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„Mândrii Românași” te 
invită la Cursuri de Dansuri 
Populare Românești 
pentru copii și adulți 6,15

REPORTAJ 3

Cum scăpăm de capcana 
cursului valutar?
Atunci când banii sunt transferaţi din 
străinătate, cea mai mare problemă o 
constituie comisioanele de plată care sunt 
calculate la suma expediată şi care de 
multe ori ajung la valori foarte ridicate. 
Transferul de tip bancă-bancă este unul 
supus unui sistem de taxare care presu-
pune aplicarea de comisioane la intrarea 
sumei în cont şi la transformarea aces-
teia în valuta ţării în care este contul (în 
cazul în care contul nu este în aceeaşi 
valută precum cea trimisă).

Foto: pixabay.com

MRP va lansa un proiect de informare a 
românilor care pleacă la muncă în Spania

La nivelul ministerelor MRP, MAE, MAI, Muncii şi Justiţiei Sociale va fi creat un 
Task Force pentru problematica abuzurilor la care sunt expuşi muncitorii români 
şi a sclaviei moderne, sub directa coordonare a prim-ministrului, Ministerul 
Românilor de Pretutindeni urmând să aibă rol de minister integrator. 6
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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

Preşedintele PNL, Ludo-
vic Orban, a declarat că este 
obligaţia fundamentală a auto-
rităţilor să informeze cetăţenii 
cu privire la calitatea produse-
lor, atunci când apar chestiuni 
care ţin de sănătatea publică 
sau de înşelarea consumato-
rului, conform AGERPRES.

„Orice produs care nu respectă 
calităţile, care nu e conform 
cu datele care sunt pe amba-
laj reprezintă de fapt înşelarea 
consumatorului român. Nici 
astăzi nu sunt scoase de pe piaţă 
produsele. Cetăţenii trebuie 
să cunoască aceste produse, 
să cunoască firmele care au 
produs la dublu standard şi 
toţi avem dreptul să cunoaş-
tem care sunt măsurile dispuse 
de ministrul Agriculturii, de 
autoritatea pentru protecţia 
consumatorului şi de Auto-
ritatea Naţională Sanitar 

Veterinară”, a susţinut Orban, 
răspunzând unei întrebări pe 
această temă, la o festivitate 
organizată de femeile liberale, 
în Parcul Cişmigiu, cu prilejul 
Zilei Imnului Naţional.

El a amintit că a solicitat atât 
demisia ministrului Agricul-
turii, cât şi a şefului ANPC, în 
cazul în care nu sunt date publi-
cităţii aceste informaţii. „Pun 
o întrebare retorică, de ce în 
alte situaţii ANPC a comunicat 
publicului companiile şi pro-
dusele neconforme, iar de data 
asta tăinuieşte această infor-
maţie? Mi se pare, practic, un 
lucru grav. Acum cetăţenii nu 
sunt informaţi care sunt produ-
sele care sunt pe piaţă, care nu 
sunt conforme. Pe de altă parte, 
e posibil să apară o neîncredere 
a cetăţeanului care să ducă la 
o scădere a vânzărilor inclu-
siv pentru companiile serioase, 

care sunt cea mai mare majori-
tate. Neprecizarea produselor 
şi a companiilor aruncă, practic, 
o anatemă nedreaptă asupra 
tuturor companiilor cinstite 
care respectă calitatea produ-
selor. Și de ce să fie afectate 

aceste companii şi să nu sufere 
acele companii care, într-ade-
văr, au aplicat dublu standard”, 
a afirmat liderul liberal.

Premierul Mihai Tudose 
i-a cerut ministrului Justiţiei 
ca în colaborare cu ministrul 

Agriculturii şi instituţiile de 
resort să elaboreze o normă 
legislativă internă care să 
permită menţionarea nume-
lui firmelor care consideră 
România o ţară „de mâna a 
doua” pe subiectul alimentelor 
susceptibile de dublu standard. 

„Poate găsim o modalitate, că 
până când facem noi nu ştiu ce 
normă europeană, poate facem 
o normă internă. Sau măcar 
un cadru legislativ care să ne 
permită să spunem cetăţeni-
lor ce firme ne consideră a fi o 
ţară de mâna a doua şi să-i tra-
tăm şi noi ca atare”, a declarat 
Mihai Tudose. Ministrul Justi-
ţiei, Tudorel Toader, a explicat 
că baza discuţiei în găsirea unei 
soluţii juridice pleacă de la ches-
tiunea unui tratament egal de 
care trebuie să se bucure toţi 
consumatorii, toţi cetăţenii UE, 
mai spune sursa citată.

Orban despre calitatea produselor din magazine: Este 
obligația fundamentală a autorităților de a informa cetățenii

Foto: cotidianul.ro
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Articol scris de către  
jurnalistul Stephen McGrath.

Desigur, piaţa transferurilor ban-
care este strict legată de modul în 
care evoluează cursul valutar, care la 
rândul sau este influenţat de diverşi 
factori, cum sunt cei politici, econo-
mici şi sociali. Cu toate acestea, de 
foarte multe ori, piaţa valutară este 
influenţată în mod direct de evoluţia 
monedelor care sunt tranzacţionate 
pe pieţele bursiere, iar rata FX (Forex) 
este una dintre modalităţile directe 
de influenţare a cursului valutar.

Cât de ușor influenţabilă 
este piaţa valutară?
Atât timp cât sunt implicaţi factori, 
precum cei politici, economici, soci-
ali şi pshihologici (unele valute sunt 
percepute ca fiind mai sigure decât 
altele), cursul valutar va fi uşor de 
influenţat. De altfel, de-a lungul tim-
pului s-a dovedit că, în situaţii de 
incertitudine, primul semnal că situ-
aţia într-un stat era negativă îl oferea 
evoluţia cursului de schimb; pe ast-
fel de aspecte se bazează şi evoluţia 

ratei FX, care poate fi influenţată de 
către traderii de pe piaţă şi care poate 
afecta cursul valutar. Desigur, pen-
tru a putea evita astfel de situaţii şi 
pentru a nu se pierde sume impor-
tante atunci când are loc transferul 
de bani trebuie identificate soluţii 
care să acopere într-un mod cât mai 
bun diferenţa de bani care se pierde 
din transfer şi căreia i se alătură şi 
diversele comisioane şi taxe perce-
pute la transferul de bani efectuat 
prin intermediul unităţilor bancare.

Mai bine online decât 
prin bancă!
Atunci când sunt transferaţi bani din 
străinătate, cea mai mare problemă 
o constituie comisioanele de plată 
care sunt calculate la suma expedi-
ată şi care de multe ori ajung la valori 
foarte ridicate. Transferul de tip ban-
că-bancă este unul supus unui sistem 
de taxare care presupune aplicarea de 
comisioane la intrarea sumei în cont 
şi la transformarea acesteia în valuta 
ţării în care este contul (în cazul în 
care contul nu este în aceeaşi valută 
precum cea trimisă). Bineînţeles, ceea 

ce nu i se spune clientului este fap-
tul că banca întotdeauna va aplica 
cel mai mic curs valutar pe care îl 
are afişat, ceea ce înseamnă că din 
start suma transferată şi-a pierdut 
din valoare. Iar aplicarea de comi-
sioane asupra sumei se aplică şi-n 
momentul în care aceasta este retrasă 
de către destinatar (mai ales atunci 
când retragerea se efectuează de la 
ghişeul băncii, iar nu prin ATM).

Pentru ca astfel de situaţii sunt 
generatoare de stări de nervozitate 
atât pentru expeditor, cât şi pentru 
destinatar, dar şi pentru preluarea 
riscului de diferenţă de curs valu-
tar, companiile fintech de genul 
TransferGo au identificat cele mai 
bune soluţii pentru ca toată lumea 
să fie fericită.

Astfel, comisionul fix cu valoa-
rea cea mai scăzută sau aplicarea 
de commision zero pentru transfe-
rurile dintr-o anumită ţară către 
România (de exemplu, în această 
vară TransferGo nu percepe taxa 
de transfer pentru banii expediaţi 
din Spania în România prin opţiu-
nea Economic) sunt opţiuni care îl 
ajută pe destinatar să se bucure de 
întreaga sumă care i-a fost trimisă.

În plus, spre deosebire de tran-
sferul bancar şi toate implicaţiile 
acestuia, atunci când banii sunt expe-
diaţi online, timpul de transfer este 
redus simţitor, iar traseul banilor poate 
fi urmărit. Existenţa unui interpus, a 
unui intermediar care serveşte ca loc 
de transfer al banilor (totul se face 
la nivel local, de aceea riscul valutar 

este anulat) este o metodă prin care 
toţi cei implicaţi vor fi mai fericiţi. Iar 
faptul că la TransferGo cursul valu-
tar este modificat la câteva minute 
reprezintă un avantaj cert în com-
paraţie cu alte servicii de transfer 
rapid de bani online şi mai ales în 
raport cu băncile.

Transfer rapid de bani 
și comisioane zero!
TransferGo îşi propune să le ofere 
clienţilor care îi folosesc serviciile 
cele mai accesibile condiţii pentru 
a-şi transfera banii. Avantajele ofe-
rite celor din Spania care folosesc 
lunar acest serviciu pentru a expedia 
bani în România sunt incomparabil 
mai mari decât tot ceea ce există pe 
piaţă. Vara aceasta, banii care sunt 
trimişi în România de către românii 
care muncesc în Spania, beneficiază 
de ZERO comision şi reducere de 
100% la cursul valutar prin opţiu-
nea Economic. Acest aspect indică 
cât se poate de clar că TransferGo 
este soluţia viitorului pentru tran-
sferul rapid şi ieftin de bani online!
www.transfergo.ro

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

Cum scăpăm de capcana cursului valutar?
România este una dintre ţările în care zilnic intră sume importante de bani ca 
urmare a transferurilor efectuate din străintatate (ţara se clasează pe locul 5 în top).

Foto / WWW.TRANSFERGO.RO
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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

Creşterea în greutate cu 5 kilo-
grame la începutul vârstei 
adulte are o incidenţă deloc 
neglijabilă asupra riscului de 
dezvoltare a unor complicaţii 
metabolice grave, informează 
AGERPRES. Cercetători ame-
ricani şi chinezi au evidenţiat 
într-un studiu ce a fost publi-
cat în Journal of the American 
Medical Association (JAMA) 
că o eventuală creştere con-
sistentă în greutate care se 
poate produce între debutul 
şi mijlocul vieţii adulte duce 
la creşterea riscului de apariţie 

a maladiilor cardiovasculare, 
diabetului de tip 2, cancere-
lor şi a hipertensiunii.

Un risc crescut imediat 
ce creșterea în greutate 
depășește 5 kilograme
Oamenii de ştiinţă implicaţi 
în studiu au analizat datele 
recoltate de la un grup de 
persoane în vârstă de 55 de 
ani (92.837 bărbaţi şi 25.303 
femei) referitoare la greutatea 
lor, medicamentele ce le-au 
fost administrate, igiena vieţii 
şi antecedentele lor medicale 

începând cu vârsta de 18 ani 
pentru femei şi cu vârsta de 21 
de ani pentru bărbaţi. Datele au 
fost transmise de două ori pe 
an, iar subiecţii aveau obligaţia 
de a semnala orice patologie 
care ar fi apărut pe durata stu-
diului. Au fost alcătuite cinci 
grupuri de studiu, în funcţie 
de variaţia greutăţii între 18/21 
ani şi 55 de ani, începând cu 
pierderea/câştigarea în gre-
utate a 2,5 kilograme şi până 
la îngrăşarea cu 10 kilograme, 
20 de kilograme şi peste 20 de 
kilograme.

Obezitatea: o maladie 
cu consecințe multiple
Cercetătorii au dezvăluit în 
studiul lor că aproximativ 
40% dintre femeile şi bărba-
ţii care s-au îngrăşat cu peste 
30 de kilograme au dezvoltat 
cel puţin o boală cronică în 
comparaţie cu indivizii care 
şi-au menţinut greutatea cor-
porală. Principalii factori care 
duc la îngrăşare rămân obice-
iurile alimentare nesănătoase 
şi lipsa activităţilor fizice.

Profesorul Philippe Valet, 
directorul departamentului de 
Secreţii adipocitare, obezitate 
şi patologii asociate din cadrul 
Institutului de Boli Metabolice 
şi Cardiovasculare din Toulouse 
(I2MC), spune că obezitatea 
duce la mai multe patologii 
distincte. „Dacă organismul 
stochează prea mult zahăr 
sau grăsimi fără să le utili-
zeze, acest lucru generează un 
dezechilibru între stocarea şi 
cheltuielile energetice. Pe ter-
men lung, acest dezechilibru 
provoacă o desensibilizare faţă 
de acţiunea unui hormon, insu-
lina. Aşa se dezvoltă diabetul 
de tip 2”, a explicat expertul 
francez, conform sursei citate.

Creșterea în greutate la începutul vârstei adulte 
stimulează riscul de apariție a unor complicații metabolice

Spitalul Universitar din Torrejón, centru public 
integrat în reţeaua de spitale a Comunităţii 
Madrid a realizat „Ghidul de practică clinică 
pentru prevenirea şi tratarea rănilor cu cica-
trizare dificilă”. Scopul este de a transmite 
cunoştinţele necesare cu privire la identificarea, 
evaluarea, prevenirea, planificarea modalită-
ţilor de îngrijire şi a activităţilor necesare în 
prevenirea şi tratarea rănilor cronice. Ghidul a 
fost acreditat de GNEAUPP (Grupo Nacional 
para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras 
por Presión y Heridas Crónicas) ca document 
foarte recomandat conform regulilor de Acre-
ditare a Documentelor Clinice.

Apariţia de leziuni şi consecinţele negative pe 
care acestea le provoacă reprezintă o problemă 
majoră de sănătate publică, a cărei prevenire 
impune realizarea unor practici standardizate, 
participarea şi implicarea tuturor profesioniş-
tilor. Cu ajutorul procedurilor adecvate aceste 
tipuri de răni pot fi reduse cu până la 95%.

Spitalul Universitar din Torrejón dispune 
de o Comisie a Rănilor pentru abordarea şi 
prevenirea unor astfel de leziuni. În plus, cu 
ajutorul Comisiei sunt puse în aplicare stra-
tegii de îmbunătăţire care reduc incidenţa 
rănilor cronice, nivelul ridicat de morbiditate 
şi mortalitate care implică o mare suferinţă 
persoanelor afectate.

Rocío Ceballos, Supervizoare a Spitalizării 
în cadrul Spitalului Universitar din Torre-
jón constată că „trebuie să conştientizăm şi 
să reducem această epidemie. Aceste leziuni 

afectează sănătatea oamenilor, calitatea vieţii 
lor şi poate duce la invaliditate şi deces. Profe-
sioniştii sunt principalii protagonişti pentru a 
reduce această problemă majoră de sănătate 

care implică multe consecinţe negative pen-
tru pacienţi, este un drept al omului şi este 
responsabilitatea noastră să promovăm cali-
tatea vieţii şi a sănătăţii oamenilor”.

Spitalul Universitar din Torrejón publică 
„Ghidul de îngrijire al rănilor cronice”

11 europarlamentari români au depus la Comisia de Sănătate 
Publică și Siguranță Alimentară a Parlamentului European un 
document privind diferențele semnificative ale ratelor de inci-
dență, mortalitate și supraviețuire referitoare la trei tipuri de 
cancer feminin (de sân, de col uterin și ovarian) înregistrate 
în țările membre ale Uniunii Europene, a informat, prin-
tr-un comunicat de presă, Coaliția pentru Sănătatea Femeii, 
conform AGERPRES. „Demersul are ca scop identificarea posi-
bilităților de reglementare, monitorizare și sprijin financiar 
pentru sistemele de sănătate din țările cu indicatorii cei mai 
scăzuți, ce pot fi susținute de către Comisie, cât și existența 
unei strategii pentru diminuarea acestor discrepanțe de indi-
catori între țările membre UE”, se arată în comunicat.

Pe lângă această interpelare, participanții la masa rotundă 
au convenit asupra unor concluzii și recomandări pentru un 
management mai eficient al actului medical pentru aceste 
tipuri de cancer, printre care implementarea recomandărilor de 
bune practici europene în domeniu, precum și diagnosticarea 
și tratarea cancerului în conformitate cu standardele de trata-
ment în vigoare în Uniunea Europeană, precizează sursa citată.

Europarlamentari români 
luptă împotriva cancerului

Foto: finesociety.ro

Foto: brucebradley.com

Foto: Spitalul Universitar din Torrejón
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Ministerul Românilor de 
Pretutindeni (MRP) va lansa, 
săptămâna viitoare, un pro-
iect-pilot de comunicare şi 
informare în Botoşani, Suceava 
şi Neamţ, trei dintre judeţele 
de provenienţă ale celor mai 
mulţi dintre românii plecaţi la 
muncă în Spania, informează 
un comunicat al MRP trans-
mis AGERPRES.

Prim-ministrul Mihai 
Tudose a stabilit, luni, 31 aug. 
a.c., cu reprezentanţii Amba-
sadei Regatului Spaniei la 
Bucureşti mai multe măsuri 
pentru intensificarea cooperării 
bilaterale în scopul preveni-
rii şi combaterii cazurilor de 
exploatare prin muncă a româ-
nilor aflaţi la muncă în Spania, 
informează ministerul. Decizia 
a fost luată în cadrul întreve-
derii care a avut loc la Palatul 
Victoria şi la care au partici-
pat, de asemenea, ambasadorul 
României în Spania, Gabriela 
Dancău, ministrul pentru Româ-
nii de Pretutindeni, Andreea 
Păstîrnac, ministrul delegat pen-
tru Afaceri Europene, Victor 
Negrescu, şi reprezentanţi ai 
ministerelor Afacerilor Interne, 
Afacerilor Externe, Muncii şi 
Justiţiei Sociale.

La nivelul ministerelor 
menţionate va fi creat un 
Task Force pentru proble-
matica abuzurilor la care sunt 
expuşi muncitorii români şi a 
sclaviei moderne, sub directa 
coordonare a prim-ministrului, 
Ministerul Românilor de Pre-
tutindeni urmând să aibă rol 
de minister integrator. Dele-
gaţia spaniolă a fost condusă 
de Tada Bastida Eizaguirre–
prim-secretar şi însărcinat cu 

afaceri, şef al Secţiei Consulare 
din cadrul Ambasadei Regatu-
lui Spaniei la Bucureşti. „Dorim 
să extindem şi să îmbunătăţim 
cooperarea cu autorităţile spa-
niole, având în vedere numărul 
mare de români aflaţi în Spania 
şi cazurile concrete semnalate 
în ultima perioadă. Măsurile 
pe care le avem în vedere 
vizează combaterea şi pre-
venirea unor astfel de cazuri, 
informarea persoanelor cel mai 
expuse unor astfel de riscuri, 
dar şi acordarea de asistenţă 
pentru victimele exploatării 
prin muncă sau ale traficului 
de persoane”, a declarat pre-
mierul Mihai Tudose, citat în 
comunicat.

Comunitatea de români din 
Spania numără la ora actuală 
peste un milion de persoane 
care deţin rezidenţă, cărora 
li se adaugă circa 400 de mii 
de muncitori sezonieri, aceştia 
din urmă fiind cei mai expuşi 

fenomenului de exploatare prin 
muncă şi traficului de persoane, 
arată sursa citată.

Alte măsuri stabilite în 
cadrul întrevederii sunt ela-
borarea unui „Plan Naţional de 
Combatere a Sclaviei moderne”, 
care să integreze strategiile 
existente, precum şi Strategia 
Naţională împotriva Traficu-
lui de persoane, prevăzută în 
Programul de Guvernare, pen-
tru a fi aprobată în trimestrul 
al IV-lea al anului curent. De 
asemenea, Guvernul are în 
vedere crearea unui Fond de 
finanţare, la început prin linii 
bugetare distincte în bugetul 
fiecărui minister dintre cele 
menţionate şi resurse umane 
alocate specific.

Ministrul pentru româ-
nii de pretutindeni, Andreea 
Păstîrnac, a subliniat necesi-
tatea unei abordări pro-active 
a acestor tematici şi a cooptă-
rii asociaţiilor de români din 

Spania în eforturile comune 
ale autorităţilor române şi spa-
niole. La nivelul Ministerului 
Românilor de Pretutindeni va 
funcţiona o direcţie specializată 
care să asigure componenta 
de informare-prevenire pe 
linia asociaţiilor care acti-
vează în diaspora, precum şi 
în relaţia cu instituţiile guver-
namentale şi neguvernamentale 
active în domeniu, din ţările 
în care există comunităţi mari 
de români şi în care pot să apară 
cazuri de sclavie modernă, mai 
informează sursa citată.

Reprezentanţii Ambasadei 
Regatului Spaniei la Bucureşti 

„şi-au exprimat regretul pen-
tru cazul de exploatare prin 
muncă a unor români din Spa-
nia, adăugând că a fost un caz 
punctual şi că nu trebuie pier-
dut din vedere cât de bine s-au 
integrat restul de români aflaţi 
în Spania”, adaugă MRP în 
comunicat.

Maşinile care vor staţiona nere-
gulamentar pe partea carosabilă 
a drumurilor publice aflate în 
administrarea Consiliului Local 
al Sectorului 3 vor fi ridicate, 
transportate şi depozitate, iar 
cel în cauză va putea să îşi recu-
pereze autovehiculul numai în 
schimbul unei taxe de ridicare 
şi achitării unei amenzi, în con-
formitate cu legea, informează 
AGERPRES.

„Obiectivul nostru este să 
facem program de salubritate. 
Conform unui orar, vom avea 
oprire interzisă, pe rând, în fie-
care parcare, pentru a putea să 
facem o salubritate eficientă, 
aşa cum este şi în ţările civi-
lizate. Iar atunci când nu se 
respectă şi îmi rămâne o maşină 
pe zona pe care trebuie să o 

curăţ, conform indicatorului 
„Oprire interzisă”, normal că o să 
o ridic şi facem operaţiunea de 
salubrizare”, a explicat primarul 

Robert Negoiţă. Maşinile vor 
fi ridicate de către Direcţia 
Generală de Poliţie Locală a 
Sectorului 3, „un serviciu public 

cu personalitate juridică şi buget 
propriu, cu atribuţii în dome-
niul circulaţiei pe drumurile 
publice”, mai spune sursa citată.

MRP va lansa un proiect de informare a 
românilor care pleacă la muncă în Spania

Sector 3: Mașinile parcate neregulamentar, ridicate

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: libertatea.ro

Foto: pixabay.com

Premierul susține introducerea 
vaccinării obligatorii

Premierul Mihai Tudose susține că situația actuală din Româ-
nia ar impune introducerea vaccinării obligatorii, informează 
AGERPRES. Întrebat într-un interviu, dacă situația actuală din 
România ar impune introducerea vaccinării obligatorii, șeful 
Executivului a răspuns: „Eu cred că da. Sunt și vaccinuri care se 
adresează unor boli care sunt transmisibile, deci acel părinte 
nu-și pune în pericol doar copilul lui, ci întreaga comunitate. 
Pe tot ceea ce înseamnă civilizație europeană, nord-atlantică, 
procentul trebuie să fie peste 95% din copii vaccinați. Ier-
tați-mă, când noi stăm în jur de 50% suntem departe de lumea 
civilizată. Fac o medie pe țară”.

„Nu rezolvă toate problemele. Pe de o parte, la un capăt 
al problemei se află sincopele în aprovizionarea cu vaccinuri. 
Apoi am constatat că și atunci când sunt n-au ajuns toate în 
timp util în toată țara. Apoi, după ce au ajuns în toată țara, 
atunci când au ajuns, nu toată lumea din sistemul de sănătate 
publică s-a preocupat suficient de bine să fie și copiii vacci-
nați și, în ultimă speță, au fost acei părinți iresponsabili–și îmi 
asum cuvântul–care invocând diverse pretexte sau diverse 
convingeri au considerat–copiii lor nu trebuie vaccinați”, a 
spus Tudose. Potrivit premierului, o lege a vaccinării „poate 
începe cu a asigura stocurile necesare”, mai spune sursa citată. 
Totodată, șeful Executivului a precizat că are în vedere și alte 
măsuri pentru a fi crescută rata de vaccinare a copiilor.

Foto: cotidianul.ro
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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.

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 
fabricaţie proprie, 100% din carne atent selecţionată și fabricaţie proprie, 100% din carne atent selecţionată și fabricaţie proprie, 100% din carne atent selecţionată și fabricaţie proprie, 100% din carne atent selecţionată și fabricaţie proprie, 100% din carne atent selecţionată și fabricaţie proprie, 100% din carne atent selecţionată și 

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
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L a Siret se va înfiinţa 
un poligon pentru 
pregătirea personalu-

lui de intervenţie în situaţii 
de urgenţă din România şi 
Ucraina, în cadrul unui proiect 
finanţat din fonduri europene, 
a declarat şeful ISU Suceava, 
general de brigadă Ion Bur-
lui, informează AGERPRES. 
Potrivit acestuia, valoarea pro-
iectului este de aproximativ 7 
milioane de euro, din care ISU 
Suceava, ca principal partener 
şi beneficiar, va derula aproxi-
mativ 4 milioane de euro, din 
care 2.798.000 euro pentru 
infrastructură, plus fondurile 
pentru realizarea platformei 
de aterizare a aeronavelor, iar 
cofinanţarea proiectului pentru 
fondurile alocate ISU Suceava 
se va face de la MAI.

Șeful ISU Suceava a preci-
zat că investiţia se va realiza cu 
fonduri europene nerambursa-
bile obţinute prin aplicarea, în 
comun cu omologii ucraineni, 
pentru proiectul „Îmbunătăţi-
rea siguranţei populaţiei şi a 
nivelului de securitate în zona 
de frontieră prin consolidarea 
acţiunilor comune de formare 
şi cooperare în gestionarea situ-
aţiilor de urgenţă”, prin POC 
România–Ucraina 2014-2020.

Printre obiectivele acestui 
proiect se numără realiza-
rea unui poligon modern de 

antrenament şi organizarea 
unor sesiuni comune de pre-
gătire. „Prin folosirea unui 
mediu modern pentru antrena-
ment şi dezvoltarea abilităţilor 
în comun, răspunsul în situa-
ţii de urgenţă va fi îmbunătăţit 
şi va avea un impact pozitiv 
asupra misiunilor, conducând 
astfel la beneficii aduse popu-
laţiei şi mediului din regiunea 
vizată”, a spus Burlui. Acesta a 
adăugat că poligonul va fi dotat 
cu instalaţii speciale pentru 
antrenamente cu foc, salvare 
din medii ostile, înălţimi, apă, 
şi spaţii închise, iar clădirea 
administrativă va asigura spaţii 

necesare pentru desfăşurarea 
activităţilor teoretice de pre-
gătire, cazare şi spaţii logistice.

Potrivit lui Burlui, se inten-
ţionează şi construirea unei 
platforme de aterizare, ce ar 
urma să aibă toate dotările 
specifice pentru realimen-
tarea aeronavelor şi sisteme 
de lumini de direcţionare a 
aterizării, menite să facili-
teze utilizarea sa şi pe timp 
de noapte. „Printre acţiunile 
comune ale proiectului, un 
interes deosebit va fi acordat 
pentru dezvoltarea unui plan 
de cooperare comun, care va fi 
baza pentru cooperarea viitoare 

dintre România şi Ucraina în 
domeniul situaţiilor de urgenţă. 
Acest plan de cooperare va 
include un protocol de schimb 
de date între partenerii proiec-
tului. Se vor realiza proceduri 
de lucru comune, pe tipuri de 
riscuri, adaptate zonei de com-
petenţă a structurilor implicate 
în proiect. Un alt obiectiv al 
proiectului este creşterea capa-
cităţii operaţionale a tuturor 
partenerilor, prin procurarea 
mijloacelor, echipamentelor 
şi accesoriilor tehnice speci-
ale pentru intervenţii”, a mai 
spus şeful ISU Suceava, con-
form sursei citate.

Suceava: Poligon de pregătire pentru situații 
de urgență din România și Ucraina, la Siret

Tudose spune că vor fi trimiși „mai mulți oameni 
de legătură” în țările în care muncesc mulți români

Ministrul Educației Naționale, Liviu Pop, promite că, peste doi 
ani de zile, toate unitățile școlare din România vor fi conectate 
la Internet, ceea ce ar putea spori siguranța elevilor, dacă ar 
exista și camere pentru supraveghere video în interiorul și în 
curtea școlilor, informează AGERPRES.

„Ar fi ideal să avem supraveghere video cel puțin în peri-
metrul unităților școlare, în curte, pe holuri, dar lucrul acesta 
necesită efort financiar. Sunt autorități locale care au făcut 
lucrul acesta. În strategia pentru combaterea violenței în școală 
avem prevăzut acest capitol important. Noi astăzi avem doar 
66 % din corpurile de clădire în care se desfășoară activități 
educative conectate la Internet. Cred că va duce la un plus de 
siguranță, prin proiectul pe care îl lucrăm la Ministerul Educa-
ției Naționale”, a declarat Liviu Pop, într-o conferință de presă. 
Conform sursei citate, ministrul recunoaște că sunt probleme în 
prezent cu asigurarea pazei în unele școli din țară, după ce auto-
ritățile locale au anunțat că nu au bani să-i plătească pe paznici.

Toate unitățile școlare vor 
avea Internet, în doi ani

Premierul Mihai Tudose a afir-
mat, luni, 31 aug. a.c., că vor fi 
trimişi „mai mulţi oameni de 
legătură” în ţări precum Spa-
nia, Italia şi Marea Britanie, în 
care trăiesc şi muncesc mulţi 
români, informează AGER-
PRES. „Politica noastră, şi a 
mea, şi a colegilor din Guvern, 
este să nu ne facem că nu vedem 
anumite lucruri (...) Am înce-
put cu Spania. Problemele nu 
sunt numai în Spania, probleme 
(...) apar şi în Italia, pot apă-
rea şi în Anglia, în special în 
zonele unde sunt foarte mulţi 
români”, a declarat Tudose, la 
Antena 3, vorbind despre atri-
buţiile pe care le-a dat unor 
miniştri în scopul prevenirii şi 
combaterii cazurilor de exploa-
tare prin muncă a românilor 
aflaţi la muncă în străinătate.

Potrivit şefului Executivu-
lui, structurile statului român 
sunt în prezent „subdimensi-
onate”. „Până la urmă, (...) 20 
de oameni în plus acolo nu 

e un efort pe care ţara să nu 
şi-l permită. E ca şi cum am 
avea un oraş de un milion de 
locuitori (...) cu un singur poli-
ţist, un singur judecător, un 
singur preot ş.a.m.d. Oficialită-
ţile spaniole dau tot concursul 
şi au demonstrat (...) că, în 

fapt, ajută şi respectă drep-
turile românilor de acolo (...) 
E de datoria noastră să aju-
tăm oficialităţile ţării gazdă, 
trimiţând la locurile cu aglo-
merări mari de români mai 
mulţi oameni de legătură. La 
acest lucru se adaugă şi o mai 

bună informare a celor care 
pleacă acolo asupra drepturi-
lor, obligaţiilor, riscurilor la 
care sunt supuşi pe acel tra-
fic de persoane. Acţiunea va 
avea loc atât în locul de desti-
naţie–că e Spania, că e Anglia, 
că este Italia, dar şi la locul de 
origine”, a spus Tudose.

Șeful Guvernului a precizat 
că va fi demarată şi o campa-
nie pe această temă. „Andreea 
Păstîrnac, doamna ministru 
pentru Românii de Pretutindeni, 
începe o campanie pe această 
temă, inclusiv în România, în 
judeţele cu cea mai mare capa-
citate de export în domeniu, 
mai ales că acum e vară, vin 
foarte mulţi acasă”, a afirmat 
Tudose, conform sursei citate. 
Întrebat dacă Guvernul va aloca 
bani în acest sens, şeful Exe-
cutivului a răspuns: „Eu m-am 
angajat că da (...) Sunt cetă-
ţeni români şi nu ne punem 
problema dacă putem sau nu 
să facem aşa ceva”.

Foto: amosnews.ro

Foto: youtube.com

ACTUALITATE

Fostul premier Sorin Grindeanu a anunțat că a depus la PSD 
contestația la decizia de excludere a sa din partid, mențio-
nând că aceasta urmează să fie judecată în comisia națională 
de etică a formațiunii, informează AGERPRES. „Am contestat, 
conform statutului PSD, acea decizie de excludere a mea din 
partid. Contestația este pe baza statutului și pe baza decizii-
lor luate de conducerea partidului în urmă cu aproximativ o 
lună și jumătate. Este o chestiune, nu aș vrea să intru în foarte 
multe detalii, care se va judeca în forurile interne ale partidului, 
și anume la comisia de etică. Contestația mea este conform cu 
prevederile statutului și, subliniez, este până la urmă și dorința 
membrilor din organizația Timiș de a face acest demers”, a pre-
cizat Sorin Grindeanu.

El a spus că a fost o ședință a Biroului organizației PSD 
Timiș la care a participat și secretarul general Marian Neacșu 
și unde toți membrii Biroului au cerut această contestație, pe 
care a depus-o în termenul legal. „Așteptăm judecarea acestei 
contestații. Eu sunt un optimist, așa cum sunt și colegii mei din 
Timiș, care m-au îndemnat să fac acest demers și de sprijinul 
cărora mă bucur în acest moment”, a adăugat Grindeanu. „Sunt 
membru al PSD cu sufletul, ținând cont și de această deci-
zie de excludere pe care o contest astăzi, dar îmi doresc să-mi 
continui activitatea în interiorul PSD. Aceasta este prima mea 
opțiune”, a adăugat Grindeanu, conform sursei citate.

Grindeanu a depus contestație 
la excludere din PSD

Foto: banatulazi.ro

Foto: adevarul.ro
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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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Solicitările pentru lemnul de 
foc şi de lucru pentru popula-
ţie vor fi făcute, în scris, către 
unitatea administrativ-terito-
rială, care le centralizează şi 
transmite necesarul de lemn 
către ocolul silvic de stat şi/
sau ocolul silvic de regim care 
administrează fond forestier 
proprietate publică a unită-
ţii administrative-teritoriale, 
informează AGERPRES.
Provenienţa lemnului este din 
fondul forestier proprietate 
publică a statului sau a uni-
tăţilor administrativ teritoriale, 
iar beneficiarii sunt popula-
ţia şi unităţile de interes local, 
finanţate integral sau parţial 
de la bugetul de stat sau buge-
tul local, care nu desfăşoară 
activitate economică în sensul 
reglementărilor comunitare în 
domeniul ajutorului de stat.

Procedura de alocare a 
lemnului de foc şi de lucru 
pentru populaţie a fost discu-
tată recent de reprezentanţii 
Ministerului Apelor şi Pădu-
rilor şi cei ai Ministerului 
Afacerilor Interne, în cadrul 
unei videoconferinţe. Legis-
laţia în vigoare de la data de 
21 iulie 2017 cuprinde măsuri 

concrete necesare asigurării 
lemnului de lucru cu diametrul 
la capătul gros de maximum 24 

cm pentru realizarea de con-
strucţii şi a lemnului pentru 
încălzirea locuinţelor. „Prin 

organizarea videoconferin-
ţei s-a urmărit promovarea 
procedurii de urmat de către 
persoanele fizice şi de către 
unităţile de interes local finan-
ţate, integral sau parţial, de 
la bugetul de stat sau buge-
tul local, în scopul facilitării 
accesului la aceste categorii de 
materiale lemnoase”, se men-
ţionează în comunicat.

În cadrul videoconferin-
ţei, secretarul de stat al MAI, 
Mihai Chirică, a solicitat pre-
fecţilor din judeţele deficitare 
în păduri ca, în conformitate 
cu prevederile legii 175/2017, 
să centralizeze solicitările 
venite din partea unităţilor 
administrativ-teritoriale pri-
vind necesarul de lemn de foc, 
urmând ca aceste date să fie 
puse la dispoziţia Regiei Naţi-
onale a Pădurilor–Romsilva, 
mai spune sursa citată.

Secretarul de stat din cadrul 
Ministerul Apelor şi Păduri-
lor, Istrate Șteţco, precizează 
că intrarea în vigoare a actu-
lui normativ vine să regleze 
problema lemnului de foc nece-
sar populaţiei şi elimină riscul 
producerii unei crize similare 
celei din 2016.

Solicitările pentru lemnul de foc și de lucru pentru 
populație, făcute către unitatea administrativ-teritorială

C ontribuțiile sociale obligatorii vor fi datorate, de 
la 1 ianuarie 2018, de către angajat, însă obligația 
stabilirii, reținerii și plății acestora către bugetele 

de asigurări sociale va reveni, în continuare, angajatoru-
lui, precizează reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice, 
conform AGERPRES.

„Programul de guvernare 2017–2020 conține un pachet 
de măsuri ce vizează contribuțiile sociale obligatorii, care 
urmează a se implementa începând cu 1 ianuarie 2018. Astfel, 
nivelul contribuțiilor sociale obligatorii urmează să se dimi-
nueze cu 4,25 puncte procentuale, respectiv de la 39,25% la 
35%. De asemenea, cu aceeași dată de 1 ianuarie 2018, se are 
în vedere și reducerea cotei impozitului pe venit de la 16% la 
10%. Aceste contribuții vor fi datorate de către angajat, însă 
obligația stabilirii, reținerii și plății acestora către bugetele 
de asigurări sociale va reveni, în continuare, angajatorului. În 
acest sens, sumele reprezentând CAS și CASS, care în prezent 
sunt datorate de angajator în nume propriu vor fi preluate de 
către angajat. Această măsură va asigura angajatului crește-
rea punctajului luat în calcul la stabilirea pensiei și implicit o 
pensie mai mare”, se menționează într-un comunicat al MFP. 
Conform sursei citate, măsurile nu vor implica creșterea chel-
tuielilor salariale pentru angajator. Totodată, având în vedere 
și scăderea cotei de impozit pe venit, nici venitul net al angaja-
tului nu va fi afectat.

Recent, prim-ministrul Mihai Tudose a declarat că, atât 
timp cât va ocupa funcția de șef al Executivului, măsura 
privind trecerea obligației plății CAS și CASS din sarcina anga-
jatorului în sarcina angajatului nu va fi aplicată. „Toate taxele 
de genul acesta, CAS, CASS, vor fi plătite de angajator, fiindcă 
astfel riscăm”, a afirmat Tudose.

Contribuțiile sociale obligatorii 
vor fi datorate, de la 1 ianuarie 
2018, de către angajat

ECONOMIE

Foto: miculmester.blogspot.com
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Înaltul Comisariat al ONU 
pentru Refugiaţi (UNHCR) a 
avertizat în legătură cu tensi-
unile tot mai mari din insulele 
greceşti din Marea Egee unde 
sunt blocaţi, de peste un an, 
mii de refugiaţi şi migranţi, 
în contextul în care capacita-
tea de cazare este insuficientă, 
informează AGERPRES.

„Pe insule–şi în principal Les-
bos, Samos şi Chios–tensiunile 
cresc odată cu sosirea de noi 
personae”, a declarat repre-
zentantul UNHCR în Grecia, 
Philippe Leclerc, în cadrul unei 
conferinţe de presă comune cu 
responsabili guvernamentali 
greci şi cu comisari europeni. 
Deşi fluxul migrator în Gre-
cia, provenit dinspre ţărmurile 
apropiate ale Turciei, a fost 
frânat considerabil după pac-
tul UE-Turcia privind migraţia 
din martie 2016, în ultimele 
luni s-a constatat o creştere 
uşoară a lui. În insule sunt 
frecvente confruntările între 
poliţie şi migranţi, mai ales 
africani, dintre care majori-
tatea pot fi trimişi înapoi în 
Turcia, deoarece nu sunt con-
sideraţi refugiaţi.

Leclerc a făcut apel la ame-
najarea de „locuri de cazare 
suplimentare” şi la „intensifi-
carea transferării” de refugiaţi 

către Grecia continentală, unde 
structurile sunt mai numeroase. 
Potrivit comisarului european 
pentru ajutor umanitar şi reac-
ţie la crize, Christos Stylianides, 
UE va aloca 151 milioane de 
euro cash pentru a plăti chiria 
pentru circa 22.000 de soli-
citanţi de azil, în principal în 
Grecia continentală. „Obiectivul 
acestui nou plan este de a caza 
refugiaţi în locuinţe obişnuite, 
în afara taberelor, pentru a le 
asigura o viaţă cât de cât nor-
mală”, a spus Stylianides. În 
insule, circa 2.000 de solicitanţi 

de azil ar urma să profite de 
această măsură, a precizat el.

Conform unor date oficiale, 
capacitatea de cazare în Les-
bos, Chios şi Samos este pentru 
5.500 de persoane, dar numărul 
lor este de 9.000. De la semna-
rea pactului UE-Turcia privind 
migraţia, 8.000 de persoane, 
mai ales familii vulnerabile, au 
fost transferate „legal” în tabere 
pe continent. Conform sursei 
citate, ministrul grec pentru 
migraţii, Yannis Mouzalas, a 
afirmat la rândul său că Grecia 
a închis în ultimele luni circa 

patruzeci de tabere dispersate 
în partea sa continentală, după 
ce le-a înlocuit cu locuri de 
cazare obişnuite (apartamente, 
hoteluri etc.). El a subliniat că 
statul urmează să preia trep-
tat administrarea taberelor, 
dintre care majoritatea sunt 
în prezent gestionate de către 
organizaţii neguvernamentale. 
UE a prevăzut alocarea în total 
a unei sume de 1,3 miliarde 
de euro până în 2020 pentru 
a ajuta Grecia, unde trăiesc 
62.400 de refugiaţi şi migranţi, 
dintre care 15.090 în insule.

GRECIA:

UNHCR avertizează în legătură cu tensiunile 
din insulele cu migranți din Marea Egee

Franța va reduce timpul de 
acordare a vizelor la 48 de ore

Franța va reduce timpul de acordare a vizelor la 48 de ore pen-
tru cetățenii ruși, indieni și din alte șase țări asiatice în cadrul 
unor măsuri de a consolida turismul, a anunțat premierul Edo-
uard Philippe, informează AGERPRES. După o scădere în 2016 
a numărului de turiști din cauza atacurilor de la Paris și Nisa, 
numărul de turiști este în creștere în acest an. Franța își pro-
pune să ajungă la 89 de milioane de turiști străini, de la 83 anul 
trecut și în 2020 să atingă pragul de 100 de milioane. Cetățeni 
din Rusia, India, Thailanda, Filipine, Cambodgia, Laos, Myanmar 
și Indonezia vor beneficia de la 1 noiembrie de o reducere a tim-
pului de acordare a vizei–care acum este de 10 zile sau mai mult 
în sezonul de vârf–la 48 de ore. Această măsură, care a intrat 
deja în vigoare pentru alte țări, între care Qatar, va fi extinsă la 
Arabia Saudită și Vietnam anul viitor dacă o schimbare în pro-
cedurile UE de acordare de vize pentru cetățenii din aceste țări 
va permite aceasta, mai spune sursa citată. Guvernul francez a 
anunțat, de asemenea, că va crește numărul angajaților la veri-
ficarea pașapoartelor pentru a reduce timpul de așteptare la 30 
de minute pentru cetățenii UE și 45 de minute pentru cei care 
nu sunt din țările membre. Turismul produce peste 7% din Pro-
dusul Intern Brut al Franței și are două milioane de angajați.

Scandalul Fillon: Politicienii francezi nu 
vor mai avea voie să-și angajeze rudele

Libera circulație a lucrătorilor între Uniunea Europeană și Marea 
Britanie se va încheia atunci când această țară se va retrage din 
forul comunitar european, a anunțat ministrul pentru imigrație 
britanic Brandon Lewis, informează AGERPRES. El a spus că un 
nou sistem de imigrație va fi pus în practică la momentul ieși-
rii Marii Britanii din UE, prevăzută pentru martie 2019. „Odată ce 
părăsim Uniunea Europeană, acest guvern va aplica propriile 
reguli privind imigrația și condițiile care vor trebui să răspundă 
nevoilor companiilor din Marea Britanie, dar și societății în sen-
sul său mai larg”, a explicat ministrul de interne britanic Amber 
Rudd. „De asemenea, doresc să dau noi asigurări companiilor 
și cetățenilor UE că vom garanta că nu va exista nicio sincopă 
odată ce părăsim blocul comunitar”, a adăugat Rudd. Conform 
sursei citate, Marea Britanie urmează să părăsească UE până la 
sfârșitul lui martie 2019, după un referendum, pe 23 iunie 2016, 
în care majoritatea britanicilor au votat pentru Brexit, în scopul 
de a restricționa imigrația și de a recâștiga puterile de la Bruxe-
lles. Unii membri importanți ai cabinetului premierului Theresa 
May, inclusiv ministrul de finanțe Philip Hammond, insistă 
pentru o perioadă de tranziție având drept scop să protejeze 
economia și să liniștească lumea afacerilor.

Libera circulație UE–Marea 
Britanie, oprită de Brexit

Politicienii francezi nu vor mai 
avea voie să-şi angajeze soţiile 
sau copiii ca asistenţi parla-
mentari, potrivit unor reguli 
adoptate ca răspuns la un 
scandal implicându-i pe fos-
tul prim-ministru Francois 
Fillon şi soţia sa, informează 
AGERPRES. Legea, una din-
tre primele ce urmează a fi 
aprobate după alegerea pre-
şedintelui Emmanuel Macron în 
luna mai, se va aplica miniştri-
lor şi membrilor parlamentului, 
apropiind Franţa de ţări precum 
Germania şi punând capăt la 
ceea ce este o amplă afacere de 
familie. Prevederile esenţiale 
ale legislaţiei au fost votate de 
membrii Adunării Naţionale.

Macron, un centrist de 39 
de ani, a câştigat cursa pre-
zidenţială promiţând că va 
pune capăt practicilor consi-
derate a fi cauza neîncrederii 
pe scară largă a alegătorilor 
faţă de politicieni. Unul din-
tre principalii săi concurenţi 

în cursa prezidenţială a fost 
Fillon, fost prim-ministru con-
servator a cărui campanie a 
fost distrusă de un scandal 
implicând plăţi către soţia sa 
britanică Penelope. Afacerea a 
fost expusă de mass-media la 
sfârşitul lunii ianuarie, determi-
nând o anchetă judiciară, încă 
în desfăşurare, în legătură cu 

acuzaţiile că Fillon i-a plătit 
soţiei sale Penelope sute de 
mii de euro mai mulţi ani pen-
tru postul de asistentă, în care 
aceasta însă nu a lucrat deloc 
sau aproape deloc. Doi copii ai 
cuplului au fost, de asemenea, 
plătiţi pentru o muncă simi-
lară. Deşi a denunţat ceea ce 
a numit o campanie murdară 

şi a negat că a făcut ceva ilegal, 
scandalul i-a subminat candi-
datura pentru alegeri, scoţând, 
de asemenea, în lumina reflec-
toarelor afacerile de familie în 
cazul a zeci de alţi politicieni.

Aproximativ unul din şase 
membri ai parlamentului are 
o rudă ce primeşte un salariu 
ca asistent, mai spune sursa 
citată. Guvernul lui Macron, 
al cărui debut ca o operaţiune 
anticorupţie a fost afectat de 
o anchetă separată ce a deter-
minat un ministru al justiţiei 
să demisioneze, intenţionează, 
de asemenea, să pună capăt 
modului liber în care deputaţii 
utilizează bugetele substanţiale 
care le sunt alocate. În prezent, 
un membru din Adunarea Naţi-
onală de 577 de parlamentari 
primeşte un buget de 130.000 
de euro pe an–peste salariile 
proprii şi fondurile de secre-
tariat. Noul guvern afirmă că 
modul în care sunt folosiţi banii 
este slab controlat.

Foto: spokenfrench.wordpress.com

Foto: brandonlewis.co

Foto: jurist.org

Foto: politico.eu
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Según destaca el portal especializado 
SeeNews, Rumanía ocupó el puesto 
número 12 en el ranking elaborado por 
la consultora Ernst & Young dentro 
de su último informe sobre el atrac-
tivo de Europa para las inversiones y 
su desempeño destacó especialmente 
entre los países de la región sudoriental 
del continente. El documento recalca 
que la llegada de inversión extranjera 
directa (IED) a Europa alcanzó un 
nuevo récord el año pasado al regis-
trarse un 15% más de proyectos que 
en 2015. Las 5.845 nuevas iniciativas 
refuerzan la idea de que las empresas 
quieren permanecer en el continente 
a pesar de los últimos problemas de 
inestabilidad económica. Esto se tra-
dujo además en un incremento del 
19% en el número de nuevos pues-
tos de trabajo creados por ella, con 
casi 260.000 nuevos empleos.

En el caso concreto de Rumanía, el 
año pasado fue el mejor desde 2008, 
ejercicio en el que se captaron 9.500 
millones de euros de inversión. Los 
132 proyectos de inversión supusie-
ron un 35% más que lo registrado en 
2015 y más de 4.000 millones de euros. 

Este país del este también destacó en 
lo relacionado con la generación de 
empleo, puesto que ocupó el cuarto 

lugar en el listado europeo de países 
donde más ha contribuido la IED a 
ello, con 17.545 nuevos puestos de 

trabajo creados en 2016, un 38% más 
que en el ejercicio anterior, según la 
página web www.icex.es.

Una región en evolución
Rumanía, Serbia y Bulgaria fueron 
los únicos países de la zona ubica-
dos entre los 20 principales destinos 
para la IED en el continente durante 
el año pasado. Sin embargo, si inclu-
imos también la región de Europa 
central, se constata que el conjunto 
atrajo en 2016 casi la mitad de los 
proyectos industriales de inversión 
extranjera del continente.

De hecho, los países del este y cen-
tro de Europa se han convertido en un 
destino de especial relevancia entre 
los fabricantes de automóviles, que 
localizan plantas de ensamblaje en 
países como Eslovaquia, lugares en 
los que encuentran trabajadores con 
alta cualificación y reducidos costes. 
De forma paralela, muchos provee-
dores también optan por construir 
nuevas plantas para garantizar así 
los suministros y los sistemas de 
entregas just in time. Aun así, Bul-
garia destacó aquí por su evolución 
negativa en 2016, ya que el flujo de 
inversiones extranjeras descendió 
casi un 60% hasta quedarse en ape-
nas 682 millones de euros en ese año.

ESPAÑOL

L as importaciones rumanas 
de productos agroalimen-
tarios crecieron durante los 

dos primeros meses de 2017 un 9,4% 
interanual hasta alcanzar un valor total 
de 1.069 millones de euros, informa 
el medio especializado Fresh Plaza 
a partir de los datos publicados por 
el organismo nacional de estadística 
de este país de la UE. Durante enero 
y febrero Rumanía importó frutas 
por 103 millones de euros, lo que 
supone un incremento del 11,6%. En 
términos de volumen, las adquisici-
ones en este capítulo llegaron a las 
155.000 toneladas.

En cuanto a las verduras, las com-
pras al exterior crecieron un 12% 
en valor hasta los 84 millones de 
euros. En total entraron en el país 
111.000 toneladas de productos de 
esta categoría los dos primeros meses 
del año, según la página web www.
icex.es. Fresh Plaza también destaca 
que Rumanía adquirió semillas en el 
extranjero por 70 millones de euros, 

mientras que las importaciones de 
cereales se quedaron en 13,6 millones 

de euros, frente a los 12,2 millones de 
2016. Según las cifras de la Agencia 

Tributaria, las exportaciones españo-
las de frutas, hortalizas y legumbres 

a Rumanía durante los dos prime-
ros meses de 2017 fueron de 14,9 
millones de euros, cifra ligeramente 
inferior a los 15,2 millones de euros 
registrados el año anterior. La con-
vergencia con el resto de sus socios 
comunitarios está todavía muy lejos, 
pero Rumanía dispone del potencial 
necesario para desempeñar un papel 
económico más preponderante: es el 
tercer mayor mercado de los Estados 
recientemente integrados en la UE, 
y también el segundo en tamaño por 
extensión y población.

El crecimiento económico en los 
últimos años ha ido acompañado de 
un mayor peso del comercio exte-
rior. Por el contrario, el comienzo 
de la crisis supuso un frenazo para 
los intercambios comerciales, siendo 
las importaciones las que más se 
resintieron, al descender un 32%. El 
comercio ha comenzado ya a reco-
brarse, y Alemania, Italia, Hungría, 
Francia y Polonia son los principa-
les suministradores del país.

Crecen las importaciones rumanas de productos 
agroalimentarios durante los primeros meses de 2017
Las compras de frutas y verduras foráneas crecieron un 11,6% y un 12%, respectivamente. El valor de las 
importaciones de productos agroalimentarios superó los 1.000 millones de euros durante enero y febrero.

Foto: pixabay.com

Rumanía, principal destino de la inversión 
extranjera directa (IED) en el sudeste de Europa
La llegada de IED al país europeo aumentó un 18% el año pasado hasta superar los 4.080 
millones de euros. La IED contribuyó a la generación de 17.545 nuevos puestos de trabajo.

Foto: pixabay.com
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R omânia va participa cu 
o delegaţie de 121 de 
persoane, dintre care 

91 de sportivi, la cea de-a 29-a 
ediţie a Universiadei de vară, 
care se va desfăşura la Tai-
pei (Taiwan), între 19 şi 30 
august, iar gimnasta Larisa 
Iordache va fi purtătoarea de 
drapel la ceremonia de deschi-
dere, informează AGERPRES. 

„Vă mulţumesc pentru oportu-
nitatea primită! Mă bucur că 
am ocazia să fiu portdrapelul 
delegaţiei României la Univer-
siadă! Este prima experienţă de 
acest gen pentru mine şi cred 
că mă voi bucura foarte mult 
de moment. Sper din suflet să 
avem o experienţă minunată, 
toată delegaţia României, pe tot 
parcursul desfăşurării Universia-
dei”, a declarat Larisa Iordache.

Ministerul Educaţiei Naţio-
nale, prin Federaţia Sportului 
Școlar şi Universitar, împreună 

cu 10 federaţii naţionale au 
finalizat procesul de selecţie şi 
definitivare a loturilor sportive 
la cele 11 ramuri sportive, care 
vor compune delegaţia Româ-
niei, potrivit unui comunicat. 
În programul competiţiei sunt 
prezente următoarele discipline 
sportive: nataţie (sărituri în 
apă, înot), polo, atletism, tir cu 
arcul, baschet, baseball, bad-
minton, biliard, scrimă, fotbal, 
gimnastică artistică, gimnastică 

ritmică, golf, judo, patinaj pe 
role, tenis de masă, taekwondo, 
tenis, volei, haltere şi wushu. 
Sportivii români vor concura 
la atletism, haltere, tenis de 
masă, volei masculin, înot, sări-
turi în apă, baschet masculin, 
polo pe apă masculin, gimnas-
tică artistică, scrimă şi judo.

Universiada reprezintă, 
după Jocurile Olimpice, cel 
mai mare eveniment spor-
tiv din lume, iar de-a lungul 

istoriei, România a fost gazda 
ediţiei de iarnă a Universia-
dei din 1951 (Poiana Braşov), 
dar şi a Universiadei de vară 
în anul 1981 (Bucureşti). În 
anul 1953, Bucureştiul a fost 
oraşul organizator al Festiva-
lului Mondial al Tineretului şi 
Studenţilor. Conform sursei 
citate, participarea la Univer-
siadă este permisă sportivilor 
studenţi care sunt încadraţi la 
o formă de studiu în institu-
ţiile de învăţământ superior 
(licenţă, masterat sau docto-
rat) sau absolvenţilor din anul 
2016, care nu depăşesc vâr-
sta de 28 de ani, cu excepţia 
baschetului, care are limita de 
vârstă maximă de 25 de ani. 
România s-a clasat pe locul 29 
pe naţiuni la Universiada de 
vară din 2015, de la Gwangju 
(Coreea de Sud), obţinând 1 
medalie de aur, 3 de argint şi 
3 de bronz.

Echipa masculină de floretă 
a Italiei, condusă de Daniele 
Garozzo, campionul olimpic 
de la Rio, şi-a apărat titlul de 
campioană mondială la Leipzig, 
după ce a dispus în finală de 
echipa Statelor Unite, 45-41, 
informează AGERPRES.

Garozzo, Alessio Foconi, 
Giorgio Avola şi Andrea Cas-
sara au adus a patra medalie de 
aur delegaţiei Italiei la Mondi-
alele de la Leipzig, terminând 
în fruntea clasamentului pe 
naţiuni. Bronzul a revenit echi-
pei Franţei, victorioasă în faţa 
Rusiei cu scorul de 45-37, în 

finala mică. La spadă pe echipe 
feminin, Estonia, în compo-
nenţa Julia Beljajeva, Irina 

Embrich, Erika Kirpu, Kristina 
Kuusk, a devenit campioană 
mondială în urma victoriei 

cu 45-33 în finala cu China. 
Bronzul a fost adjudecat de 
Polonia, echipa condusă de 
vicecampioana mondială de 
la individual, Ewa Nelip, învin-
gând Coreea de Sud cu 33-28 
în finala mică.

În clasamentul pe medalii, 
Italia a ocupat primul loc, cu 
4 de aur, 1 de argint şi 4 de 
bronz, urmată de Rusia, 3-0-3, 
Coreea de Sud, 1-2-0 etc. Româ-
nia nu a cucerit nicio medalie 
la Leipzig, cel mai bun rezultat 
fiind locul 6 ocupat de echipa 
masculină de sabie, mai spune 
sursa citată.

Antrenorul echipei de rugby CSA Steaua București, Dănuț Dum-
bravă, spune că elevii săi sunt pregătiți pentru un nou sezon, 
care va fi plin de provocări, conform AGERPRES. „După vacanță, 
băieții au venit cu multă energie și mult entuziasm, pregătiți 
pentru un nou sezon plin de provocări. Am început antrena-
mentele cu o săptămână de adaptare, în Ghencea, apoi am 
plecat în cantonament la Poiana Brașov, unde am pus accent 
pe forță, tehnică și pregătire fizică. Acum, că ne-am întors în 
București, începem să ne punem la punct planul de joc”, a spus 
Dănuț Dumbravă. Acesta a menționat că din lotul Stelei au ple-
cat Silviu Vasiliu, Levan Genebașvili, Petelo Tupou și Palu Fihaki, 
dar au venit trei jucători de perspectivă–Ionuț Melecciu (CS Poli 
Iași), Raoul Paxaman și Marian Șoană (CSM București). „Pen-
tru mine este atât o provocare, cât și o mare responsabilitate, 
având în vedere că a trecut un timp foarte scurt de când am 
renunțat să mai joc–2 ani. Visul oricărui jucător care a evoluat 
întreaga carieră la un singur club, în cazul meu–CSA Steaua 
București, este ca într-o zi să fie antrenor principal la echipa 
acelui club. Voi încerca să pun în aplicare ce am învățat în toată 
cariera mea, inclusiv ideile și principiile mele de joc”, a declarat 
noul tehnician al roș-albaștrilor. Ediția de campionat 2017-2018 
va debuta pe data de 26 august, mai spune sursa citată.

Echipa feminină de polo pe apă 
a SUA a câştigat titlul de campi-
oană mondială după ce a învins 
reprezentativa Spaniei cu sco-
rul de 13-6, în finala turneului 
de la Budapesta, informează 
AGERPRES. Americancele, care 
au dominat partida de la un 
capăt la altul, au câştigat astfel 
pentru a 5-a oară titlul mon-
dial, în ultimele 8 ediţii ale CM. 
În semifinale, reprezentativa 
SUA, campioană olimpică şi 
mondială, trecuse de Rusia 
cu 14-9, în timp ce Spania se 
impusese în faţa Canadei cu 
12-10, mai spune sursa citată.

SPORT

Echipa feminină a SUA, campioană mondială
POLO-CM 2017: 

Atletism: România, aur și 
argint la alergare montană

Rugby: Steliștii, pregătiți 
pentru un nou sezon

SCRIMĂ:

Italia și-a păstrat titlul mondial la floretă

Foto: revistaundici.com

Foto: fetaekwondo.net

Echipa de junioare a României a câștigat medalia de aur, iar 
echipa de juniori a României pe cea de argint la Campionatul 
Mondial de Alergare Montană, de la Premana (Italia), o perfor-
manță extraordinară pentru atletismul românesc, informează 
AGERPRES. Astfel, echipa de junioare a României, alcătuită din 
Hecico Alesia, Doroftei Gabriela, Bordeianu Irina și Zudor Iulia 
a câștigat aurul mondial în fața puternicelor echipe ale State-
lor Unite (argint) și Italiei (bronz) și în fața echipei Marii Britanii 
(locul 4). Echipa de juniori a României, alcătuită din Rusu Dorin, 
Bularda Gabriel, Garcea Adrian și Herman Peter, o obținut argin-
tul în cursa pe echipe, primul loc fiind ocupat de Uganda, iar 
cel de-al treilea de echipa Italiei. Conform sursei citate, această 
performanță, alături de cele anterioare de la Campionatele 
Europene de Alergare Montană, fac din echipele României cele 
mai bune echipe de europene de juniori ale momentului la aler-
gare montană. La cea de-a 33-a ediție a WMRA World Mountain 
Running Championship 2017 au participat 35 de națiuni, cu cei 
mai puternici 320 alergători montani de pe toate continentele.

Foto: sportclasic.ro

Foto: fluierul.ro

Larisa Iordache, purtătoarea de drapel 
la Universiada de vară de la Taipei

Foto: fina-budapest2017.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.

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

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

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

Español divorciado quiere amistad sin límite con 

chicas rumanas de 37 a 47 años. Tel: 692349636.

Hola, soy un chico soltero, vivo en Madrid capital, 
con buen trabajo, estable y me gustara conocer 
una chica culta, honrada como yo lo soy para una 
relacion seria, amistad o matrimonio. No importa 
la nacionalidad. Ruego mucha seriedad. Tel: 
657131211 / 677026947.

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

DIVERSE

Vând 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 mică pentru o internă în Torrejón 
de Ardoz. Este echipată cu tot și are acces la 
salon, bucătărie și baie. Mai multe informații la tel: 
627731841.

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.
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