, 9.00-15.00

Programări pașapoarte:
programari@consuladoderumania.es
Pentru obținerea unui titlu de călătorie nu este 

nevoie de o programare prealabilă.
Jurisdicție: Comunitatea Autonomă Madrid, 

Castilia și León (Avila, Burgos, León, Palencia, Sala-
manca, 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.
Program de lucru cu publicul: luni–vineri, 

09.00–17.00 (09.00–14.00 depunere cereri;  
15.30–16.30 eliberare documente).

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.

Program de lucru cu publicul: luni–vineri 
(09.00–14.00 depunere cereri, 15.30–16.30 eliberare 
documente).

Consulatul General  
al României la Bilbao
Adresa: Plaza Circular, nr. 4, 48001 Bilbao

Tel.: +34 944245177

Fax: +34 944245405
E-mail: secretariado@cgrumaniabilbao.es
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).

Program de lucru cu publicul: luni–joi 
(09.30–14.30 depunere cereri, 16.30–17.00 elibe-
rarea documentelor); vineri (09.30–11.30 preluare 
cereri și eliberare documente pentru minorii aflați 
sub tutela autorităților spaniole, 11.30–13.00 depu-
nerea jurământului de credință pentru obținerea 
cetățeniei române, 14.00–15.30 oficiere căsătorii, 
probleme cetățenie, audiențe etc.- cu programare, 
15.30–16.30 vize–cu programare).

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: consulat@zaragoza.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.
Program de lucru cu publicul: luni – vineri, 

9.00-15.00 (9.00–14.00 depunere cereri).

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.

Program de lucru cu publicul: luni–joi 
(09.00–13.30 depunere cereri, 15.00–16.30 elibe-
rare documente); vineri (09.00–11.30 preluare 
documente, 12.00–13.00 eliberare documente, 
14.00–15.30 oficiere căsătorii, probleme cetățenie, 
audiențe etc.–cu programare, 15.30–16.30 vize – cu 
programare).

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).

Program de lucru cu publicul: luni–vineri 
(09.00–14.00 depunere cereri, 16.00–17.00 eliberare 
documente).

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
Program de lucru cu publicul: luni–joi 

(09.00–14.00 depunere cereri, 16.30–17.00 elibe-
rare documente). Vineri–activitate de asistenţă și 
protecţie, vizite la penitenciare, oficiere căsăto-
rii, audienţe și alte servicii, pe bază de programare 
prealabilă.

INSTITUŢII ALE STATULUI ROMÂN ÎN SPANIA

Uniunea Asociațiilor Muncitori-
lor Autonomi și Întreprinzători 
(La Unión de Asociaciones de 
Trabajadores Autónomos y 
Emprendedores, UATAE) a 
analizat datele publicate de 
Ministerul Muncii și Securității 
Sociale din Spania (Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social) 
în ceea ce privește afilierea stră-
inilor care desfășoară activități 
independente pentru luna apri-
lie 2017, concluzia cea mai 
importantă la care s-a ajuns 
fiind faptul că, 65,5% din creș-
terea numărului de lucrători 
autonomi în Spania, în ulti-
mul an, este reprezentată de 
străini. Astfel, numărul lucră-
torilor autonomi proveniți din 
alte țări, în ultimul an (apri-
lie 2017 comparativ cu aprilie 
2016) a crescut la 19.577, din 
creșterea totală a lucrătorilor 

autonomi în Spania înregistrată 
de 29.873, conform informați-
ilor prezentate pe www.uatae.
org. Numărul total al lucrăto-
rilor autonomi străini a ajuns, 
în aprilie 2017, la valoarea de 
289.400, în timp ce în apri-
lie 2016 era de 269.823. În 
prezent, lucrătorii autonomi 
străini reprezintă 9% din tota-
lul lucrătorilor autonomi din 
Spania (3.214.007).

Referitor la aceste cifre de 
creștere, Secretarul General al 
UATAE, María José Landaburu 
a declarat: „Aceste cifre indică 
faptul că autonomii străini (n. 
red. persoanele fizice autori-
zate) sunt actori importanți în 
creșterea numărului autono-
milor în țara noastră, deoarece 
aceștia reprezintă două treimi 
din creșterea globală înregis-
trată în ultimul an, multiplicând 

cu 7,7 rata creșterii numărului 
de autonomi, în general, dar 
chiar și așa nu putem uita că 
această creștere a numărului de 
autonomi străini se datorează, 
în parte, dificultăților pe care 

le întâmpină aceștia în acce-
sarea pieței forței de muncă 
pentru ocuparea unui post de 
muncă oferit de un angajator 
și, în mai multe cazuri, aceș-
tia devin întreprinzători fără 

a avea un suport, formare sau 
resursele necesare”.

Din numărul total al auto-
nomilor străini, 140.275 
(reprezentând 48,5%) pro-
vin din țările spațiului Uniunii 
Europene și 149.125 (reprezen-
tând 51,5%) provin din țările 
non-UE. Raportat la țara de 
proveniență, pe primul loc se 
află China cu 51.426 autonomi 
în Spania, reprezentând 18% 
din numărul total, urmată 
de România cu 34.053; Ita-
lia, 22.314; și Marea Britanie, 
21.826. Un procent de 60% din 
numărul total al autonomilor 
străini este regăsit în cele trei 
sectoare: comerț, industria 
hotelieră și construcții. UATAE 
înglobează peste 300 de orga-
nizații, având la bază afilierea 
a peste 350.000 de autonomi, 
mai precizează sursa citată.

UATAE (Spania): Lucrătorii autonomi români 
pe locul al doilea, ca număr, după chinezi

Foto: pixabay.com
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Asigurare de Viata Repatriación

reinventando los seguros

Puteţi cere informaţii aici

Termenii expusi in acest document sunt supusi conditiilor generale si speciale de aplicare a acestei asigurari cat si a modalitatei contratate.
Acoperire asigurata de AXA AURORA Vida S.A. de Seguros y Reaseguros

Asigurarea AXA Vida Repatriación va ajuta, atat pe dumneavoastra cat si 
familia, ca in caz de deces sa va intoarceti acasa.

Cine poate contrata?

Strainii rezidenti in Spania cu N.I.E, pasaport comunitar sau N.I.F.

Tot ce aveti nevoie pentru mai putin de 0,15 € pe zi
. Repatriere in tara, incazul unuli deces, indiferent de cauza pe intreg teritoriul 

Spaniei.
. Transport de la aeroport pana la domiciliul asiguratului, cu un maxim de 750 €.
. Include bilet de avion dus-intors pentru un insotitor.
. Include un serviciu telefonic de consiliere legala si informatii.
. Capital asigurat de 500 €.

Pentru ca dorinta 
ta este sa te  
intorci langa  
cei dragi
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Cum se cere o 
programare la 
Spitalul Universitar 
din Torrejón?
În Comunidad de Madrid, oricine are drep-
tul să aleagă liber spitalul în care dorește 
să fie îngrijit. Pentru a alege Spitalul Uni-
versitar din Torrejón, aveţi nevoie doar de 
cardul public de sănătate. Aveţi două vari-
ante: dacă medicul dumneavoastră de 
familie v-a spus că trebuie să vă prezentaţi 
la un specialist la spital, vă va înmâna un 
document numit „Parte de Interconsultas” 
(bilet de trimitere) și o dovadă a solicitării 
de programare, care cuprinde un număr de 
identificare a cererii. Medicul va transmite 
această cerere la Centro de Gestión de Citas 
(Centrul de Programări), de unde veţi fi con-
tactat prin telefon în câteva zile, pentru a 
primi programarea. În acest moment puteţi 
cere să fiţi primit la Spitalul Universitar din 
Torrejón și operatoarea vă oferă programa-
rea cu specialistul de care aveţi nevoie. Dacă 
deja sunteţi îngrijit la un alt spital și doriţi 
să vă prezentaţi la Spitalul Universitar din 
Torrejón, luaţi legătura cu Secţia de Primire 
(Unidad de Admisión) a spitalului respectiv 
și explicaţi că doriţi o programare la Spitalul 
din Torrejón. Angajaţii de la secţia respec-
tivă vor gestiona solicitarea și vă vor înmâna 
biletul de trimitere (Parte de Interconsulta). 
Mai multe informații pe internet www.hos-
pitaldetorrejon.es/eligenos

F emeile care au avut can-
cer de sân renunță la 
sarcină de multe ori, de 

teama să nu crească riscul de 
recidivă a bolii. Dar un studiu 
care a implicat peste 1.200 de 
femei, prezentat recent la o reu-
niune a American Society of 
Clinical Oncology (Societatea 
Americană de Oncologie Cli-
nică, ASCO) la Chicago, arată 
acum că ele ar putea să aibă 
un copil fără a crește riscul 
revenirii cancerului, infor-
mează AGERPRES.

Dintre toate pacientele care 
au supraviețuit unui cancer, 
este cel mai puțin probabil 
ca femeile care au avut can-
cer mamar să aibă un copil 
după un astfel de diagnostic, 
în mare parte din cauza teme-
rilor că producția ridicată de 
hormoni în timpul sarcinii ar 
putea determina celulele can-
cerigene latente să înceapă să 
crească.

Aceasta este o preocupare 
deosebită pentru femeile cu 
cancer de sân cu nivel ridicat de 
receptori de estrogen (ER-po-
zitiv), care este alimentat de 
hormonul estrogen. Femeile 

cu aceste tipuri de cancer iau 
blocante de estrogen timp de 
cinci și, uneori, 10 ani pen-
tru a ține cancerul sub control. 
Pentru aceste femei, sarcina 
ar însemna să ia o pauză de 
la terapie, care s-a dovedit a 
bloca o recidivă.

Studiul a inclus 1.207 femei 
sub 50 de ani care au fost dia-
gnosticate cu cancer de sân 

non-metastatic înainte de 
2008. Cele mai multe (57 la 
sută) au avut cancer de sân 
ER-pozitiv. Din total, 333 de 
femei au rămas însărcinate. 
Fiecare dintre aceste femei a 
fost comparată cu trei femei 
cu cancere similare care nu 
au rămas gravide.

După aproximativ 10 ani de 
urmărire, nu a existat nici o 

diferență semnificativă în rea-
pariția cancerului între femeile 
care au avut un copil și cele 
care nu au avut unul, cele care 
au rămas însărcinate au avut 
riscuri de a muri mai mici cu 
42% decât cele care nu au rămas 
gravide, sugerând-se că sarcina 
poate proteja de fapt împotriva 
reapariției bolii, conform sur-
sei citate.

Sarcina după un cancer de sân nu crește riscul de 
recidivă, ci ar putea proteja împotriva reapariției bolii

Fundația „Juegaterapia” a rea-
lizat o donație de 20 de console 
pentru secția de pediatrie a Spi-
talului Universitar din Torrejón. 
Fundația primește în fiecare zi 
console și tablete de la firme 
sau particulari, pe care ulterior 
le donează la spitale cu obiec-
tivul ca cei mici să se poată 
juca în ciuda faptului că sunt 
internați în spital.

Secția de pediatrie a Spita-
lului Universitar din Torrejón 
are 22 de camere și beneficiază 
de o sală de joc și în urmă-
toarele luni va inaugura o sală 
de cinematograf unde copiii 
vor putea vedea filme pentru 
copii. „Spitalizarea, asociată 
cu separarea de casă și posi-
bilele dureri sau disconforturi, 
poate cauza copiilor stres, anxi-
etate sau chiar să le provoace 
o traumă. De aceea pentru noi 
este foarte important ca spita-
lizarea copiilor să fie cât mai 
comodă și să le punem la dis-
poziție toate modalitățile de 
distragere a atenției și de distracție posibile”, 
explică Fernando Sánchez Perales șef al Ser-
viciului de Pediatrie al Spitalului Universitar 
din Torrejón.

Spitalul este recunoscător pentru dona-
ția făcută de către Fundația „Juegaterapia”. 

„Suntem foarte încântați că societatea colabo-
rează la astfel de inițiative. Este necesar să-i 
facem pe copii să se simtă ca acasă pe toată 
durata spitalizării. La orice vârstă, o stare de 
spirit bună ajută la îmbunătățirea bolii și, în 
cazul unui copil, se întâmplă același lucru. De 

aceea, încercăm să avem jucării, cărți, filme și 
jocuri video, astfel încât copiii să se poată dis-
tra chiar dacă sunt internați” ne spune Caridad 
Amador, supervizoare a Secției de Pediatrie 
și a Secției de Maternitate ale Spitalului Uni-
versitar din Torrejón.

Spitalul din Torrejón va beneficia de console pentru 
secția de pediatrie mulțumită Fundației „Juegaterapia”

Foto: Spitalul Universitar din Torrejón

Bulgaria a declarat că va efectua verificări la diferite produse 
alimentare ale unor companii multinaționale vândute în sta-
tul balcanic și le va compara cu alimentele vândute în țări 
vest-europene mai bogate, pe fondul preocupărilor legate de 
calitate, informează AGERPRES.

Grupuri de consumatori s-au plâns că branduri populare 
folosesc ingrediente de calitate mai proastă pentru produse 
vândute în Europa centrală și de est decât pentru cele vândute 
în țări ca Germania și Austria.

Cu toate acestea, ele au puține posibilități de a face plân-
gere pentru că Uniunea Europeană solicită doar ca ambalajul 
să conțină lista clară a tuturor ingredientelor, fără a impune 
specificații legate de calitate.

Ministrul bulgar al agriculturii, alimentației și silviculturii, 
Rumen Porozhanov, a spus că experții au cumpărat deja cioco-
lată, lactate, produse din carne, băuturi nealcoolice, sucuri și 
alimente pentru sugari din Germania și Austria și vor face veri-
ficările de calitate după ce vor cumpăra produsele identice din 
Bulgaria. „Vom cumpăra produse identice vândute pe piața 
bulgară de lanțurile mari și apoi analiza va începe”, a declarat 
Porozhanov după o ședință de guvern.

„Avem o viziune unită cu țările Grupului de la Vișegrad de a 
face astfel de comparații”, a adăugat el, referindu-se la Polonia, 
Slovacia, Republica Cehă și Ungaria, care au criticat deja mai 
multe companii globale de produse alimentare în legătură cu 
această problemă.

Țările est-europene doresc să facă lobby în cadrul UE pen-
tru a împiedica companiile să ofere mărci și ambalaje identice, 
dar cu ingrediente diferite în „vechea” și „noua” Uniune Euro-
peană, mai spune sursa citată.

Bulgaria va face verificări la 
diferite produse alimentare 
în privința calității

Foto: a1.ro
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DEPÓSITO DE 
MATERIALES DE

CONSTRUCCIÓN

SILVIU

Dirección: Avenida de la Constitución nº 7�Coslada�Tel.: 616 521 016 / 916 715 119

Porcelánico Extra 
Plus Propamsa

4,44€

Placa cartón
yeso 13mm

1,49€/m2

Florin Morariu, este un român 
de 32 de ani care era în tura de 
lucru într-o brutărie din Londra, 
chiar în zona London Bridge, 
în care a avut loc atacul tero-
rist de sâmbătă seara (3 spre 4 
iunie a.c.) din Londra. Acesta a 
surprins într-o filmare șocantă 
făcută cu telefonul mobil cli-
pele de groază în evenimentele 
din timpul atacului.

Putea fi o sâmbătă obișnuită, 
dar evenimentele ce au urmat 
sunt greu de descris. Florin se 
afla la muncă și a văzut de la 
fereastra brutăriei cum oamenii 
alergau speriați și dezorien-
tați, așa a ieșit curios să afle ce 
se întâmplă. Pe stradă a întâl-
nit mai multe persoane care 
alergau speriate, spunându-i 
că niște oameni înarmați cu 
cuțite înjunghie oameni pe 
stradă. Fără să se mai gân-
dească, i-a adăpostit pe toți 
care alergau pe stradă în brută-
ria unde lucra și poate că mulți 
dintre noi, în situația lui, ne 
adăposteam și noi alături de alți 
oameni în brutărie, dar Florin 
NU. El nu doar că a rămas pe 
stradă să vadă ce se întâmplă, 
ci s-a înarmat cu ce i-a venit la 

mână pentru a lupta cu tero-
riștii. Astfel, la vederea cum un 
terorist înjunghie o persoană 
pe stradă, Florin a aruncat cu 
cele 2 coșuri de pâine în unul 
din cei 3 teroriști. Teroristul 
de un coș s-a ferit, dar al 2-lea 
coș l-a lovit din plin, imobili-
zându-l. Clipele de groază au 
continuat, Florin strigând la 
colegii lui să îi mai aducă ceva 
la mână, bâte, un par, ceva dur 
să poată lupta.

Din filmarea publicată pe 
contului lui de Facebook, se 
vede spontaneitatea organi-
zării într-o situație limită și 
curajul de a ajuta forțele de 
ordine să securizeze zona pen-
tru a nu exista și alte victime: 

„E atac terorist aici. Au împuș-
cat oameni. Uitați, fraților! (…) 
I-am dat cu un basket (coș) în 
cap teroristului ăluia. I-am dat 
un basket (coș) în cap de l-am 
zăpăcit (…) Ferească Dumne-
zeu ce e aici, fraților (…) Ce 
cuțit i-a băgat lu unu… În 
gât… Îs trei, nu? (…) Adu-mi 
ceva dur, adu-mi bâta aia. 
Adu-mi parul ăla care îl am 
sub masă. Făcălețul ăla tare de 
sub masă. Adu-l încoace! (…) 

Oameni buni, ferească Dumne-
zeu ce e aici. Doi teroriști taie 
lumea pe stradă. Uitați ce au 
făcut… ”, spune Florin Mora-
riu, în înregistrarea video de 
pe străzi din mijlocul eveni-
mentelor de groază.

Acum, Florin este considerat 
erou în presa din Marea Bri-
tanie și internațională pentru 
curajul de a interveni alături 
de forțele de ordine și pentru 
persoanele adăpostite în brută-
rie. În aceste momente, Florin 
are nevoie de timp pentru a-și 
putea reveni din șocul avut în 
urma atacului și bine ar fi ca 
evenimente de genul să nu mai 
existe deloc, niciunde în lume.

În continuare prezentăm 
referințe din presa britanică 

și internațională despre ges-
tul eroic al ROMÂNULUI 
care aduce cinste comunității 
de români din Marea Brita-
nie și tuturor românilor din 
lume. Mulțumim Florin și ai 
grijă de tine și de semenii din 
jur, RESPECT!

The Telegraph: Brave 
Romanian baker hits terro-
rist over the head with crate 
before giving 20 terrified peo-
ple shelter

Mirror: Hero Romanian 
baker hit London Bridge 
terrorist over the head with 
crate before giving 20 terri-
fied people shelter

9news.com: London 
attacks: Romanian baker 
hit terrorist with crate

Herald Sun: Everyday 
heroes hailed for saving lives in 
wake of London Bridge terror 
attacks

Daily Mail: A Romanian 
baker was hailed as a hero 
after fending off an attacker 
with a crate

International Business 
Times: A romanian baker 
smashed london bridge terro-
rist over head bread crate

Florin Morariu, românul erou în atentatul de 
la Londra: „E atac terorist, adu-mi parul ăla”

Foto: Facebook Florin Morariu

Pe data de 4 martie 2016, „Ansamblul Mândrii Românași” a dat 
startul cursurilor de dansuri populare românești pentru copii 
și adulți din Spania.

Pentru a ajuta la păstrarea valorilor și tradițiilor culturale 
românești este nevoie ca și tu să te implici în acest proiect al 
Grupului „Mândrii Românași”. Prin desfășurarea acestor cursuri 
de dans se dorește întărirea relațiilor între românii aparținători 
ai comunității românești din Spania și realizarea unei strânse 
legături sufletești între românii aceleiași țări, dar din regiuni 
diferite ale României.

Dacă te vei alătura, vei face și tu parte din „Ansamblul 
Mândrii Românași” care cuprinde grupe formate din copii de 
diferite vârste și grupe pentru adulți. Vârsta minimă pentru 
copii este de 3 ani.

Pentru început, cursurile vor avea loc în orașul Alcalá de 
Henares, adresa Calle Camino de Santiago, nr. 3, provincia 
Madrid, programate în ziua de vineri, între orele 17:00–20:00. 
Costul cursurilor de dans este de 20 euro/pe lună/persoană.

„Ansamblul Mândrii Românași” îi invită și îi așteaptă pe toți 
românii pasionați de muzica și dansul popular românesc să se 
alăture acestui proiect sub sloganul „Haideți în pași de dans, să 
fim Mândrii Românași!”

Înscrierile se pot face la adresa de e-mail:
mandriiromanasi@gmail.com sau la telefon 633307958.

De asemenea, așteptăm mesajele tale pe pagina oficială de 
Facebook Mândrii Românași.

Vă așteptăm cu drag!

Grupul „Mândrii Românași” 
organizează Cursuri de Dansuri 
Populare Românești în Spania

ACTUALITATE
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M inistrul Afacerilor 
Externe, Teodor 
Meleșcanu, a depus 

instrumentul de ratificare 
a Acordului de la Paris pri-
vind schimbările climatice, în 
prezența secretarului general 
adjunct pentru Afaceri Juridice 
al ONU, Miguel de Serpa Soa-
res. Acordul de la Paris a intrat 
în vigoare la 5 octombrie 2016 
și va deveni operațional după 
2020, informează AGERPRES.

În cadrul ceremoniei, șeful 
diplomației române a arătat 
că formularea și implemen-
tarea concertată a strategiilor 
privind dezvoltarea durabilă 
și schimbările climatice, la 
nivel național, corespund 
angajamentului României 
ca stat membru UE și ONU, 
precum și obiectivului nos-
tru de a contribui activ la 
implementarea mecanisme-
lor Acordului. Înaltul oficial 
ONU a subliniat că ratificarea 
de către România a Acordului 
de la Paris privind schimbările 
climatice reprezintă recunoaș-
terea contribuției importante a 
țării noastre pentru menține-
rea acestui domeniu pe agenda 

internațională și consolidarea 
cooperării între statele lumii 
în abordarea acestui fenomen.

Totodată, potrivit MAE, 
ministrul Teodor Meleșcanu 
a avut o întrevedere cu secre-
tarul general adjunct al ONU, 
Amina Mohammed, în cadrul 
căreia a subliniat importanța 
angajamentelor asumate de 
statele care au adoptat Agenda 
2030, în ceea ce privește eli-
minarea sărăciei și a foametei, 
combaterea inegalităților și a 
injustiției, precum și adopta-
rea unor măsuri active privind 
protecția mediului înconju-
rător, în concordanță cu cele 
trei domenii ale dezvoltării 
durabile: economic, social 
și mediu. A subliniat că poli-
tica națională de cooperare 
pentru dezvoltare reprezintă 
principalul instrument prin 
care România, în calitate de 
stat membru al Uniunii Euro-
pene și donator de asistență 
oficială pentru dezvoltare, își 
îndeplinește angajamentele 
privind dezvoltarea durabilă 
asumate în plan extern, pre-
cizează sursa citată. La rândul 
său, secretarul general adjunct 

al ONU, Amina Mohammed, 
a exprimat apreciere pentru 
depunerea instrumentului 
de ratificare a Acordului de 
la Paris privind schimbările 
climatice, precum și pentru 
atenția constantă acordată de 
România implementării Agen-
dei 2030 privind dezvoltarea 
durabilă.

„Chestiunile păcii și secu-
rității internaționale au fost 
abordate de ministrul Afa-
cerilor Externe în întâlniri 
separate cu secretarul general 
adjunct pentru afaceri politice, 
Jeffrey Feltman, și cu secre-
tarul general adjunct pentru 
operațiuni de menținere a păcii, 
Jean-Pierre Lacroix. Au fost 
abordate temele de interes prio-
ritar pentru România, respectiv 
întărirea capacităților ONU în 
domeniul misiunilor de menți-
nere a păcii, cooperarea dintre 
ONU și organizațiile regionale 
în asigurarea păcii și securității 
internaționale, precum și creș-
terea profilului Consiliului de 
Securitate ca for de prevenire 
și acțiune proactivă în soluți-
onarea situațiilor de criză”, se 
arată într-un comunicat MAE. 

În context, interlocutorii au 
salutat interesul manifestat de 
România pentru o implicare 
activă în acțiuni de diploma-
ție preventivă și mediere prin 
intermediul ONU. De aseme-
nea, au apreciat rolul pe care 
România îl deține în asigurarea 
stabilității regionale și apor-
tul substanțial și diversificat 
adus de țara noastră de-a lun-
gul timpului în misiunile de 
pace ale ONU.

De asemenea, ministrul Teo-
dor Meleșcanu a avut o întâlnire 
bilaterală cu Miroslav Lajčák, 
în noua calitate de președinte 
al Adunării Generale, cei doi 
oficiali reiterând necesitatea 
promovării unui multilatera-
lism eficace, cu recunoașterea 
rolului central al ONU. „Con-
solidarea acestor contacte și 
inițierea unui dialog aprofun-
dat la nivelul ONU de către 
șeful diplomației române cores-
pund obiectivului prioritar al 
României de creștere a vizibi-
lității candidaturii României 
la Consiliul de Securitate în 
rândul statelor membre ONU”, 
subliniază MAE, potrivit sur-
sei citate.

MAE: Meleșcanu a depus instrumentul de ratificare 
a Acordului de la Paris privind schimbările climatice

Anka Moldovan Feier este membru al Partidului Popular. De 
loc din Ardeal, ea a avut mai întâi o carieră artistică, apoi a 
lucrat pentru serviciile sociale, pentru ca acum să decidă că 
are un cuvânt de spus și în politică.

Născută în 1976 în România la Cluj-Napoca, Anka Moldovan 
Feier este absolventă a Universităţii autonome din Madrid, cu 
licenţă în istoria artelor.

Este artistă, pictează și s-a specializat în icoane bizantine. 
La alegerile locale din 2015, a fost pe lista popularilor spanioli. 
Acum a devenit primul deputat străin al Madridului, potrivit 
Digi24.ro, citat de MonitorulCJ.ro.

„Cu munca bună pe care ea o va face ca deputat, nu doar 
pentru a apăra interesele comunității românești, ci și în dome-
niul care îi va reveni, va munci foarte bine. O cunoașteți de 
mulți ani, de când muncea în centrul pentru imigranți din 
Alcalá de Henares.

Muncea pentru comunitatea Madrid, în Departamentul de 
Politici Sociale și Familie în ultimii doi ani, chiar mai bine de 
doi ani, ea depune o muncă excelentă. Iar acum ca deputat e 
un mare câștig pentru noi”, a declarat Cristina Cifuentes, preșe-
dintele Comunităţii Madrid.

În comunitatea autonomă Madrid trăiesc aproximativ 
250.000 de români. Româna e cea mai vorbită limbă stră-
ină din regiune. „Români sunt mulţi, într-adevăr, comunitatea 
românească reprezentând 23% din toată populaţia străină. 
Madridul este un oraș mare, integrator, cosmopolit, modern, 
nimeni nu te întreabă de unde vii, ci unde vrei să ajungi”, a 
spus Anka Moldovan Feier, deputat regional de Madrid, con-
form sursei citate.

Anka Moldovan Feier, primul 
deputat român în parlamentul 
regional de la Madrid
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Andrei Tiberiu Maria, cunoscut după numele de scenă SMILEY va avea un MEGA 
CONCERT LIVE în Spania, sâmbătă, pe 24 iunie, ora 21:00, la Sala de concerte din 
Palacio Vistalegre, Madrid (intrare pe C/ Castrojeriz s/n, Madrid, ora 19:00).

SMILEY este o foarte cunos-
cută vedetă a show-urilor de 
televiziune Românii au talent 

și Vocea României și unul dintre cei 
mai iubiți artiști din România. Dacă ai 
așteptat de mult timp acest moment, 
într-o zi specială, pe 24 iunie, SMILEY 
vine pentru prima data în Spania să 
ne încânte cu un MEGA CONCERT 
LIVE, de la care nu trebuie nici tu 
să lipsești. Ți-ai luat bilet la concert? 
Cumpără acum cu doar 25€ biletul 
tău la reducere de pe ticketea.com 
la concertul Smiley. Nu rata, intră 
pe ticketea, caută Smiley și cumpără 
bilete la reducere, de asemenea, poți 
cumpăra BILETE VIP.

Din postura de interpret, compo-
zitor, producător, om de televiziune, 
actor și mai ales OM, SMILEY tra-
tează în piesele sale teme de viață, 
dragoste, teme legate de frumusețea 
vieții adusă de naturalețe și simplitate. 
Din pagina sa, smiley.ro, aflăm des-
pre artist că a făcut istorie alături de 
trupa Simplu, alături de care a lansat 
cinci albume premiate cu Discul de 
Aur, după care, din 2007, artistul s-a 
îndreptat către o carieră solo. Până 
în prezent a lansat trei albume solo: 

„În lipsa mea” (2008), „Plec pe Marte” 
(2010) și „Acasă” (2013), în care a 
investit pasiunea sa pentru muzică 
și a jonglat, ca un adevărat acrobat, 
cu diferite stiluri muzicale: de la pop, 
soul, funk, la r’n’b și hip-hop. Rezul-
tatul s-a văzut în aprecierea primită 
din partea publicului, din milioanele 
de vizualizări ale videoclipurilor și 
din hit-urile care au atins primele 
poziții în topurile muzicale. Printre 
piesele sale foarte apreciate, amin-
tim: „În lipsa mea”, „Preocupat cu 
gura ta”, „Plec pe Marte” (feat. Che-
loo), „Cai verzi pe pereți” (feat. Alex 
Velea & Don Baxter), „Acasă”, „Oare-
care”, „Pierdut buletin” (feat.DOC 
& Motzu), „Îndrăgostit (deși n-am 
vrut)” și „De unde vii la ora asta?”.

În inimile românilor din străină-
tate, desigur și din Spania, Smiley este 
reținut după următoarele versuri ale 
piesei Acasă: „Și-atunci când în lume 
voi pleca, / Să nu uit să mă-ntorc 
acasă”, iar românii din străinătate 
știu cel mai bine cum se simte dorul 
de casă, de cei dragi.

Vino și TU și la un MEGA CONCERT 
LIVE SMILEY pentru prima dată 
în SPANIA.

Informații și rezervări bilete la 
telefon și WhatsApp 691 324 599.
Organizator: Teia Media

Colaboratori: Global Records, 

Carmangeria Românească, Autos 
Motoreta și FoodEx

Parteneri Media: Radio Româ-
nul, ziarul El Rumano

Bilete pot fi cumpărate de pe 
ticketea.com și din următoarele 
puncte de vânzare:
Guadalajara: Casa Domnitorul – C. 
Zaragoza, nr. 17.

Azuqueca de Henares: Maga-
zin „La Ilie” – C. Valladolid, nr. 4.

Alcalá de Henares: Panadería 
Ana Bârsan – Paseo de la Estación, 
nr. 8; Transilvania Musica Rom – C. 
Ferraz, nr. 2; Logística Moise – C. 
Juan de Zúñiga, nr. 1; Carmangeria 
Românească – C. Juan de Austria, 
nr. 5; Casa Domnitorul – C. Diego 

de Urbina, nr. 2; Casa Domnitorul 
– Centrul Comercial La Dehesa; Hai-
duc – Av. Reyes Catolicos, nr. 38; 
Digi Plus – C. Juan de Cardona, nr. 1; 
Panadería Egreta – Plaza San Fran-
cisco De Asís, nr. 1.

Torrejón de Ardoz: Carmangeria 
Românească – C. Cristo, nr. 1; Casa 
Domnitorul – C. San Isidro, nr. 10; 
Pan de Oro – Plaza de España, nr. 13.

San Fernando: Pastelería Vis 
Ioana – C. Comercio, nr. 53; Maga-
zin Alimentara Românească – C. 
Molino, nr. 21.

Coslada: Casa Domnitorul – C. 
Pérez Galdós, nr. 5; Carmangeria 
Românească – C. Doctor Ochoa, nr. 
1; Haiduc – Plaza Doctor Marañón, 
nr. 9; Magazinul Elen Boutique – C. 

Tajo, nr. 1; Adina Beauty Center – 
C. Perú, nr. 2; Style Peluqueros – C. 
Petra Sánchez, nr. 16; Baky Pan – C. 
Dr. Fleming, nr. 39; Cofetaria Piticu 

– C. Dr. Fleming, nr. 15; Cofetăria 
Amandina – Plaza Doctor Marañón, 
nr. 7; Magazin Transilvania – C. Ber-
lin, nr. 12.

Vicálvaro: Casa Românească – C. 
del Lago Van, nr. 15.

Madrid: Mica Românie – Morata-
laz, C. Marroquina, nr. 63; Minimarket 
Europa – Av. Peña Prieto, nr. 9; Hai-
duc – C. Francisco Villaespesa, nr. 51; 
Luxury for you – C. Alcalá, nr. 409; 
Luxury for you – C. Fuencarral, nr. 
129; Theo Market – C. Ponferrada, 
nr. 40; Restaurante El Descanso – C. 
Zaorejas, s/n; Restaurante Finca del 

Valle – C. Zaorejas, s/n.
Colmenar Viejo: Interior Alcampo 

– C. Tejera – Minimarket Alexandra, 
Local 24.

Aluche: Carmangeria Românească 
– C. Maqueda, nr. 132.

Carabanchel: Alimentara Româ-
nească Florin – C. Parador del Sol, 
nr. 30; Haiduc – C. Ramón Sáinz, nr. 
27; Magazin românesc – C. Alcau-
dón, nr. 30.

Móstoles: Carmangeria Româ-
nească – C. Echegaray, nr. 8; Theo 
Market – C. Echegaray, nr. 8; Locu-
torio Idel Lar – C. Ricardo de la Vega, 
nr. 1.

Alcorcón: Magazin Transilvania 
– C. Las Escuelas, nr. 4.

Getafe: Carmangeria Românească 
– C. Ramón y Cajal, nr. 10; Magazin 
Este – C. Andalucía, nr. 6; Locuto-
rio Bebe – C. Bélgica, nr. 7.

Villaverde: Plus Minimarket – 
Ave. De Espinela, nr. 8.

Leganés: Magazinul „Ca la noi 
acasă” – C. Cid, nr. 3; Magazin Tran-
silvania – C. Ordoñez, nr. 38.

Parla: Magazin Eventos Vanessa 
– C. San Blas, nr. 7; Magazin Rustic 
– C. Jericó, nr. 2.

Valdemoro: Much More Market – 
Av. De las Arboledas, nr. 11 Poligono 
La Postura; Magazin românesc Gea 

– C. Ruiz de Alda, nr. 20.
San Martín de la Vega: Locuto-

rio Bianca – P-za de la Unión, nr. 3.
Mejorada del Campo: Restaurant 

Marques – C. Marqués de Hinoja-
res, nr. 4.

Rivas: Casa Domnitorul – Plaza de 
Federico García Lorca, nr. 2; Magazin 
Transilvania – C. Blas de Otero, nr. 3.

Arganda del Rey: Carmange-
ria Românească – C. Misericordia, 
Local 3-4; Casa Domnitorul – C. de 
los Ángeles, nr. 7; Magazin Transilva-
nia – C. Misericordia, nr. 2; Magazin 
Iris – C. Juan de la Cierva, nr. 18.

Aranjuez: Haiduc – C. Almansa, 
nr. 11; Magazin Rustic – C. de las 
Flores, nr. 2; Magazin Casa Noas-
tră – C. Cuarteles, nr. 39.

SMILEY – MEGA CONCERT LIVE în Spania, pe 
24 iunie, ora 21:00, Palacio Vistalegre, Madrid

ACTUALITATE

Foto: Ștefan Petrescu
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El Instituto Cultural Rumano, en colaboración 
con la Filmoteca Regional de Murcia organiza, 
del 2 al 28 de junio, la primera Muestra de 
Cine Rumano en Murcia. La mayoría de las 
películas que se presentarán fueron estrena-
das en Madrid durante la 7ª Muestra de Cine 
Rumano (del 3 de noviembre al 7 de diciembre 
de 2016), informó Instituto Cultural Rumano.

CÂINI / DOGS: Rumanía, Francia, Bulgaria, 
Catar • 2016 • Color • 104' • V.O.S.E.
SINOPSIS: Roman regresa a las tierras de su 
abuelo que recibió como herencia. Cuando decide 
vender ese lugar en el que no crece nada, se 
encuentra enfrentado un grupo de mafiosos 
que antes encabezaba su abuelo. Los maleantes 
no van a ceder ante nada para poder conser-
var ese lugar en el que es concentra su tráfico.

Dirección: Bogdan Mirică; Guión: Bogdan 
Mirică; Fotografía: Andrei Butică; Reparto: 
Dragoș Bucur, Gheorghe Visu, Vlad Ivanov; 
Montaje: Roxana Szel; Productores: Marcela 
Ursu, Marcian Lazăr, Katya Trichkova, Elie 
Meirovitz; Productoras: 42 Km Film, EZ Films.

Selección de premios y festivales: Premio 
FIPRESCI de la Sección „Una Cierta Mirada”, 
Festival Internacional de Cannes, 2016; Premio 
al Mejor Actor para Gheorghe Visu, Festival 
Internacional de Sarajevo, 2016.

Crítica especializada: „La tensión parece 
fundirse a un nivel molecular con el calor sofo-
cante” del filme, hábilmente logrado gracias a 
la acumulación de pistas siniestras y efectos 
como el de„la cámara que se desliza cerca del 

suelo sobre la maleza y la suciedad hacia un 
estanque en el que algo de mal gusto se atisba 
en la superficie”, (ScreenDaily).

Una escena que es „claramente una alego-
ría, ya que las cosas misteriosas del pasado 
están a punto de emerger en la historia que 
seguirá”, „toda un declaración de intenciones 
de Mirică, cuyo cine es muy visual y tempera-
mental”, (The Hollywood Reporter).

„Rodada mediante largos planos secuencia, 
con un equilibrado uso de las elipsis y con 
un admirable ajuste del tiempo, „Dogs” es un 
pequeño descubrimiento”, (Caimán Cuader-
nos de Cine).

PROGRAMACIÓN: Viernes, 2 de junio: 
Câini / Dogs – 21:30 h; Sábado, 3 de junio: 
Câini / Dogs – 19:00 h; Martes, 6 de junio: 
Orizont – 21:30 h; Miércoles, 7 de junio: Ori-
zont – 20:30 h; Jueves, 8 de junio: El molino 
afortunado – 19:30 h; Viernes, 9 de junio: El 
molino afortunado – 21:30 h; Martes, 13 de 
junio: Cinema, mon amour – 21:30 h; Miérco-
les, 14 de junio: Cinema, mon amour – 19:00 
h; Jueves, 12 de junio: Illegitimate – 21:30 h; 
Viernes, 16 de junio: Illegitimate – 21:45 h; 
Martes, 20 de junio: Două lozuri / Two Lot-
tery Tickets – 20:30 h; Jueves, 22 de junio: 
Două lozuri / Two Lottery Tickets – 19:30 h; 

Jueves, 22 de junio: Dincolo de calea ferată / 
By the Rails – 21:45 h; Viernes, 23 de junio: 
Dincolo de calea ferată / By the Rails – 19:00 
h; Martes, 27 de junio: Sesión de 5 cortometra-
jes – 18:00 h; Miércoles, 28 de junio: Sesión 
de 5 cortometrajes – 19:30 h.

ENTRADAS: Entrada libre hasta comple-
tar aforo. Todas las películas se proyectan en 
las salas de la Filmoteca Regional de Murcia. 
Plaza Fontes, s/n., 30001-Murcia (España). 
Detalles sobre tarifas, descuentos y condicio-
nes de venta en la página de Filmoteca.

Les recomendamos que sigan todas las infor-
maciones sobre Muestra de Cine Rumano en 
Murcia, así como todas las noticias sobre los 
éxitos del cine rumano en España en la página 
de Facebook Cine Rumano.

Organizan: Instituto Cultural Rumano y 
la Filmoteca Regional de Murcia

Colaboran: Filmoteca Española, Ultra-
violet Media, HBO Europe, Centro Nacional 
de la Cinematografía de Rumanía, UNATC, 
wearebasca

La subida de los precios de las 
materias primas y el mayor 
consumo privado fueron las 
principales causas de este 
incremento. El valor de las 
importaciones en el primer 
trimestre alcanzó los 17.780 
millones de euros, un 12,4% más 
que en 2016. Las importaciones 
por parte de Rumanía registra-
ron un nuevo máximo histórico 
el pasado marzo al situarse en los 
6.770 millones de euros, lo que 

supone un crecimiento intera-
nual del 14,8%, según informa el 
medio Romania Insider a partir 
de los datos del Instituto Nacio-
nal de Estadísticas de este socio 
de la UE, según la página web 
www.icex.es.

Durante el tercer mes del 
año las compras en el exte-
rior estuvieron impulsadas por 
adquisiciones a países extra-
comunitarios, partida que 
creció un 19,6% hasta los 1.600 

millones de euros. Por lo que 
respecta al primer trimestre 
de 2017, las importaciones de 
Rumanía se incrementaron un 
12,4%, con un valor de 17.780 
millones de euros. En opinión 
de la entidad financiera ING, 

“la subida de los precios de las 
materias primas es responsable 
en parte de la aceleración en el 
primer trimestre de 2017, pero 
también lo es el incremento 
del consumo privado, con una 

mayor demanda de bienes 
manufacturados, incluyendo 
vehículos”. Los analistas del 
citado banco estiman que “las 
importaciones deberían man-
tenerse fuertes este año”.

En el caso de las exportaci-
ones, aumentaron también de 
forma notable en marzo hasta 
alcanzar los 5.710 millones de 
euros, un 15,9% más que en 
el mismo intervalo de 2016. 
En total, el déficit comercial 
rumano en dicho mes fue de 
1.060 millones de euros. Entre 
enero y marzo las ventas al exte-
rior se expandieron un 11,5% 
hasta los 15.460 millones de 
euros, dejando el saldo nega-
tivo entre entradas y salidas en 
2.320 millones de euros frente 
a los casi 2.000 millones de 
2016. Los expertos de ING pre-
vén que el déficit de Rumanía 
en su comercio internacional 
de bienes “podría ampliarse 
un poco más este año, pero 
debería permanecer lejos de 
los niveles insostenibles vistos 
en el período previo a la crisis 
y compensarse casi totalmente 
con el superávit en los servi-
cios”, según la fuente citada.

Lo mejor del cine rumano de 2016 en la primera 
Muestra de Cine Rumano en Murcia, del 2 al 28 de junio

Las importaciones de Rumanía crecieron en marzo 
un 14,8% interanual y marcaron un nuevo récord

Anka Moldovan (Rumanía, 1976) será la primera diputada de 
origen extranjero en la Asamblea madrileña. La popular será la 
sustituta de su compañera de partido Josefa Aguado, que ejer-
cía como diputada del PP en el parlamento regional, informó 
periódico elpais.com. Moldovan, que es hija de un sacerdote 
ortodoxo, ocupó el puesto 69 de la lista con la que el PP con-
currió a las elecciones autonómicas de mayo de 2015 y aún 
no ha tomado acta como diputada. Al margen de su carrera 
política, una de las principales pasiones de la rumana es la 
pintura, sobre todo la figurativa. Ha llegado a exponer en 
diferentes ciudades como Nueva York, París, Berlín, Oporto, 
Bolzano, Sevilla, Santiago de Compostela y Madrid. Antes de 
ocupar su nuevo cargo, Moldovan formaba parte del comité 
ejecutivo del PP y se encargaba de temas relacionados con 
la integración y la inmigración. Además, trabajó en el Cen-
tro de Participación e Integración (CEPI) hispano-rumano de 
Alcalá de Henares, impartiendo clases de español y también 
de historia, geografía rumana „para que los niños de su país no 
perdieran los lazos con sus orígenes”, según la fuente citada.

Anka Moldovan, la primera 
diputada rumana de Madrid

Foto: Facebook / Anka Moldovan Feier

Foto: pixabay.com

Foto: icr.ro

Foto: icr.ro
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Comerțul online va depăși 2,5 
miliarde de euro anul acesta 
și are potențial pentru a-și 
dubla valoarea până în 2020, 
estimează Asociația Română 
a Magazinelor Online din 
România (ARMO), citată de 
AGERPRES.

„Comerțul online se poate 
dezvolta peste o infrastructură 
digitală solidă și având o popu-
lație cu competențe digitale 
bune. Vestea bună este aceea 
că avem perspective favorabile 
de creștere în ambele direc-
ții, ceea ce ne îndreptățește să 
anticipăm o dublare a comer-
țului online până în 2020. Să 
cumperi online înseamnă să 
economisești timp și bani, să 
găsești diversitate mai mare de 
produse și servicii mai bune, pe 
care să le accesezi din confortul 
propriei locuințe”, a declarat 
Florinel Chiș, director executiv 
Asociația Română a Magazi-
nelor Online.

Conform raportului interme-
diar privind sectorul digital din 
UE (EDPR), publicat recent de 
Comisia Europeană, deși din-
tre cele 28 de state membre ale 
Uniunii Europene „România se 
situează pe ultimul loc în ceea 

ce privește digitizarea, iar pro-
gresele înregistrate în ultimii 
ani sunt mai degrabă lente, țara 
are perspective foarte bune de 
creștere în perioada imediat 
următoare pe fondul măsurilor 
de dezvoltare a infrastructurii 
de comunicații, dar și de creș-
tere a competențelor digitale”, 
după cum arată raportul inter-
mediar privind sectorul digital 
din UE (EDPR), publicat recent 
de Comisia Europeană.

Raportul urmărește pro-
gresele înregistrate de statele 
membre în domeniul digitizării, 
combinând datele cantitative 
furnizate de Indicele Economiei 
și Societății Digitale (Digital 
Economy and Society Index, 
DESI) cu informații calitative 
privind politicile specifice ale 
fiecărei țări. Raportul este struc-
turat în jurul a cinci capitole: 
conectivitate, capital uman, uti-
lizarea internetului, integrarea 
tehnologiei digitale și servicii 
publice digitale. În raportul 
DESI pentru 2017, România 
face parte din clusterul de țări 
cu performanțe scăzute, ală-
turi de Bulgaria, Grecia, Italia, 
Croația, Polonia, Cipru, Unga-
ria și Slovacia. La polul opus, 

Danemarca, Finlanda, Suedia 
și Olanda au cele mai avan-
sate economii digitale din UE. 
Deși românii utilizează intens 
rețelele de socializare și ape-
lurile video, aceștia manifestă 
reticență în ceea ce privește 
tranzacțiile online, România 
înregistrând unele dintre cele 
mai scăzute niveluri din UE în 
ceea ce privește cumpărătu-
rile online și serviciile bancare 
online, se mai arată în raport. 
Raportul relevă că România 
deține cea mai mare pondere a 
abonamentelor la Internet din 
Uniunea Europeană, iar utiliza-
rea serviciilor mobile de bandă 
largă este în creștere accelerată. 
Rata digitizării economiei, inclu-
siv în ceea ce privește serviciile 
publice și nivelul competențe-
lor digitale este încă scăzută, 
însă România a adoptat Stra-
tegia națională privind Agenda 
Digitală pentru România 2020, 
în februarie 2015.

Conform raportului, Româ-
nia are avantajul unor costuri 
scăzute de acces la Internet și 
viteză foarte bună, însă sunt 
necesare eforturi susținute pen-
tru a ajunge la o acoperire cât 
mai mare a întregii țări. În ceea 
ce privește competențele digi-
tale, România, deși sub media 
Uniunii Europene, a înregis-
trat progrese. În continuare, 
doar 56% dintre români folo-
sesc Internetul în mod regulat 
față de 79% media Uniunii Euro-
pene. Însă România are o bază 
solidă de absolvenți în domeniul 
științei, tehnologiei, matema-
ticii și ingineriei, iar proporția 
specialiștilor IT&C în economie 
crește odată cu dezvoltarea a 
numeroase centre de software 
și servicii aflate în căutarea de 
specialiști. Cu toate acestea, sunt 
necesare mai multe inițiative 
publice de educare a popula-
ției în domeniul digitizării, mai 
arată studiul. Tehnologia nu 
e foarte folosită în România 
nici de către mediul de afaceri. 
Cea mai mare creștere față de 
anul trecut a fost înregistrată 
la utilizarea platformelor de 
socializare, de la 6% la 8%, mai 
precizează sursa citată.

Asoc. Română a Magazinelor Online din România (ARMO): 
Comerțul online din România se poate dubla până în 2020

Foto: pixabay.com

Sosirile vizitatorilor străini în Spania au crescut luna trecută cu 
16%, la 7,1 milioane, arată datele publicate recent de Institutu-
lui Național de Statistică (INE), informează AGERPRES. În topul 
destinațiilor turistice din aprilie se află Catalunia (1,7 milioane de 
vizitatori străini), Insulele Canare (1,3 milioane de vizitatori străini) 
și Andaluzia (un milion de vizitatori străini). În schimb, în primele 
patru luni din 2017 numărul turiștilor străini care au vizitat sta-
tul iberic a urcat cu 11,6%, la aproape 20 de milioane. În pofida 
incertitudinilor cauzate de Brexit, Marea Britanie continuă să fie 
principala țară de proveniență a turiștilor care au vizitat Spania 
în perioada ianuarie-aprilie 2017, cu aproape 4,4 milioane de vizi-
tatori, în creștere cu 9,6% față de primele patru luni din 2016. Pe 
locurile următoare se află Germania, cu 2,84 milioane de turiști 
(11,2%) și Franța, cu 2,81 milioane turiști (6,9%). În topul destina-
țiilor turistice din perioada ianuarie–aprilie 2017 se află Insulele 
Canare (4,9 milioane de vizitatori străini), Catalunia (4,7 milioane 
de vizitatori străini) și Andaluzia (2,9 milioane de vizitatori stră-
ini). Spania a încheiat anul 2016 cu o cifră record de 75,6 milioane 
turiști străini, cu 10,3% mai mulți față de anul anterior și peste 
estimările Guvernului. Cei mai mulți vizitatori străini au fost din 
Marea Britanie–17,8 milioane. Potrivit experților, creșterea înregis-
trată de Spania ca destinație turistică s-a datorat situației politice 
și de securitate din țări precum Tunisia, Egipt sau Turcia, principalii 
săi competitori, în special pe durata sezonului estival, mai spune 
sursa citată. Turismul are un aport de 11% la Produsul Intern Brut 
al Spaniei, conform datelor Institutului Național de Statistică.

Spania: Sosirile vizitatorilor străini, 
în creștere cu 16%, în aprilie

ECONOMIE

Foto: pinterest.com
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Președintele rus Vladimir Putin 
a denunțat „rusofobia”, despre 
care a spus că este „contra-
productivă” și „nu va dura o 
veșnicie”, într-o intervenție la 
Forumul Economic Internați-
onal de la Sankt-Petersburg, 
informează AGERPRES. 
Această rusofobie, a mai afir-
mat președintele rus, este legată 
de emergența unei lumi mul-
tipolare, în special datorită 
eforturilor Rusiei, fapt care 
nu este pe placul unora, care 
impun Moscovei „restricții 
economice, al căror efect este 
absolut nul”.

În același timp, vorbind cu 
presa în marja forumului, Putin 
a spus că elementele scutului 

antirachetă al SUA care sunt 
instalate în Alaska și Coreea 
de Sud reprezintă o provocare 
pentru Rusia, care este obligată 
să răspundă prin dezvoltarea 
propriilor forțe militare în regi-
une. El a declarat că Rusia nu 
poate sta nepăsătoare și privi 
cum alții își sporesc capacită-
țile militare la granițele sale 
din Europa și din Orientul 
Îndepărtat.

Pe de altă parte, Putin a 
respins speculațiile conform 
cărora guvernul rus a anga-
jat hackeri pentru a influența 
alegeri din alte țări. Au existat 
acuzații în trecut că Rusia s-ar 
fi aflat în spatele unor atacuri 
cibernetice în timpul alegerilor 

prezidențiale din SUA, anul 
trecut, și din Franța, în acest 
an, reamintește sursa citată.

„Rusia nu folosește hac-
keri pentru astfel de scopuri. 
Dimpotrivă, încercăm să com-
batem acest lucru”, a declarat 
liderul de la Kremlin în cadrul 
aceluiași forum. „Hackerii 
pot proveni din orice țară”, a 
adăugat el. Putin a negat că 
hackeri ai guvernului rus ar 
putea încerca să influențeze 
alegerile parlamentare din sep-
tembrie din Germania. El a mai 
spus că nu are nicio preferință 
în aceste alegeri în care se vor 
duela pentru postul de cancelar 
conservatoarea Angela Mer-
kel și socialistul Martin Schulz.

Vladimir Putin: Rusofobia este 
contraproductivă și nu va dura o veșnicie

Germania va reexamina zeci 
de mii de solicitări de azil

Foto: b1.ro

Germania a anunțat că dorește să verifice zeci de mii de per-
mise de ședere acordate solicitanților de azil, după ce un militar 
german suspectat că pregătea un atentat a reușit să se dea 
drept refugiat sirian, informează AGERPRES. Verificările, care 
vor începe în această vară, vor viza până la 100.000 de dosare 
depuse în ultimii doi ani de solicitanții de azil cu vârste între 
18 și 40 de ani și proveniți din circa zece țări, a declarat minis-
trul de interne Thomas de Maizière. Măsura va fi luată în urma 
unui scandal recent din armata germană: un ofițer al Bun-
deswehr-ului, Franco Albrecht, bănuit că pregătea împreună 
cu complici atentate împotriva personalităților de stânga sau 
a străinilor, s-a dat timp de mai multe luni drept refugiat sirian, 
deși nu vorbea limba arabă. Franco Albrecht, locotenent în pre-
zent în spatele gratiilor, a reușit să se înregistreze ca refugiat 
sirian care a fugit din calea războiului și a obținut în această 
calitate în 2016 dreptul de ședere de un an și o indemnizație 
lunară de 409 de euro. El s-a prezentat sub numele de David 
Benjamin, pretinzând că aparține unei minorități franceze în 
Siria, mai spune sursa citată. Acest caz incredibil aduce în actu-
alitate întrebări incomode cu privire la gestionarea a peste un 
milion de dosare de cereri de azil din afluxul de migranți din 
perioada 2015-2016, în timp ce autoritățile germane au promis 
să examineze cu severitate aceste dosare de teama escrocilor 
și a amenințării jihadiste. „Este un fapt regretabil și trebuie să 
aibă consecințe”, a afirmat Thomas de Maizière, dând asigurări 
că o asemenea situație nu se va mai repeta.

Index: 700 de milioane de copii, privați de copilărie din 
cauza bolilor, conflictelor sau căsătoriilor premature

Amnesty acuză Franța că se folosește de lupta împotriva 
terorismului pentru a interzice proteste pașnice

Guvernul Statelor Unite a adoptat un nou chestionar pentru 
solicitanții de viză din întreaga lume. Aceștia trebuie să fur-
nizeze informații despre ultimii 15 ani, informează AGERPRES. 
Regulile adoptate pe 23 mai de Biroul pentru Management 
și Buget permit consulatelor să ceară de la cei care vor vize 
numerele tuturor pașapoartelor deținute anterior, mesajele în 
mediile sociale online din ultimii cinci ani, adresele de e-mail și 
numerele de telefon din aceeași perioadă și informații biogra-
fice privind ultimii 15 ani, inclusiv adresele, locurile de muncă 
și călătoriile. Un oficial din Departamentul de Stat a explicat 
că se vor cere informații suplimentare dacă trebuie confirmată 
identitatea unei persoane sau pentru verificări mai riguroase 
legate de securitatea națională. Măsurile sunt în concordanță 
cu promisiunea președintelui Donald Trump că va spori secu-
ritatea Statelor Unite și va întări controalele la frontiere. Criticii 
afirmă că noile chestionare sunt excesiv de dificile, vor duce 
la întârzieri în procesarea cererilor de viză și vor descuraja stu-
denții și oamenii de știință care vor să intre în SUA. Conform 
sursei citate, noile reguli vor fi aplicate de urgență timp de 
șase luni, în loc de termenul uzual de trei ani. Răspunsurile la 
întrebări sunt voluntare, dar formularele chestionarelor averti-
zează că refuzul de a furniza informațiile cerute poate întârzia 
sau împiedica procesarea cererilor de viză.

SUA adoptă reguli mai stricte 
pentru acordarea vizelor

Cel puțin 700 de milioane de 
copii din întreaga lume–unul 
din patru–au fost privați de 
copilărie din cauza unor factori 
precum boli, conflicte, căsătorii 
premature și abandon școlar, 
a transmis organizația Salvați 
Copiii, potrivit AGERPRES.

Copiii cei mai afectați 
locuiesc în vestul și centrul 
Africii–unde se află șapte din 
cele mai prost plasate zece țări 
în primul index privind „Sfâr-
șitului copilăriei” realizat de 
Salvați Copiii, care clasifică 172 
de state în funcție de cât de ero-
dată sau, dimpotrivă, neafectată 
este copilăria. Niger, Angola și 
Mali sunt țările cel mai prost 
plasate în acest index anual, 
în timp ce Norvegia, Slovenia 
și Finlanda sunt statele unde 
copiii trăiesc cel mai bine. Majo-
ritatea celor 700 de milioane de 

copii afectați trăiesc în comu-
nități dezavantajate în țări în 
curs de dezvoltare, unde au fost 
ocoliți de progresele din sănă-
tate, educație și tehnologie care 
au îmbunătățit viețile multor 
copii din alte părți, a precizat 
organizația caritabilă. „Mulți 
dintre acești copii suferă din 
cauza unei combinații toxice 
de sărăcie și discriminare și se 
confruntă cu diverse tipuri de 
privare de copilărie”, a declarat 
directorul executiv al orga-
nizației Salvați Copiii, Helle 
Thorning-Schmidt.

Conform datelor din index, 
unul din șase copii de vârstă 
școlară (263 de milioane) nu 
sunt înscriși în sistemul de edu-
cație, în timp ce circa 168 de 
milioane de copii sunt nevo-
iți să muncească, dintre care 
jumătate desfășoară activități 

periculoase precum cele din 
minerit, salubritate sau fabrici 
de textile. Un sfert dintre copiii 
sub cinci ani (aproximativ 156 
de milioane) au probleme de 
creștere din cauza malnutri-
ției. Cel puțin 15 milioane de 
fete sunt căsătorite în fiecare 

an înainte să împlinească 18 
ani, patru milioane fiind obli-
gate să facă acest lucru chiar 
înainte să ajungă la 15 ani.

Conflictele și persecuțiile au 
determinat 28 de milioane de 
copii să își părăsească locuințele, 
11 milioane trăind ca refugi-
ați sau solicitanți de azil și 17 
milioane fiind strămutați în 
interiorul țărilor lor, mai spune 
sursa citată. Aproximativ 16 
milioane de fete dau naștere 
unui copil între 15 și 19 ani în 
fiecare an, iar un milion nasc 
chiar mai devreme de 15 ani. 
Cel puțin șase milioane de copii 
sub cinci ani mor anual, iar 
peste 75.000 de copii și tineri 
sub 20 de ani au fost uciși în 
2015. Datele au fost colectate 
din surse precum Salvați Copiii, 
Organizația Mondială a Sănă-
tății (OMS) și UNICEF.

Organizația pentru drepturile 
omului Amnesty International a 
acuzat Franța că se folosește de 
puterile sale în lupta împotriva 
terorismului drept pretext pen-
tru a interzice proteste pașnice 
în legătură cu diferite chesti-
uni sensibile, precum mediul 
și legislația muncii, informează 
AGERPRES. Amnesty a făcut 
aceste acuzații la doar câteva 
zile după ce președintele 
Emmanuel Macron a declarat 
că guvernul său va cere parla-
mentului să extindă cu câteva 
luni starea de urgență instituită 

în 2015 pentru contracararea 
amenințărilor teroriste.

Decizia de a prelungi starea 
de urgență în Franța survine 
după atentatul sinucigaș de 
la Manchester, în nord-vestul 
Angliei, soldat cu 22 de morți 
și 116 răniți. Prevederile stării 
de urgență acordă poliției fran-
ceze puteri sporite în ceea ce 
privește căutarea și arestarea 
suspecților de terorism, acestea 
fiind instituite în urma atentate-
lor islamiste de la 13 noiembrie 
2015 la Paris, soldate cu 130 de 
morți. Conform sursei citate, 

Amnesty International a afir-
mat că în perioada noiembrie 
2015–5 mai 2017, autoritățile 
franceze s-au folosit de pute-
rile lor sporite pentru a emite 
155 de decrete de interzicere a 
adunărilor publice. Organiza-
ția pentru drepturile omului 
a afirmat, de asemenea, că au 
fost impuse 639 de măsuri 
care împiedică anumiți indi-
vizi să participe la adunările 
publice, inclusiv 574 care au 
vizat protestatarii ce partici-
pau la demonstrații împotriva 
reformei în domeniul muncii. 

„Legile de urgență menite să 
protejeze poporul francez de 
amenințarea terorismului 
sunt în schimb folosite pen-
tru a restricționa dreptul de 
a protesta pașnic”, a afirmat 
cercetătorul Marco Perolini 
din cadrul Amnesty Interna-
tional. „Sub acoperirea stării 
de urgență, drepturile la pro-
teste au fost încălcate, sute de 
activiști, ecologiști și promo-
tori ai drepturilor muncii fiind 
în mod nejustificat împiedi-
cați să participe la proteste”, 
a mai spus el.

Foto: multicultural.com

Foto: travelandleisure.com

Foto: agora.md
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Petrece clipe de neuitat alături de cei dragi și pune întotdeauna Petrece clipe de neuitat alături de cei dragi și pune întotdeauna Petrece clipe de neuitat alături de cei dragi și pune întotdeauna 

100%carne

Petrece clipe de neuitat alături de cei dragi și pune întotdeauna Petrece clipe de neuitat alături de cei dragi și pune întotdeauna Petrece clipe de neuitat alături de cei dragi și pune întotdeauna Petrece clipe de neuitat alături de cei dragi și pune întotdeauna Petrece clipe de neuitat alături de cei dragi și pune întotdeauna Petrece clipe de neuitat alături de cei dragi și pune întotdeauna 
pe primul loc calitatea produselor pe care le consumi.pe primul loc calitatea produselor pe care le consumi.pe primul loc calitatea produselor pe care le consumi.pe primul loc calitatea produselor pe care le consumi.pe primul loc calitatea produselor pe care le consumi.pe primul loc calitatea produselor pe care le consumi.
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Împreună la fi ecare masă!

Zaragoza�C/ Reina Fabiola, 31, hotel Boston
Zaragoza�C/ Duquesa Villahermosa, 4, plaza Roma
Calatayud�C/ Benedicto XIII, 4
Arganda del Rey�C/ Misericordia loc 3.4, vizavi de galerie
Coslada�C/ Doctor Ochoa, 1, plaza del Sol
Madrid�C/ Maqueda, 132, aproape de staţia de metrou Aluche

Alcala de Henares�C/ Juan de Austria, 5
Getafe�C/ Ramon y Cajal, 10
Torrejon de Ardóz Plaza de España (lângă Autogară)
Tomelloso�C/ Campo, 102
Alcázar de San Juan�C/ Malvasia, 1
Móstoles�C/ Echegaray nº 8
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Cel mai bine cotat pilot român 
de drift, Călin Ciortan, s-a impus 
în cea de-a doua etapă din Cam-
pionatul Național, desfășurată 
pe circuitul de la Prejmer (Bra-
șov), acolo unde au luat startul 
44 de piloți din România și Bul-
garia, anunță Romanian Drift 
Community într-un comuni-
cat citat de AGERPRES.

Dublu campion național, în 
2012 și 2013, campion conti-
nental King of Europe, Ciortan 
se află la primul succes pe plan 
intern în ultimii trei ani. În finala 
de la Prejmer, acesta l-a învins 
pe Traian Bușe, campionul nați-
onal din 2010. „E un sentiment 
extrem de plăcut, mai ales că vin 

după un eșec în Ungaria. Asta 
arată că driftul este extraordi-
nar și oferă multe răsturnări de 

situație. Obiectivul meu rămâne 
în continuare să câștig al trei-
lea titlu”, a spus Ciortan.

Podiumul de la Prejmer a 
fost completat de veteranul 
Sorin Ene, cel care a câști-
gat finala mică în fața unuia 
dintre exponenții noii genera-
ții, Vlad Stănescu. Una dintre 
marile surprize ale etapei a 
fost debutantul Ionuț Nițu, cel 
care a eliminat doi foști cam-
pioni în battle-uri, pe Istvan 
Szabo (Top 32) și pe Cătălin 
Olteanu (Top 16), fiind elimi-
nat în cele din urmă de Ciortan. 
În total, peste 5.000 de spec-
tatori au fost prezenți în cele 
două zile de competiție, printre 
aceștia numărându-se și minis-
trul Tineretului și Sportului, 
Marius Dunca, acesta luând 
parte și la Drift Experience 
chiar din dreapta câștigăto-
rului Călin Ciortan, mai spune 
sursa citată. Următoarea etapă 
va avea loc pe 15-16 iulie în 
masivul Rarău.

C S Dinamo București a 
câștigat al doilea titlu 
consecutiv de campi-

oană națională la handbal 
masculin după ce a învins-o 
pe CSM București cu scorul 
de 24-23 (9-8, 20-20), după 
aruncările de la 7 metri, în 
Sala Rapid, în al doilea meci 
al finalei Ligii Naționale, con-
form AGERPRES.

Dacă în sezonul anterior 
Dinamo a dispus cu 2-1 la gene-
ral în finala cu CSM București, 
acum Dinamo a învins cu 2-0 
la general, după 24-23 și în 
prima partidă. Pentru Dinamo 

au înscris Sajad Esteki 6 goluri, 
Alexandru Asoltanei 5, Marius 

Mocanu 4, Allahkaram Esteki 
4, Pierre Yves Ragot 2, Jakov 

Vrankovic 1, Ciprian Șandru 
1, Liviu Mironescu 1.

Golurile vicecampioanei 
au fost înscrise de Guillaume 
Saurina 7, Goce Georgievski 
3, Samvel Aslanian 3, Nicu-
șor Negru 3, Adrian Rotaru 
2, Krsto Milosevic 2, Marius 
Novanc 1, Alin Roșu 1, Iulian 
Stamate 1.

Dinamo și-a trecut în pal-
mares al 14-lea său titlu de 
campioană națională la hand-
bal masculin. În acest sezon, 
ultima necunoscută a rămas 
echipa care va cuceri medaliile 
de bronz, AHC Potaissa Turda 
și HC Dobrogea Sud Constanța 
urmând să se înfrunte, la Turda, 
în meciul decisiv pentru locul 
al treilea, la scorul general de 
1-1, potrivit sursei citate.

Naționala României a învins 
selecționata Kosovo cu scorul 
de 3-0 (25-12, 25-12, 25-13) la 
Sofia, în Grupa C a preliminari-
ilor Campionatului Mondial de 
volei feminin din 2018, infor-
mează AGERPRES. Tricolorele 
s-au impus în mai puțin de 
o oră (56 de minute). Din 
echipa României s-au remarcat 
Andreea Maria Petra, 10 puncte, 
Roxana Iancu, 8 puncte, Alice 
Kapelovies, 7 puncte, cea mai 
bună de la învinse fiind Flo-
rentina Deliu, 6 puncte.

În alte partide jucate în 
grupă, Elveția a trecut cu 
3-0 de Muntenegru, iar Tur-
cia a dispus cu 3-2 de Bulgaria. 
Turcia este lider, cu 11 puncte, 
urmată de Bulgaria, 10 puncte, 

România, 6 puncte, Elveția, 6 
puncte, Muntenegru, 3 puncte, 
Kosovo, 0 puncte.

Duminică vor avea ultimele 
meciuri, Turcia–Muntenegru 

(15,00), Elveția–România 
(17,30) și Bulgaria–Kosovo 
(20,00), mai spune sursa 
citată. Câștigătoarea grupei se 
va califica direct la Campionatul 

Mondial de anul viitor, iar for-
mația de pe locul secund se va 
califica în ultima fază a pre-
liminariilor, programată în 
perioada 22-27 august.

SPORT

România a învins Kosovo, cu 3-0
VOLEI FEMININ: 

Naționala de rugby, 
primită călduros în Japonia

Judo: Daniel Natea, medalie 
de aur la categoria +100 kg

Ciortan, câștigător la 
Campionatul Național de drift

Foto: twitter.com

Foto: AGERPRES

Naționala de rugby a României a ajuns în Japonia, la Kuma-
moto, unde va disputa o partidă-test cu selecționata niponă, 
sâmbătă, 10 iunie, informează AGERPRES. „Stejarii” au fost 
primiți pe aeroport cu multă simpatie de reprezentanți ai 
Federației Japoneze de Rugby, dar și ai comunității locale.

„Ne bucură mult această primire călduroasă, ne bucură că 
România este respectată peste hotare. Sper ca în 2019 să reve-
nim aici ca și echipă participantă la Cupa Mondială”, a declarat 
căpitanul României, Mihai Macovei, conform sursei citate. 
După confruntarea cu Japonia, România va juca alte două par-
tide test, împotriva Canadei (17 iunie, Edmonton) și Braziliei (24 
iunie, București). România se află pe locul 16 în ierarhia World 
Rugby, în timp ce viitoarele adversare ocupă următoarele 
locuri: Japonia–11, Canada–22 și Brazilia–31.

Foto: sportpesurse.ro

Foto: lead.ro

Sportivul român Daniel Natea a câștigat medalia de aur 
la categoria +100 kg a Openului European de judo de la 
București, ce s-a desfășurat în Sala Polivalentă „Ioan Kun-
st-Ghermănescu”, după ce în finală l-a învins prin ippon pe 
azerul Ushangi Kokauri, informează AGERPRES.

La categoria-90 kg, Cristian Bodîrlău a cucerit bronzul 
după ce în meci pentru locul 3 l-a întrecut pe italianul Lorenzo 
Rigano prin ippon. Natea i-a învins în tururile preliminare pe 
spaniolul Angel Parra prin ippon și prin același procedeu pe 
ucraineanul Andrei Kolesnik. În semifinale, Daniel Natea l-a 
întrecut tot prin ippon pe francezul Jean-Sebastien Bonvoisin.

România a cucerit 2 medalii de aur (Daniel Natea și Monica 
Ungureanu, la 48 kg) și una de bronz prin Cristian Bodîrlău, 
ocupând locul 3 în clasamentul pe medalii după Franța 4-2-3 și 
Ucraina 2-1-3. Conform sursei citate, la competiție au participat 
376 de judoka din 29 de țări, 244 la masculin și 132 la feminin.

Handbal masculin: Dinamo 
București, campioană națională

Foto: sportclasic.ro
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MUNCĂ

Se caută motostivuitorist cu experiență. Relații la 
telefon 605249183.

Se caută personal pentru confecții și montaje în 
aluminiu și PVC cu experiență. Relații la telefon 
697588453.

Caut persoană să știe croitorie, să știe să scoată 
patrón și finisaj la mână. Mai multe detalii la 
telefon 656855986.

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.

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.

Femeie harnică și serioasă caută loc de muncă fix 
sau cu ora. Informațiile și ofertele le puteți trimite 
sunând sau trimițând mesaj pe WhatsApp la 
numărul de telefon 671159554. Rugăm seriozitate.

MATRIMONIALE

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.

Dacă ești o doamnă singură, sinceră, simpatică 
și vrei să-ți întemeiezi o familie, aș dori să ne 
cunoaștem. Am 57 de ani, divorțat și fără obligații. 
Tel: 642650629.

Caut o domnă 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: 642 320278.

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.

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 microfon profesional de studio „Studio 
Projects 1000” aproape nou, folosit doar de câteva 
ori în studio. Are mai multe butoane de reglaj în 
funcţie de vocea celui care îl folosește. Preţ 200€ 
tel: 642333933.

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.

Închiriez cameră în Orcasitas (Madrid), zonă în 
apropierea mijloacelor de transport, o singură 
persoană în apartament, 220€ (căldura inclusă). 
Disponibilă de la 1 decembrie. Tel: 683610187–Mina.

ANUNȚURI ȘI SERVICII

TĂMĂDUITOAREA 
MIHAELA: profesionistul 
ideal de care toţi avem 
nevoie pentru a pune capăt 
problemelor comune, cum ar 
fi: nelinişte, depresie, stagnare 
de afaceri sau pierderi, 
oboseală psihică, sărăcie 
bruscă şi lipsă de concentrare, 

nenoroc în dragoste sau afaceri, lipsa sporului sau boli 
grave ( depresie, alcoolism, impotență, etc., nerezolvate 
pe cale medicală). Stări inexplicabile de stres, frică, vise 
urâte, farmece , blesteme, blocaje energetice, cununii 
legate sau influenţe negative… Chiar dacă aţi apelat 
la alte persoane şi aţi fost dezamăgiți, mai încercați. 
TĂMĂDUITOAREA MIHAELA are rezultate garantate 
100 %! Apelați cu multă încredere: 0757386250

Celebra şi renumita 
TĂMĂDUITOARE 
DANUSIA, înzestrată cu har 
sfânt, cu o putere deosebită 
de a ajuta persoane lipsite de 
orice speranţă, deţinătoarea 
celor mai puternice ritualuri, 
descântece şi dezlegări 
cu magie albă, fiind 

câştigătoarea marelui premiul GLOBUL MAGIC şi 
desemnată unica tămăduitoare cu puteri benefice, vine 
acum în ajutorul dumneavostră cu toată experienţa şi 
harul dânsei pentru a vă ajuta acolo unde depinde de 
puterea ei. Aveţi acum o şansă unică pentru a vă purifica 
trupul şi sufletul şi pentru a vă rezolva toate problemele. 
Contact: 0742.703100 sau 00447448551883 numar 
disponibil cand tamaduitoarea se afla in Anglia.

CLARVĂZĂTOAREA 
ELENA vine în ajutorul dvs. 
cu harul şi priceperea ei, cu 
leacuri şi plante sfinţite, dar 
şi cu talismane purtătoare 
de noroc. Daca aveţi vicii, 
probleme în dragoste, v-a 
părăsit persoana iubita, dacă 
aveţi certuri în căsătorie, vise 

inexplicabile sau banuiti ca sunteţi înşelaţi, probleme 
de impotenta sau probleme in afaceri, toate aceste 
lucruri pot lua sfârşit. Tot ceea ce trebuie să faceţi este 
să o contactaţi cu încredere pe doamna ELENA. Sunati 
la 0751.611 183 si problemele dumneavoastra vor 
fi rezolvate garantat in doar 9 zile! Deschid Cartea 
de Tarot veche şi vă spun trecutul, viitorul şi numele 
persoanelor care v-au făcut farmece şi blesteme!
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