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„Mândrii Românași” te 
invită la Cursuri de Dansuri 
Populare Românești 
pentru copii și adulți

EVENIMENT 8

Smiley a susținut un 
concert în premieră 
în Spania, la Madrid, 
Vistalegre, pe 24 iunie 2017

6,15

Foto: Dan TÖLGYI

Andra a devenit imaginea companiei TransferGo, 
prin care poți trimite bani acasă fără comision!

Trimiterea banilor acasă este o situație normală pentru românii plecați la muncă 
în străinătate, iar comunitatea de români din Spania nu este o excepție. Aflați 
departe de casă, românii își pot sprijini familiile sau pot plăti rate, folosind 
TransferGo, compania cu cele mai rapide transferuri internaționale online. 3, 16
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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

„Sunt convins că, după întâl-
nirea cu președintele Trump, 
relația dintre România și Sta-
tele Unite este mai puternică 
decât oricând și are, așa cum 
a punctat președintele Trump, 
un viitor foarte, foarte luminos”, 
a afirmat Iohannis, la recepția 
organizată de Ambasada SUA 
cu ocazia Zilei Independenței, 
din 4 iulie 2017. Totodată, șeful 
statului a amintit „întâlnirile 
excelente” pe care le-a avut în 
recenta sa vizită la Washing-
ton, informează AGERPRES.

„Celebrăm Ziua Națională a 
Statelor Unite la mai puțin de 
o lună de la vizita pe care am 
efectuat-o la Washington, am 
avut întâlniri excelente și deo-
sebit de fructuoase la nivelul 
Congresului și al Administrației 
americane, culminând, desi-
gur, cu întâlnirea din 9 iunie 
cu președintele Donald Trump. 

Această întâlnire, ca de altfel 
întreaga vizită la Washington, 
a reprezentat o reconfirmare a 
angajamentului Statelor Unite 

pentru dezvoltarea și extin-
derea Parteneriatului nostru 
Strategic și pentru securita-
tea regiunii noastre, inclusiv 

a României”, a spus Iohannis. 
Potrivit șefului statului, această 
vizită a fost și o recunoaștere 
a capacității României de a fi 

furnizor de securitate. „A fost 
o recunoaștere a capacității 
României de a fi furnizor de 
securitate și de a acționa ca 
stat-pilon în regiune, pentru 
proiectarea valorilor noastre 
comune. Am stabilit, așadar, 
împreună cu președintele 
Trump, să ne amplificăm efor-
turile pentru aprofundarea 
Parteneriatului Strategic, în 
toate domeniile sale”, a ară-
tat Iohannis.

De asemenea, Iohannis a 
precizat că trebuie intensifi-
cate schimburile comerciale și 
investițiile capitalului ameri-
can în România. Șeful statului 
a susținut că este foarte impor-
tant ca în România să existe cu 
un cadru legislativ „predictibil 
și transparent, cu o birocra-
ție redusă și respect față de 
statul de drept”, conform sur-
sei citate.

Klaus Iohannis și-a arătat convingerea că relația dintre 
România și SUA „este mai puternică decât oricând”

Foto: www.presidency.ro
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TransferGo, compania care oferă 
transferuri internaționale online 
la costuri foarte avantajoase, ajută 
românii din Spania să trimită bani 
celor dragi fără comision. Aceștia 
pot să-și sprijine financiar familiile 
folosind noul serviciu Economic, 
adaptat nevoilor românilor de 
peste hotare.

Trimiterea banilor acasă este o 
situație normală pentru românii 
plecați la muncă în străinătate, iar 
comunitatea de români din Spania 
nu este o excepție. Aflați departe de 
casă, românii își pot sprijini familiile 
sau pot plăti rate, folosind TransferGo, 
compania cu cele mai rapide transfe-
ruri internaționale online. TransferGo 
oferă servicii de transfer rapid de 
bani online la costuri mai mici decât 
băncile și sumă garantată la destina-
ție, fără vreun cost ascuns.

„Nevoia de a trimite bani acasă 
este o situație comună pentru emi-
granți. Tocmai de aceea le oferim 
cele mai bune metode de transfer 
de bani online. Prin opțiunea Eco-
nomic, cu zero comision la transferul 
de bani online, susținem românii din 

Spania să trimită bani acasă”, a decla-
rat Daumantas Dvilinskas, CEO & 
Co-fondator TransferGo.

Comunitățile de 
români din Spania
Comunitățile de români din străină-
tate sunt unele dintre cele mai mari 
din Europa, românii plecând peste 
hotare pentru o viață mai bună. De-a 
lungul anilor, aceste comunități au 
crescut, iar TransferGo a început să 
le sprijine prin servicii inovatoare de 
transfer de bani. În prezent, românii 
reprezintă una dintre cele mai mari 
comunități de emigranți din Spania. 
Pentru aceștia, nevoia de a trimite 
bani acasă ieftin este esențială, iar 
TransferGo este mai aproape de ei 
prin cele mai competitive servicii de 
transfer de bani.

„Sunt multe lucruri bune de spus 
despre românii plecați peste hotare. 
Însă poate cel mai important este că 
dorul de casă îi unește în comunități 
închegate. Românii nu uită de unde 
au plecat, iar asta se vede în banii pe 
care îi trimit acasă. Aflați departe de 
casă, aceștia fac eforturi pentru a-și 

sprijini financiar familiile rămase în 
țară. TransferGo înțelege această rea-
litate și vine în sprijinul lor cu servicii 
de transfer de bani online la costuri 
foarte mici”, a declarat Marius Nede-
lcu, Country Manager TransferGo 
România.

TransferGo a început de anul 
acesta colaborarea cu Andra, una 
dintre cele mai îndrăgite artiste din 
România ca parte a strategiei de a 
fi mai aproape de românii de peste 
hotare. Parteneriatul cu Andra face 
parte din demersul companiei de a 
susține comunitățile de români de 
peste hotare.

Românii din Spania economisesc 
bani cu TransferGo
În 2016, românii imigranți au trimis 
peste 22 de milioane de euro în țară 
prin TransferGo, reușind să econo-
misească până la 90% din costurile 
lor de transfer. În mai puțin de patru 
ani, TransferGo a câștigat încrederea 
a peste 200.000 de migranți, dintre 
care 50.000 sunt români, ajungând la 
peste un milion de transferuri inter-
naționale între 45 de țări. Clienții 
TransferGo au reușit astfel să eco-
nomisească peste 8 milioane de euro 
față de cât ar fi plătit prin transfer 
tradițional.

Despre TransferGo
TransferGo este o companie de transfer 
internațional de bani online, în timp 
real și la costuri mici, pentru per-
soanele care doresc să trimită bani 
familiilor lor, fără a plăti taxele mari 
percepute de bănci. Compania a fost 
înființată în anul 2012, în UK, iar 
sediul central se află în prezent în 
Londra, Marea Britanie.

TransferGo oferă transfer de bani la 
nivel internațional, rapid și la costuri 
mici, între 45 de țări din întreaga lume. 
Folosind sistemul inovator TransferGo, 
migranții pot trimite bani peste hotare 
folosind un model digital din cont în 
cont, care înseamnă că banii nu tre-
buie să părăsească țara: banii sunt 
transferați local-in local-out. Pe scurt, 
expeditorul face o tranzacție locală 
în contul bancar TransferGo din ace-
eași țară, iar compania plătește local 
în contul bancar al țării de destinație.

TransferGo este activ pe piața din 
România din iunie 2015.

Pentru mai multe detalii, 
accesați: www.transfergo.com
Foto: www.transfergo.com

Andra a devenit imaginea TransferGo, compania care ajută 
românii din Spania să trimită bani acasă fără comision!
Românii din Spania pot trimite bani acasă fără comision prin TransferGo
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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

Bărbații care vor să devină tați 
nu sunt conștienți de faptul 
că vârsta afectează fertilita-
tea, relevă un studiu efectuat 
în Australia. Ca urmare, ei se 
pot confrunta cu probleme de 
sănătate mintală și pot suferi 
la fel de mult ca și femeile care 
nu reușesc devină mame, infor-
mează AGERPRES.

Karin Hammarberg, om 
de știință în cadrul Universi-
tății Monash, a examinat 46 
de cercetări realizate la nivel 
internațional și a observat că 

„majoritatea” bărbaților tineri 
au declarat că își doresc „cel 
puțin doi copii”, însă cea mai 
mare parte a lor puneau mai 
presus „o slujbă cu normă 
întreagă și o stare financiară 
bună” decât începerea vieții 
de familie dovedind o lipsă de 
informație în ceea ce privește 
modul în care vârsta afectează 
fertilitatea partenerilor de viață, 
indiferent de sexul acestora.

„Bărbații își doresc la fel 
de mult ca femeile să aibă 
copii; ei se așteaptă să aibă 
copii, iar paternitatea chiar 
este importantă pentru ei”, a 
declarat Hammarberg pentru 

media din Australia. „Însă, ei 
au cunoștințe și o înțelegere 
limitate cu privire la fertilitate 
atât în cazul bărbaților, cât și 
al femeilor”, a explicat cerce-
tătoarea care activează și în 
cadrul Autorității pentru Repro-
ducere Asistată din Victoria.

„Ei cred că declinul în ceea 
ce privește fertilitatea feme-
ilor începe la circa 40 de ani, 
însă (de fapt) este deja destul 

de târziu”, a mai spus Karin 
Hammarberg. Bărbații care au 
participat la studiile analizate 
s-au arătat dispuși să apeleze 
la tratamentele de fertilizare in 
vitro (FIV) pentru a avea copii 
după vârsta de 37 de ani. În 
general, fertilitatea unei femei 
atinge punctul culminant în a 
doua parte a celui de-al doilea 
deceniu de viață, în jur de 30 
de ani, înregistrând un declin 

treptat, dar constant de la apro-
ximativ 32 de ani urmând ca 
după 35 de ani capacitatea de a 
avea copii să scadă considerabil.

Conform sursei citate, Ham-
marberg susține că bărbații care 
au declarat că și-au dorit copii 
însă nu au reușit acest lucru 
au avut un risc mai mare de 
probleme de sănătate mintală 
în comparație cu cei care au 
devenit tați.

Imposibilitatea de a avea copii, la fel de 
dureroasă pentru bărbați ca și pentru femei

Insuficiența cardiacă este inca-
pacitatea inimii de a pompa 
suficient sânge pentru a sati-
sface nevoile organismului. Este 
cea mai frecventă cauză de spi-
talizare în rândul persoanele de 
peste 65 de ani și 50% dintre 
aceștia decedează în decurs de 
5 ani după diagnosticare. De 
aceea, Spitalul Universitar din 
Torrejón, susținut de Novartis 
și CardioAlianza, a realizat o 
expoziție cu scopul de a trans-
mite, cu ajutorul unor obiecte 
cotidiene, impactul insuficien-
ței cardiace asupra vieții de zi 
cu zi, asupra oamenilor care 
suferă de această boală. Pentru 
majoritatea oamenilor aceste 
obiecte nu semnifică nimic mai 
mult decât ceea ce reprezintă, 
dar pentru persoanele cu insu-
ficiență cardiacă reprezintă o 
provocare în viața lor de zi cu zi.

În plus, expoziția a fost însoțită de prima 
ediție de Actualizare și Sensibilizare privind 
Insuficiența Cardiacă, la care au participat 
medici, asistenți medicali atât de la HUT, cât 
și de la centre AP. Programul științific a cercetat 
metodele actuale de tratament ale pacienți-
lor cu această boală, cu ajutorul unor experți 
naționali și lideri în domeniu.

Dr. Eduardo Alegría, șef al secției de Car-
diologie a Spitalului Universitar din Torrejón, 

constată că „Muzeul de Obiecte Cotidiene ajută 
la o mai bună vizualizare a unei boli din ce 
în ce mai frecvente. Trebuie să conștientizăm 
societatea cu privire la barierele întâmpinate 
de unii oameni pentru a-și îmbunătăți cali-
tatea vieții. De asemenea, este important să 
se realizeze aceste reuniuni de profesioniști, 
pentru că o viziune globală a bolii și diferite 
puncte de vedere pot aduce îmbunătățiri pentru 
diagnosticarea și tratarea acestei boli. În plus, 
implicarea pacienților și a îngrijitorilor ajută 

la împărtășirea de experiențe pentru îmbu-
nătățirea serviciilor medicale”.

Spitalul Universitar din Torrejón benefici-
ază de Școala de Pacienți Hipertensivi în cadrul 
căreia participă, în medie, 150 de pacienți anual. 
De asemenea, școala colaborează și cu alte secții 
precum Pneumologie, Reabilitare și Recupe-
rare și Sănătate Mintală pentru a îmbunătăți 
serviciile oferite pacienților și de a-i ajuta pe 
îngrijitori să cunoască mai multe despre ser-
viciile pe care le pot oferi.

„Muzeul de obiecte cotidiene” cu impact direct asupra 
insuficienței cardiace ajunge la Spitalul din Torrejón

Foto: Spitalul Universitar din Torrejón

Scăderea prețului la medicamente nu este amenințată sau 
pusă sub semnul îndoielii „sub nicio formă”, precizează Minis-
terul Sănătății într-un comunicat informează AGERPRES. 
Ministerul Sănătății susține că au fost parcurse toate eta-
pele necesare pentru a pune în aplicare politica de ieftinire a 
prețului la medicamentele care fac parte din categoria trata-
mentelor inovative.

„Programul de guvernare actual prevede scăderea cu 35% a 
prețului la medicamentele inovative care și-au pierdut paten-
tul și care au generic înregistrat în România. Acest obiectiv 
este asumat cu toată fermitatea și determinarea de Ministerul 
Sănătății, a cărui misiune este să asigure accesul tuturor paci-
enților români la medicamente ieftine și de calitate. Împreună 
cu toate părțile implicate și interesate de implementarea aces-
tui program, adică alături de reprezentanții industriei medicale, 
producătorii de medicamente, asociațiile de pacienți am ana-
lizat, am dezbătut și am ajuns împreună la un acord privind 
conținutul actului normativ. Au existat trei runde de consultări 
publice, organizate de minister împreună cu partenerii sociali, 
pe marginea reglementării prețului la medicamente”, susține 
MS, conform sursei citate.

MS: Scăderea prețului la 
medicamente nu este amenințată

Foto: parentinn.com

Foto: usnews.com
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Șase lumânări au fost aprinse 
și șase brazi au fost plantați 
în semn de omagiu și adu-
cere aminte pentru cele șase 
milioane de evrei victime ale 
Holocaustului, la fosta Chestură 
de Poliție din Iași, unde va fi 
înființat primul muzeu din 
România destinat Holocaus-
tului, informează AGERPRES.

La fostul sediu al Chestu-
rii de Poliție s-a desfășurat 
comemorarea a celor 14.850 
de victime ale Pogromului de la 
Iași din vara anului 1941, în pre-
zența ambasadorului Israelului 
în România, Tamar Samash, 
viceprimarului Ierusalimului, 
Yael Antebi și ambasadoru-
lui SUA în România, Hans 
Klemm. În semn de omagiu 
și aducere aminte pentru cele 
șase milioane de evrei victime 
ale Holocaustului, oficialită-
țile au aprins șase lumânări și 
au plantat șase brazi ca sim-
bol al eternități și memoriei 
colective.

Cu acest prilej, președin-
tele Consiliului Județean Iași 
a reiterat că la fosta Chestură 
va funcționa primul muzeu din 
țară destinat Holocaustului. „Cu 

toții avem cunoștință despre 
ce s-a întâmplat în acele zile 
aici în curtea Chesturii de Poli-
ție, unde au fost uciși 500 de 
oameni, sau în trenurile mor-
ții. Istoria nu nu ne lasă să 
uităm. Ceea ce este cu adevărat 
regretabil este că responsabi-
lii Pogromului nu au plătit așa 
cum ar fi trebuit pentru faptele 
lor. Aici, la fosta Chestură de 
Poliție, punem piatra de teme-
lie a primului muzeu din țară 
destinat Holocaustului. Acesta 
va aminti mereu de jertfa acelor 
oameni nevinovați”, a afirmat 
Maricel Popa, președintele Con-
siliului Județean Iași.

Prezent la eveniment, amba-
sadorul SUA la București, 
Hans Klemm, a mulțumit 
autorităților locale și lide-
rilor comunității evreilor 
din România pentru munca 
depusă „pentru ca istoria să 
nu fie uitată”. La rândul său, 
Yael Antebi, viceprimarul ora-
șului Ierusalim, a declarat că 
și-ar dori să transforme fosta 
Chestură de Poliție „într-un 
punct important care să fie 
trecut pe harta turistică a ori-
cărui evreu”.

„Aici veți face un muzeu în 
care generațiile de azi și de 
mâine vor afla adevărul istoriei. 

În numele evreilor din România 
și a celor din Israel vă adre-
săm mulțumiri pentru inițiativa 
de a înființa aici un muzeu al 
Holocaustului”, a spus Aurel 
Vainer, președintele Federa-
ției Comunităților Evreiești 
din România, conform sur-
sei citate.

La rândul său, rabinul Iosef 
Wasserman a declarat că „sunt 
clipe în viață când se amestecă 
tristețea cu bucuria”, mențio-
nând în acest sens că aceasta 
este o zi tristă și grea, știind ce 
s-a întâmplat acolo în urmă cu 
76 de ani. În beciurile Chestu-
rii se triau oamenii. Erau scoși 
afară și împușcați și apoi cur-
tea era spălată de râurile de 
sânge de alți evrei conștienți 
că și pe ei îi așteaptă moar-
tea. Suntem bucuroși că am 
reușit să venim azi aici și să 
le păstrăm amintirea. Gene-
rațiile care vor veni trebuie să 
cunoască adevărul, nepoții și 
strănepoții noștri trebuie să 
fie și ei martori la trecut. Am 
găsit azi, aici în muzeu, Biblia 
noastră, a evreilor, și locul ăsta 
devine astfel sfânt pentru noi”, 
a spus rabinul Iosef Wasserman.

Primul muzeu al Holocaustului din România 
va funcționa în fosta Chestură din Iași

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

Foto: icc.ro
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Pe 24 iunie 2017, într-o zi cu o deosebită semnificație pentru românii din țară și din 
străinătate, de Ziua Universală a Iei, românii din Spania au avut bucuria de a participa 
la un concert de muzică românească desfășurat la Madrid, în premieră.

Andrei Tiberiu Maria, cunos-
cut după numele de scenă 
Smiley a susținut un MEGA 

CONCERT LIVE în Spania, sâm-
bătă, pe 24 iunie, de la ora 21:00, 
la Sala de concerte din Palacio Vis-
talegre, Madrid. Smiley este o foarte 
cunoscută vedetă a show-urilor de 
televiziune Românii au talent și Vocea 
României și unul dintre cei mai iubiți 
artiști din România. Din postura de 
interpret, compozitor, producător, 
om de televiziune, actor și mai ales 
OM, Smiley tratează în piesele sale 
teme de viață, dragoste, teme legate 
de frumusețea vieții adusă de natu-
ralețe și simplitate.

În deschiderea concertului Smiley, 
a susținut un recital deosebit de fol-
clor românesc cântăreața de muzică 
populară Sînziana Ștefan. Aceasta, 
îmbrăcată în costum popular, a purtat 
cu emoție și mândrie ia românească, 
plimbând spectatorii, cu ajutorul cân-
tecelor ei, prin diferite regiuni ale 
României.

Smiley și-a făcut intrarea pe scenă 
în ropote de aplauze spre bucuria 
publicului la vederea artistului care 
le-a promis un spectacol de neuitat. 
Repertoriul artistului era fredonat de 
public, piesă cu piesă, în tandem cu 
spectacolul de lumini și în ritm de 
dans. Smiley i-a invitat la dans pe 
mult cunoscutele sale piese „Cai verzi 
pe pereți”, „Dă-o tare”, „Dead man 
walking”. Atmosfera incendiară s-a 
declanșat pe versurile piesei „De unde 
vii la ora asta?”, publicul cântând la 
unison întreaga piesă, răsunând sala 
de emoție pură. Acest moment l-a 
făcut pe Smiley să declare publicu-
lui că se simte mândru că este român 
și a transmis încurajări către public 
ca oriunde s-ar afla să fie un popor 
mândru de originea lui.

Un moment magic printr-un spec-
tacol de lumini care a îmbrăcat sala 
și publicul în culorile tricolorului, a 
avut loc pe versurile mult apreci-
atei piese de către românii plecați 
din țară, versurile piesei Acasă: 

„Și-atunci când în lume voi pleca, / 
Să nu uit să mă-ntorc acasă”. Româ-
nii din străinătate apreciază foarte 
mult această piesă, deoarece știu cel 
mai bine cum se simte dorul de casă, 
de cei dragi. Unii dintre spectatori 

au cântat această piesă luminați în 
culorile drapelului cu nostalgie și 
cu lacrimi în ochi.

În aplauze, în ritm de dans și cu 
mâinile în aer, fiecare piesă era știută 
de public pe de rost, iar telefoanele 
mobilele se zăreau peste tot pentru 
imortalizarea momentului, a unui 
deosebit concert Smiley în Spania.

Romantic, distractiv, nostal-
gic, așa cum ne-a obișnuit, Smiley 
a purtat publicul prin diferite stări 
de spirit pe durata pieselor „Pierdut 
buletin”, „Preocupat cu gura ta”. Un 
moment în care toată sala a vibrat 
s-a întâmplat în timpul piesei „Ofi-
cial îmi merge bine” când toți cei din 
sală au fost invitați să-și lase părul 
liber și să danseze. Smiley a dansat 
în rând cu publicul, debordând de 
energie, dar fără să fie un „Oarecare”.

Într-un spectacol impresionat, 
românii din Spania au petrecut la 
Madrid, veniți în număr foarte mare 
din diferite părți ale țării, ca de exem-
plu zona Madridului, Barcelona, dar 
și alte regiuni. Spectatorii au declarat 
la plecare că totul a fost minunat, un 
spectacol de vis marca Smiley, plin 
de bucurie și emoție pozitivă molipsi-
toare, încărcându-și fiecare bateriile 
cu energie. Nu a lipsit la finalul con-
certului sesiunea foto și autografele 
care curgeau pe bandă rulantă.

Concertul a fost dedicat aniver-
sării a 7 ANI RADIO ROMÂNUL 

– Aproape de tine!, pe 107,7 FM Spa-
nia, pe pagina www.radioromanul.es 
sau prin aplicația pentru dispoziti-
vele cu sistem de operare Android 
„Radio Românul”.

Organizatorul acestui eveniment a 
fost Teia Media care dorește să mul-
țumească sponsorilor: MoneyGram 

– transfer de bani și BCR, colaborato-
rilor: Global Records, Carmangeria 
Românească, Bârsan Pan, FoodEx, 
Autos Motoreta și Materiale de con-
strucții Silviu. Parteneri Media: Radio 
Românul, ziarul El Rumano.

Fotos: Dan TÖLGYI

Smiley a susținut un concert în premieră în 
Spania, la Madrid, Vistalegre, pe 24 iunie 2017
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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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J udețul Bihor va avea, în 
viitorul apropiat, cel mai 
mare depozit și procesator 

de legume din țară, realizat de 
un operator privat, printr-un 
proiect de peste 6 milioane de 
euro, finanțat și cu fonduri de 
la Uniunea Europeană, infor-
mează AGERPRES.

„Este cea mai mare investiție 
pe fonduri europene, pe PNDR 
(Programul Național de Dez-
voltare Rurală), din țară și va 
fi construit în comuna Nojo-
rid. Investiția se află în stadiul 

autorizației de construcție, care 
este obținută, din câte știm. 
Este un proiect frumos care 
ne-ar ajuta foarte mult tinerii 
fermieri producători de legume, 
în scopul valorificării produse-
lor. Principala activitate va fi pe 
frigerare, o metodă prin care 
se frigerează instant legumele 
mărunțite, tocate. Este un sis-
tem la modă. Capacitatea de 
procesare va fi de o sută de tone 
pe zi, sortare, tăiere, frigerare, 
doar legume”, a declarat, Cris-
tian Buzlea, directorul Oficiului 

Județean pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale (OJFIR) 
Bihor.

Proiectul „Creare lanț 
alimentar integrat prin reali-
zarea de investiții în colectare 
legume proaspete, procesare, 
depozitare și comercializare 
în localitatea Nojorid” are o 
valoare totală de 6.436.153 de 
euro, din care sprjinul euro-
pean este de 2,5 milioane de 
euro (restul fiind contribuție 
proprie), finanțare prin Măsura 
4.2, Creșterea valorii adăugate a 

produselor agricole, din cadrul 
PNDR 2014-2020.

„Această investiție explică 
și faptul că a crescut numărul 
proiectelor depuse din comuna 
Șinteu, o zonă de tradiție în 
cultivarea cartofului. Pentru 
că acest beneficiar a discutat 
deja cu producătorii din Șin-
teu pentru a produce cartofi. 
De la 10-20 de ari cât cultivau 
ei în mod obișnuit, au ajuns 
la două-trei hectare pe pro-
ducător. Se pare că aceștia 
cultivă în baza unui contract 
de achiziție a cartofilor. Este 
un lucru foarte bun, pentru că 
le dă oamenilor din comună 
de lucru, în condițiile în care 
nu prea aveau alte posibilități. 
Mulți au venit să facă proiecte 
la noi tocmai pentru că au văzut 
viabilă investiția pe zona de 
valorificare a producției”, a mai 
menționat directorul Buzlea, 
conform sursei citate. Potrivit 
directorului OJFIR, pe lângă 
producția de cartofi de la Șin-
teu, facilitatea dezvoltată cu 
fonduri UE la Nojorid va avea 
capacitate să preia și să proce-
seze legume din întreg județul 
Bihor, dar chiar și din jude-
țele limitrofe.

Bihor: Cel mai mare depozit și procesator de legume 
din țară va fi realizat la Nojorid cu fonduri UE

Agenția Națională de Administrare Fiscală a demarat, din 1 
iulie, acțiunea „Litoral”, pentru identificarea cazurilor de evazi-
une fiscală, informează AGERPRES.

„În contextul deschiderii sezonului estival și intensifică-
rii activităților economice pe fondul creșterii consumului 
de bunuri și servicii, începând cu data de 1 iulie, ANAF prin 
DGAF (Direcția Generală Antifraudă Fiscală n.r.), demarează 
acțiuni de control pe Litoral, în vederea identificării fenome-
nelor circumscrise evaziunii fiscale, respectiv neconformării la 
declararea și plata obligațiilor fiscale”, se menționează într-un 
comunicat. ANAF avertizează operatorii economici care își 
desfășoară activitatea pe Litoral să se doteze cu aparate elec-
tronice de marcat fiscale și să elibereze bonuri fiscale pentru 
serviciile prestate și/sau bunurile vândute, mai spune sursa 
citată. „Totodată, rugăm turiștii să solicite bonul fiscal pentru 
fiecare serviciu/bun achiziționat”, se mai spune în comunicat.

ANAF a demarat din 1 
iulie acțiunea „Litoralul”

ECONOMIE

Foto: weradio.ro

Foto: gradinareasa.wordpress.com
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Comisia Europeană și-a mani-
festat sprijinul față de cererea 
Italiei ca și alte țări să primească 
în porturile lor navele ONG-uri-
lor ce salvează migranți pe 
Marea Mediterană, Înaltul 
Comisariat al ONU pentru Refu-
giați (UNHCR) susținând la 
rândul său acest apel al guver-
nului de la Roma, informează 
AGERPRES.

După ce circa 82.000 de noi 
migranți proveniți mai ales din 
Africa au debarcat de la începu-
tul anului în porturile italiene, 
guvernul de la Roma a ame-
nințat recent că va întoarce 
navele folosite de ONG-uri 
pentru a transporta migran-
ții salvați pe Mediterana, dacă 
nu primește ajutor din partea 
altor state ale UE.

„Vom sprijini Italia în dis-
cuțiile privind cooperarea 
regională pentru debarca-
rea migranților”, a răspuns o 
purtătoare de cuvânt a Comi-
siei Europene, semnalând și 
disponibilitatea executivului 
comunitar de a oferi mai mulți 
bani pentru a ajuta Italia să 

facă fața numărului crescut 
de migranți. Totuși, oficiali 
și diplomați de la Bruxelles 
s-au declarat sceptici că și 
alte state UE vor fi de acord 
rapid să accepte ambarcațiuni 
cu migranți. Ei au apreciat însă 
că porturile din Barcelona și 
Marsilia sunt posibile opțiuni 
în acest caz.

Dar o sursă diplomatică 
franceză a afirmat că, în pre-
zent, o astfel de propunere nu 
se află pe agendă și că această 
posibilitate va fi abordată în 

cadrul reuniunii miniștri-
lor migrației ce va avea loc 
în capitala Estoniei, Tallinn. 
La rândul său, președintele 
francez, Emmanuel Macron, 
a declarat că țara sa își va onora 
angajamentele privind primi-
rea refugiaților, dar a atras 
atenția că circa 80% dintre 
migranții ce debarcă în Ita-
lia vin în Europa nu din motive 
politice, ci economice. „Sunt 
două realități pe care nu trebuie 
să le amestecăm, altfel situa-
ția va deveni incontrolabilă”, 

a avertizat Macron la reuni-
unea de la Berlin a liderilor 
europeni din statele membre 
în G20.

Premierul spaniol, Mari-
ano Rajoy, a spus tot la Berlin 
după o întrevedere cu omolo-
gul său italian, Paolo Gentiloni, 
că Spania se va „solidariza” cu 
Italia și o va ajuta „pentru a 
evita situațiile dramatice cu 
care se confruntă”, dar nu a 
oferit detalii.

O reacție a venit și din par-
tea purtătoarei de cuvânt a 
UNHCR, Cecile Pouilly, care 
a spus că „soluțiile nu pot fi 
numai în Italia” și că „este 
necesară o mai mare soli-
daritate din partea altor țări, 
între care o mai mare respon-
sabilitate regională în ceea ce 
privește împărțirea răspunsu-
rilor la debarcare”, adăugând 
că asemenea planuri ar tre-
bui să fie dezvoltate urgent. 
Conform sursei citate, apro-
ximativ 1,7 milioane de refugiați 
și migranți au ajuns în UE pe 
Marea Mediterană începând 
din anul 2014.

C.E. susține apelul Italiei ca și alte state să-și 
deschidă porturile pentru navele cu migranți

Cerințele țărilor arabe, 
„făcute pentru a fi 
respinse”, afirmă Qatarul

Foto: unhcr.org

Qatarul a afirmat recent că cele 13 cerințe formulate de Ara-
bia Saudită și aliații săi pentru a pune capăt izolării economice 
și diplomatice impuse au fost „făcute pentru a fi respinse” și că 

„atentează” la suveranitatea sa, informează AGERPRES. „Lista 
cerințelor a fost făcută pentru a fi respinsă”, a declarat minis-
trul de externe al Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman Al 
Thani, în cursul unei conferințe de presă la Roma.

Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Egiptul și Bahrainul 
au întrerupt la 5 iunie relațiile diplomatice cu Qatarul, acuzat 
că „sprijină organizații extremiste” care „caută să destabilizeze 
regiunea” și că se apropie de Iranul șiit, rival regional al rega-
tului saudit. Qatarul, care beneficiază de sprijinul Turciei, a 
respins cu fermitate aceste afirmații.

Tensiunile au sporit după ce Doha a primit la 22 iunie o listă 
cu 13 cerințe întocmită de aceste țări cu un ultimatum de zece 
zile. Doha a afirmat că aceste cereri, printre care închiderea 
postului internațional Al Jazeera, reducerea relațiilor diploma-
tice cu Iranul sau închiderea imediată a bazei militare turce 
din Qatar, „nu sunt rezonabile”. „Toată lumea este conștientă 
că aceste cerințe sunt destinate să atenteze la suveranitatea 
statului Qatar”, a adăugat șeful diplomației emiratului după 
întâlnirea cu omologul său italian, Angelino Alfano. Ministrul 
italian a dat asigurări că guvernul său este dispus „să contri-
buie la orice inițiativă destinată să restaureze dialogul și să 
reducă tensiunile”, mai spune sursa citată. Kuweitul a între-
prins o misiune de mediere pentru dezamorsarea crizei, la fel 
ca Statele Unite care și-au oferit bunele oficii.

Mii de persoane au defilat pe străzile 
Londrei împotriva guvernului May

Parlamentul german a aprobat recent o măsură care prevede 
amendarea rețelelor sociale cu până la 50 de milioane de euro 
în cazul în care nu șterg în termen de 24 de ore postările care 
incită la ură, în pofida îngrijorărilor că legea ar putea limita 
libertatea de expresie, informează AGERPRES. Germania dis-
pune de unele dintre cele mai aspre legi din lume împotriva 
defăimării, a incitării publice la săvârșirea de infracțiuni și ame-
nințării cu violența, dispunând de pedepse cu închisoarea 
pentru negarea Holocaustului sau instigare la ură împotriva 
minorităților. Cu toate acestea, doar câteva cazuri semnalate 
online sunt urmărite penal. Măsura prevede ca platformele de 
social-media să înlăture mesaje care incită la ură în mod evi-
dent și alte postări în 24 de ore după primirea unei notificări 
sau a unei reclamații și să blocheze alte mesaje cu conținut 
ofensator în termen de șapte zile, mai spune sursa citată.

Parlamentul german, vot pentru 
amendarea rețelelor sociale

Mii de persoane au defilat pe 
străzile Londrei împotriva 
măsurilor de austeritate ale 
guvernului condus de The-
resa May, fiind de părere că 
premierul conservator și-a 
pierdut orice legitimitate după 
rezultatul obținut la alegerile 
parlamentare de la 8 iunie, 
informează AGERPRES. Mani-
festanții din primele rânduri 
au purtat o banderolă uriașă 
pe care se putea citi „Conser-
vatorii, afară”, în timp ce alții 
agitau pancarte inscripționate 
cu sloganul „Tăierile bugetare 
costă vieți”, făcând referire la 
politica de austeritate promo-
vată de conservatorii aflați la 
putere din 2010.

Theresa May se confruntă cu 
o criză de autoritate după ale-
gerile legislative de la 8 iunie. 
Ea a convocat scrutinul anti-
cipat, convinsă că va câștiga 
detașat, pentru ca în cele din 
urmă să își piardă majorita-
tea absolută și o bună parte 
a creditului său. Acest rezul-
tat constituie o „respingere” 
clară a conservatorilor, a scris 
într-un comunicat mișcarea 
antiausteritate People's Assem-
bly, unul dintre organizatorii 
manifestației.

Organizația consideră, de 
asemenea, că incendiul de la 
Grenfell Tower din Londra, sol-
dat cu cel puțin 80 de morți, 
este „cel mai tragic exemplu 
al posibilelor consecințe ale 
austerității”. Aceste critici 
reiau argumentele supra-
viețuitorilor tragediei care îi 
acuză pe administratorii blo-
cului-turn că au făcut economii 

în detrimentul siguranței lor, 
pentru că proveneau din medii 
modeste. Liderul opoziției labu-
riste, Jeremy Corbyn, a insistat 
asupra acestei teme declarând 
în fața Parlamentului că poli-
tica guvernului este „brutală 
față de cei mai săraci”, mai 
spune sursa citată.

Theresa May a obținut la 
limită votul de încredere în 

Parlament, cu sprijinul con-
troversat al DUP, un mic partid 
ultraconservator din Irlanda 
de Nord. Guvernul său a dat 
primele semne de flexibilitate 
în politica de austeritate, afir-
mând că ar putea revizui în 
creștere salariile bugetarilor. 
Nicio decizie nu va fi luată însă 
înainte de votul asupra buge-
tului, așteptat în toamnă.

Foto: standard.co.uk

Foto: monitorulvn.ro

Foto: atimes.com
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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
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Te rasfăţăm cu cele mai gustoase și sănătoase produse de Te rasfăţăm cu cele mai gustoase și sănătoase produse de Te rasfăţăm cu cele mai gustoase și sănătoase produse de Te rasfăţăm cu cele mai gustoase și sănătoase produse de Te rasfăţăm cu cele mai gustoase și sănătoase produse de Te rasfăţăm cu cele mai gustoase și sănătoase produse de 
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condimente naturale.condimente naturale.condimente naturale.

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

PUBLICITATE
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Echipa României, reprezen-
tată de Universitatea „Vasile 
Alecsandri” din Bacău, a câș-
tigat Campionatul European 
Universitar de volei feminin, la 
Rzeszów (Polonia), după ce a 
învins în finală echipa Universi-
tății din Bordeaux cu scorul de 
3-2 (25-27, 25-22, 26-28, 25-11, 
15-11), informează AGERPRES.

Cea mai bună jucătoare 
a finalei a fost Ana Cristina 
Cazacu, 24 puncte, pentru 
echipa băcăuană evoluând și 
Loredana-Florentina Filipaș (22 

puncte), Ioana Maria Baciu (21), 
Lorena Raisa Ciocian (10), Iuli-
ana Matache (4), Mihaela Albu 
(3), Sabina Miclea-Grigoruță 
(1), Andra Ciucu, Laura-Euge-
nia Versescu, Simona-Bianca 
Costin. De la învinse s-a remar-
cat Ramana Arrioehau, cu 18 
puncte. Echipa Universității 
Tehnologice din Eindhoven 
a obținut medaliile de bronz, 
după 3-1 cu formația Univer-
sității Tehnice din Dresda, în 
finala mică, mai spune sursa 
citată.

Ministrul Tineretului și Sportului, Marius Dunca, a declarat 
că este de datoria autorităților să investească în tineri și în 
antrenori, el subliniind că sportivii de performanță trebuie res-
pectați, informează AGERPRES. Ministrul a participat la Turneul 
Final U14 desfășurat pe stadionul de rugby Aurora Băicoi.

„Sunt prezent aici pentru că sunt ministrul Tineretului și 
Sportului și nu trebuie să uităm că România este campioană 
europeană la rugby. Am venit să văd, că toată lumea vorbește 
că nu mai avem resursă umană, că nu investim în tineri... Uitați 
câți tineri sunt aici care iubesc doar o ramură sportivă, dar în 
general fiecare federație și fiecare club au juniori și cred că 
este de datoria și responsabilitatea noastră să investim în tineri 
și în antrenori. Felicit părinții care își îndrumă copiii spre acest 
minunat sport. Să nu uităm că trebuie să respectăm sportivii 
de performanță, în spatele lor sunt sacrificii: ani de muncă, ore 
de antrenament”, a mai spus Dunca, conform sursei citate.

Sportivul român Daniel Mar-
tin a cucerit medalia de argint 
în proba de 200 metri spate, 
la Campionatele Europene 
de înot pentru juniori de la 
Netanya (Israel), conform 
AGERPRES. Martin a fost cro-
nometrat cu timpul de 1 min 
58 sec 72/100, un nou record 
național de juniori.

Aurul a fost cucerit de rusul 
Kliment Kolesnikov, în 1 min 57 
sec 73/100, medalia de bronz 
revenind altui rus, Nikita Tre-
tiakov, în 1 min 59 sec 20/100. 
Daniel Martin a mai obținut un 
loc 8 la Campionatele Euro-
pene din Israel, în finala probei 
de 100 metri spate, mai spune 
sursa citată.

Spaniolul Marc Marquez 
(Honda) a câștigat Marele 
Premiu al Germaniei la moto-
clism viteză, clasa MotoGP, 
fiind cronometrat pe circui-
tul din Sachsenring, după 29 
de tururi, cu timpul de 40 min 
59 sec 525/1000, informează 
AGERPRES.

Marc Marquez a redevenit 
liderul Campionatului Mondial 
după victoria sa din această a 
noua etapă a sezonului. Spani-
olul a izbutit a opta sa victorie 
consecutivă în MP al Germaniei, 
la toate categoriile. Marquez, 
la al doilea succes în acest an, 
a fost urmat pe podium de ger-
manul Jonas Folger (Yamaha 
tech 3), la 3 sec 310/1000, și 
de spaniolul Dani Pedrosa 
(Honda), la 11 sec 546/1000.

În clasamentul Campionatu-
lui Mondial, Marc Marquez are 
129 de puncte și îi devansează 

pe Maverick Vinales (Spania/
Yamaha), 124 p, Andrea Dovi-
zioso, 123 p, Valentino Rossi 
(Italia/Yamaha), 119 p, Dani 
Pedrosa, 103 p etc. Conform 
sursei citate, spaniolul Joan Mir 

(Honda) s-a impus la categoria 
Moto3, fiind cronometrat în 39 
min 34 sec 755/1000. Mir, lide-
rul campionatului, a fost urmat 
pe podium de italianul Romano 
Fenati (Honda), la 121/1000, și 

de spaniolul Marcos Ramirez 
(KTM), la 218/1000. În clasa-
mentul Campionatului Mondial, 
Mir are 165 de puncte și este 
urmat de Fenati, 128 p, Aron 
Canet (Spania/Honda), 110 p etc.

SPORT

Marquez, câștigător în MP al Germaniei la MotoGP
MOTO:

Fotbal: Dani Ceballos, ales 
cel mai bun jucător Under-21

Marius Dunca: Să investim 
în tineri și în antrenori

VOLEI FEMININ:

România, campioană europeană universitară

Foto: sportuliesean.ro

Foto: pariuri1x2.ro

M ijlocașul spaniol Dani Ceballos a fost ales cel mai 
bun fotbalist al Campionatului European sub-21 de 
ani, disputat în Polonia, unde naționala țării sale 

a fost învinsă în finală de cea a Germaniei (0-1), informează 
AGERPRES. Ceballos este câștigătorul premiului Jucătorul 
Turneului Campionatului European sub-21 de ani, denumit 
anterior „Jucătorul de Aur”. Această distincție a revenit în tre-
cut unor jucători ca italianul Andrea Pirlo, portughezul William 
Carvalho, spaniolul Juan Mata sau cehul Petr Cech.

Ceballos, jucătorul formației Betis Sevilla, care pe 7 august 
va împlini 21 de ani, a fost ales câștigător de echipa de obser-
vatori tehnici ai UEFA. Aceștia au analizat abilitățile jucătorilor, 
contribuția lor la acțiunile decisive, atitudinea lor pozitivă și 
mai ales aportul lor la efortul colectiv al echipei, a indicat forul 
fotbalistic european, mai spune sursa citată. Echipa de obser-
vatori ai UEFA prezentă în Polonia a fost alcătuită din următorii 
tehnicieni: Peter Rudbaek (Danemarca), Mixu Paatelainen (Fin-
landa), Thomas Schaaf (Germania), Stefan Majewski (Polonia), 
Dany Ryser (Elveția) și Gines Melendez Sotos (Spania).

Foto: libertatea.ro

Foto: juvefc.com

ÎNOT:

Daniel Martin, argint la Europenele de juniori

Foto: is-a-cunt.com
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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.

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 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
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