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

REPORTAJ 3Participă și TU la evenimentul BUSINESS 
SUPPORT MADRID, ediția a II-a

BUSINESS SUPPORT MADRID, ediția a II-a, cel mai important eveniment de 
afaceri şi dezvoltare personală, dedicat mediului de afaceri românesc din Spania. 
Speakeri (vorbitori): Lorand Soares Szasz şi Mihaela Stroe. Cumpără bilete cu 
REDUCERE înainte de expirarea ofertei de 33%. Vezi detalii în interior. 6, 9

Cabinet avocatură
AVOCAT CARMEN POP
OFERIM SERVICII JURIDICE LA NIVEL NAŢIONAL

Calle Alonso Cano, nr. 46, 2º B, Madrid
Tel: 672.643.035 / 915.353.746

Divorţuri și Dreptul familiei
Moșteniri și donaţii

Litigii de muncă
Cazuri penale

Drept administrativ
Teme imobiliare și închirieri

Contracte

de

De ce sunt plățile 
online superioare celor 
în numerar? Viitorul 
aparține plăților online
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CONTACT

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

Tel.: +34 913501881
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
Fax: +34 914165025
E-mail: contact@informatiiconsulare.ro
Site-web call-center: 

http://www.informatiiconsulare.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau  

accidente rutiere: +34 649656032
Program de lucru cu publicul:  

luni-joi, 9.00-17.00; vineri 9.00-16.00
Important! Toate serviciile consulare se soli-

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

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

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

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

Institutul Cultural  
Român–Madrid
Adresa: Plaza de la Lealtad, nr. 3, entreplanta dere-
cha, 28014 Madrid

Tel.: +34 917589566
Fax: +34 915590135
E-mail: icrmadrid@icr.ro
Web: www.icr.ro/madrid/
Program: luni–vineri, 10.00–17.00

Consulatul General  
al României la Barcelona
Adresa: C/ San Juan de la Salle,  
nr. 35 bis, 08022 Barcelona  
(Intrare pentru public: Alcoy 22)

Tel.: +34 934 181 535; +34 934 340 220;
+34 934 344 223
Fax: +34 934 341 109
E-mail: barcelona@mae.ro
Web: http://barcelona.mae.ro/
Telefon de urgență: cazuri de deces sau  

accidente rutiere +34 661 547 853
Jurisdicție: Catalonia (Barcelona, Girona, Lerida, 

Tarragona), Insulele Baleare.

Consulatul General  
al României la Sevilla
Adresa: Avenida Manuel Siurot, nr. 30, 41013 Sevilla

Tel.: +34 954 233 243; +34 954 624 070;
+34 954 230 947; +34 954 624 053
Fax: +34 954627108

E-mail: sevilla@mae.ro
Web: http://sevilla.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau  

accidente rutiere +34 648212169
Jurisdicție: Andaluzia (Huelva, Cádiz, Málaga, 

Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada), Regiunea Murcia, 
Ceuta, Melilla.

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

Tel.: +34 944245177
Fax: +34 944245405
E-mail: bilbao@mae.ro
Web: http://bilbao.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau  

accidente rutiere +34 608956278
Jurisdicție: Ţara Bascilor (Alava, Guipuzcoa, 

Viscaya), Navarra, La Rioja, Principatul Asturia, 
Cantabria, Galicia (La Coruña, Lugo, Orense, 
Pontevedra).

Consulatul României  
la Zaragoza
Adresa: C/ Camino de Las Torres, nr. 24, 50008 
Zaragoza (Intrare pentru public: prin spatele  
clădirii, fostul sediu al INEM)

Tel: +34 976481429
Fax: +34 976481779
E-mail: zaragoza@mae.ro
Web: http://zaragoza.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau  

accidente rutiere +34 663814474
Jurisdicție: Comunitatea Autonomă Aragon–

provinciile Zaragoza, Huesca și Teruel.

Consulatul României  
la Castellón de la Plana
Adresa: Avenida de Valencia, nr. 144, 12006  
Castellón de la Plana (esq. con Rambla de la Viuda)

Tel.: +34 964216172; +34 964206764;
+34 964216171; +34 964203331; +34 964203234
Fax.: +34 964257053
E-mail: castellon@mae.ro
Web: http://castellon.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau  

accidente rutiere +34 677842467
Jurisdicție: Comunitatea Valenciană– 

provinciile Valencia, Castellón și Alicante.

Consulatul României la Ciudad Real
Adresa: C/ Mata, nr. 37, 13004 Ciudad Real

Tel.: +34 926226825; Fax: +34 926231170
E-mail: ciudadreal@mae.ro
Web: http://ciudadreal.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau  

accidente rutiere +34 609513790
Jurisdicție: Castilla-La Mancha (Toledo, Ciudad 

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

Viceconsulatul României la Almeria
Adresă: Carretera Huércal de Almería, nr. 46,  
04009 Almería

Tel.: +34 950 625963; +34 950 624769
Fax: +34 950 145217
E-mail: almeria@mae.ro
Web: http://almeria.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau  

accidente rutiere +34 682 733 408
Jurisdicție: Almeria

INSTITUŢII ALE STATULUI ROMÂN ÎN SPANIA

Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului (CEDO) a dat câştig de 
cauză marți, 5 sept. a.c., unui 
salariat român care fusese con-
cediat în anul 2007 după ce 
a fost monitorizat folosind 
internetul în scopuri perso-
nale la serviciu, potrivit unui 
comunicat al instanței, citat de 
AGERPRES. Judecătorii Marii 
Camere, instanța supremă a 
CEDO statuând în apel o decizie 
din ianuarie 2016, au conside-
rat că „autoritățile naționale 
(române) nu au protejat în mod 
corect dreptul lui Bogdan Mihai 
Bărbulescu la respectarea vieții 
şi a corespondenței sale pri-
vate şi astfel nu au asigurat un 
echilibru just între interesele 
în cauză”, se menționează în 
decizia CEDO adoptată cu 11 
voturi pentru şi 6 contra. Astfel, 
s-a încălcat articolul 8 (drep-
tul la respectarea vieții private 

şi de familie, a domiciliului şi 
a corespondenței) al Conven-
ției europene privind drepturile 
omului, potrivit unui comuni-
cat al CEDO.

Marea Cameră a CEDO a 
mai decis totodată că această 
constatare în sine a încălcării 
dreptului la respectarea vieții şi 
a corespondenței private repre-
zintă o satisfacție echitabilă 
suficientă pentru prejudiciul 
moral suferit de Bărbulescu, un 
inginer român în vârstă de 38 
de ani. Autoritățile române vor 
trebui totuşi să-i achite acestuia 
suma de 1.365 de euro, repre-
zentând cheltuieli de judecată 
şi de onorarii. Decizia de marți, 
care este definitivă, contrazice 
hotărârea inițială a CEDO şi 
poate fi folosită în jurispru-
dență pentru toate cele 47 
de state membre ale Consi-
liului Europei. Ea răspunde 

cererilor Confederației Euro-
pene a Sindicatelor (CES) şi ale 
guvernului francez de încadrare 
juridică mai bună a suprave-
gherii, exercitată de o firmă, 
asupra utilizării internetului.

Cazul a fost încredințat Marii 
Camere a CEDO la 6 iunie 2016, 
la cererea lui Bogdan Mihai Băr-
bulescu. Instanța europeană a 

explicat că, în cazul lui Bărbu-
lescu, concediat în urmă cu zece 
ani după ce a folosit contul de 
Yahoo Messenger de la locul 
de muncă pentru a comunica 
cu logodnica şi fratele, instan-
țele române nu au reuşit să 
protejeze corespondența pri-
vată a salariatului pentru că 
firma unde lucra nu îl anun-
țase despre faptul că urma să 
îi fie monitorizată corespon-
dența, potrivit Reuters.

În particular, instanțele 
române nu au reuşit să stabi-
lească dacă Bărbulescu primise 
o notificare de la angajatorul 
său în legătură cu posibilitatea 
de a-i fi monitorizate corespon-
dența şi nici nu au determinat 
fie dacă salariatul nu fusese 
informat despre natura şi 
durata monitorizării, fie gra-
dul de intruziune în viața şi 
corespondența sa private. În 

plus, instanțele naționale nu au 
reuşit să afle, în primul rând, 
motivele specifice care să jus-
tifice introducerea măsurilor 
de monitorizare, în al doilea 
rând dacă angajatorul ar fi 
putut folosi măsuri ce impli-
cau un amestec mai redus în 
viața şi corespondența private 
ale lui Bogdan Mihai Bărbu-
lescu şi, în al treilea rând, dacă 
corespondența acestuia a fost 
monitorizată fără ca Bărbulescu 
să ştie, infomează sursa citată.

Pe de altă parte, judecăto-
rii CEDO care au votat pentru 
menținerea deciziei inițiale în 
această speță, cea din ianuarie 
2016, printre care şi preşedin-
tele instanței, Guido Raimondi, 
au considerat că decizia tri-
bunalelor româneşti a fost 
corectă şi că Bărbulescu „a 
încălcat legătura de încredere 
cu angajatorul său”.

CEDO dă câștig de cauză unui angajat român, concediat 
după monitorizarea corespondenței sale electronice

Foto: pixabay.com
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Banii circulă cu uşurință în ziua de 
azi, iar granițele nu mai reprezintă 
de mult obstacole. Faptul că diferite 
valute se folosesc peste tot în lume 
este în avantajul băncilor şi a opera-
torilor de tranzacții financiare. Ei pot 
justifica astfel comisioanele practi-
cate şi pot taxa utilizatorul de multe 
ori într-un mod excesiv.

Aşa cum tranzacțiile în numerar au 
început să piardă teren în fața celor 
electronice, plățile online sunt pre-
ferate celor clasice cu card sau prin 
bancă. Nu doar oamenii de afaceri 
şi instituțiile preferă aceste metode 
de plată, dar şi oamenii obişnu-
iți care pun accentul pe eficientă şi 
randament ridicat. Internetul a faci-
litat apariția şi dezvoltarea plăților 
online, iar expansiunea sa repre-
zintă cel mai important catalizator. 
Lucrătorii migranți au fost cei care 
au îmbrățişat aceste servicii, care din 
multe puncte de vedere le rezolvă 
marile probleme asociate cu tran-
sferul de bani.

Băncile şi operatorii clasici încă 
domină piața, însă îşi văd poziția 
pusă în pericol de industria FinTech. 
În ciuda numelui aparent pompos, 

această industrie operează pe baza 
unor reguli foarte simple. Migranții, 
studenții în străinătate, dar şi turiş-
tii încep să folosească cu predilecție 
serviciile oferite de ei. Motivul prin-
cipal este că în acest mod scutesc 
comisioane importante şi primesc 
banii rapid.
Viitorul aparține plăților online
Se poate spune că trăim în epoca de 
aur a tehnologiei, iar beneficiile ei 
se răsfrâng şi asupra oamenilor de 
rând nu doar a cercetătorilor. Sis-
temele electronice de plată nu sunt 
nici pe departe cele mai mari rea-
lizări ale oamenilor contemporani, 
însă pentru cei care le folosesc sunt o 
veritabilă mană cerească. Avantajele 
sunt atât de evidente încât compa-
niile FinTech cresc rapid în ciuda 
pieței concurențiale.

Folosirea sistemelor electronice 
de plată face ca tranzacțiile să fie 
procesate mult mai repede decât 
prin bancă. În câteva minute banii 
ajung la destinație, iar cei care folo-
sesc portofele electronice sau cărți 
de credit asociate contului pot dis-
pune de ei imediat. Nu e nevoie să 
mergi la bancă, să stai la coadă sau 

să pierzi timp la ghişeu completând 
o mulțime de foi cu informații mai 
mult sau mai puțin inutile.

Un alt avantaj major este că în 
acest fel se pot ține sub control chel-
tuielile, pentru că nu mai trebuie să 
plăteşti comisioane obscen de mari. 
Utilizatorii pot verifica oricând situația 
contului folosind numele de utiliza-
tor şi parola, inclusiv de pe telefonul 
mobil. Toate tranzacțiile făcute în 
ultimul an şi chiar mai mult pot fi 
vizualizate, în cazul în care există 
dubii sau neconcordanțe. Plățile în 
numerar, pe de altă parte, necesită o 
memorie excelentă sau timp pierdut 
cu luarea unor notițe pentru fiecare 
tranzacție.

Siguranța folosirii unui card de 
credit sau portofel elecrtonic nu tre-
buie trecută cu vederea sau tratată 
cu indiferență. Spre deosebire de 
un portofel clasic care poate fi uitat 
sau furat, unul electronic este întot-
deauna la îndemână şi în siguranță. 
Mai mult, operatorii de cărți de cre-
dit vor rambursa pierderile suferite 
ca urmare a furtului sau fraudei, atât 
timp cât utilizatorul de drept nu are 
nici o vină.

Utilizarea sistemelor electronice 
de plată este din ce în ce mai sim-
plă şi mai intuitivă. Prima tranzacție 
este întotdeauna cea mai complicată, 
însă următoarele nu mai pun abso-
lut nici o problemă. Asistența oferită 
24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână 
face ca şi cele mai dificile întrebări 
să îşi afle un răspuns.
Riscuri asociate sistemelor 
electronice de plată
Un consumator responsabil va încerca 
să înțeleagă nu doar beneficiile, dar 
şi riscurile şi dezavantajele cumpără-
rii unui produs sau serviciu. În acest 
caz, există puține motive să prefe-
rați în continuare plățile în numerar, 
însă vulnerabilitățile sistemelor elec-
tronice de plată nu sunt de ignorat. 
De exemplu, există anumite restricții 
care se aplică, iar cel mai frustrante 
sunt cele în legătură cu suma maximă 
de transfer.

Unele bunuri sau servicii pot costa 
mai mult, iar limita zilnică împiedică 
utilizatorul să le cumpere. Probabil 
riscul principal al folosiri acestor 
instrumente de plată moderne este 
acela de a avea contul compromis.

Hackerii şi cei care se ocupă cu 

furtul de identitate vor fi întotdeauna 
atraşi de posibilitatea de a fura bani 
sau detalii private pe internet. Nea-
tenția sau neglijența sunt cu atât mai 
periculoase atunci când folosiți sisteme 
electronice de plată pentru a transfera 
sume mari. Lucrătorii migranți cad 
uneori în aceste capcane şi riscă să 
piardă sume importante, uneori greu 
sau imposibil de recuperat.

Internetul este o binecuvântare, în 
general, şi un mediu de lucru esențial 
pentru sisteme electronice de plată. 
Utilizatorii au nevoie de o conexi-
une la internet pentru a face aceste 
plăți, iar în absența lui nu este posi-
bilă logarea în contul online. O altă 
problemă este că spre deosebire de 
tranzacțiile în numerar care sunt com-
plet anonime, cele prin card sau plăți 
online stochează toate informațiile.

Acest articol face parte din cam-
pania TransferGo de informare a 
românilor din Spania despre ser-
viciile financiare. Cu TransferGo, 
orice român poate trimite bani acasă 
super rapid, în siguranță şi fără cos-
turi ascunse.

www.transfergo.ro

Un program simplu de folosit și accesibil 
pentru oricine.
Flexibil și puternic, ușor de utilizat, de încredere!

Control de lucrări: cheltuieli și plăți, calcul de zile, ore lucrate și 
plata muncitorilor, beneficiul lucrării.

Proforme clienți: generează proforme de formă ușoară, cu ajutorul 
sugestiilor oferite de program.

Calcul de materiale:Calcul de materiale: placas de pladur și mortero.

Control de cheltuieli: cu sistem de alarme automate.

Grafice și rapoarte în timp real.

Întreținerea mașinilor firmei cu ajutorul alarmelor automate.

Control de transport: sistem de gestiune internă a transporturilor 
necesare pentru clienți.

Gestiune salariați:Gestiune salariați: plăți zilnice sau lunare, vacanțe, randamentul 
angajaților.

Gestiune completă a afacerii tale!

www.gestyline.com
info@gestyline.com

+34 654.601.028

Gestionează 
afacerea ta 

în mod 
inteligent

De ce sunt plățile online superioare celor în 
numerar? Viitorul aparține plăților online
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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

Campania de vaccinare antip-
neumococică pentru copiii cu 
vârste cuprinse între 1 şi 5 ani 
este programată să înceapă în 
luna septembrie, când este pre-
văzută livrarea unei cantități 
de peste 477.000 de doze de 
vaccin pneumococic conju-
gat cu 13 valențe, informează 
AGERPRES.

Noul vaccin va ajuta la pro-
tecția împotriva celor mai des 
întâlnite 13 tulpini de pneu-
mococ, responsabile de peste 
90% din cazurile de boli pneu-
mococice invazive în România. 
Vaccinul se administrează copi-
ilor în mod gratuit, conform 
schemei de vaccinare, în cabi-
netul medicului de familie.

Ministerul Sănătății a infor-
mat, în luna august, că a finalizat 
procesul de achiziție a vaccinu-
lui pneumococic conjugat cu 13 
valențe prin care vor fi preve-
nite boli precum pneumoniile, 
septicemiile, meningitele pneu-
mococice şi otitele, campania 
de vaccinare antipneumococică 
fiind programată să înceapă 

în luna septembrie. Conform 
datelor oficiale, țara noastră 
înregistrează cea mai ridicată 
rată de mortalitate infantilă 
dintre statele membre UE, 
iar pneumonia–o boală care 
poate fi prevenită prin vac-
cinare–constituie principala 
cauză de deces la copiii cu vâr-
sta mai mică de 5 ani.

„Pneumococul este unul 
din principalii agenți pato-
geni infecțioşi regăsiți la vârsta 
copilăriei (mai ales în primii 5 
ani de viață), transmisibil de 
la om la om. Se transmite pe 
cale aeriană, direct–prin vor-
bit, căscat, strănut, râs, tuse, 
contact cu un purtător asimpto-
matic -, sau indirect, prin praf 
contaminat”, explica, recent, 
pentru AGERPRES, prof. dr. 
Doina Anca Plesca, vicepreşe-
dinte la Societatea Română de 
Pediatrie. Ea sublinia că infec-
țiile produse de Streptococcus 
pneumoniae nu produc imu-
nitate împotriva unor viitoare 
infecții pneumococice. Astfel, 
un copil poate să prezinte mai 
multe boli provocate de pneu-
mococ de-a lungul anilor–otită 
medie acută, sinuzită, pneumo-
nie, bacteriemie, septicemie etc.

Campania de vaccinare antipneumococică pentru 
copiii cu vârste între 1 și 5 ani începe în luna septembrie

Spitalul Universitar din Torrejón începe din 17 
septembrie a treia ediție a „Drumului lui Cer-
vantes”. „Drumul lui Cervantes” (el Camino de 
Cervantes) este o inițiativă a Spitalului Univer-
sitar din Torrejón, în colaborare cu primăriile 
oraşelor Torrejón de Ardoz, Paracuellos de 
Jarama, Ajalvir, Daganzo, Cobeña, Serracines, 
Ribatejada, Valdeavero, Camarma de Esterue-
las, Meco, Los Santos de la Humosa, Anchuelo, 
Villalbilla, Torres de la Alameda, Loeches, Veli-
lla de San Antonio, incluzând din această ediție 
şi Mejorada del Campo, Algete, Fuente el Saz şi 
Alalpardo. Scopul este de a promova activitatea 
fizică ca un factor important pentru sănătate.

„Am lucrat mult la această a treia ediție. Patru 
oraşe noi au fost încorporate şi am trecut de 
la 15 etape, din primul an, la 21. Obiectivul 
nostru continuă a fi conştientizarea populației 
cu privire la importanța de a fi sănătos. Prin 
urmare, la sfârşitul fiecărei etape, medici din 
diferite specializări susțin discursuri despre 
prevenirea, diagnosticarea şi tratarea bolilor 
care prezintă motive de îngrijorare pentru 
populație. Prima noastră ediție s-a încheiat 
cu mai mult de 20.000 de persoane partici-
pante, iar în a doua ediție s-a depăşit 30.000. 
În acest an, sperăm să continuăm să creştem, 
astfel încât tot mai mulți oameni să fie pre-
ocupați de sănătatea lor”, a explicat Ignacio 
Martínez Jover, directorul general al Spitalului.

Toate informațiile despre „Drumul lui Cer-
vantes”, precum şi formularul de înscriere sunt 
disponibile pe pagina web www.caminodecer-
vantes.es, iar după înregistrare se poate ridica 
kitul drumețului din El Corte Inglés din Alcalá 
de Henares. „Drumul lui Cervantes” a primit 
numeroase premii, inclusiv Premiile Strategia 

NAOS, acordate de Ministerul Sănătății şi Con-
sumului, care dezvoltă strategia pentru Nutriție, 
Activitate fizică şi Prevenirea Obezității (NAOS), 
cu scopul de a îmbunătăți obiceiurile alimentare 
şi de a promova practica regulată a activității 
fizice de către toți locuitorii, cu accent deose-
bit pe prevenție în stadiul infantil.

A TREIA EDIȚIE „DRUMUL LUI CERVANTES” 

Din 17 septembrie, se deschide 
perioada de înscriere, cu patru noi rute

O aplicație care le permite utilizatorilor să depisteze cancerul 
pancreatic și alte afecțiuni printr-un selfie realizat cu ajutorul 
unui smartphone a fost realizată de o echipă de oameni de ști-
ință de la Universitatea Washington din Statele Unite și va fi 
prezentată în curând la o conferință internațională–Ubicomp 
2017–organizată de Association for Computing Machinery în 
Maui, Hawaii, la 13 septembrie, informează agenția Xinhua, citată 
de AGERPRES. Cu o rată de supraviețuire de 9% în cinci ani, can-
cerul pancreatic are unul dintre cele mai rele prognostice, parțial 
din cauza faptului că nu prezintă simptome evidente și nu există 
metode noninvazive de depistare a tumorii înainte ca aceasta să 
se răspândească în corp. Aplicația BiliScreen utilizează o cameră 
de smartphone, algoritmi computaționali și instrumente de 
învățare programată pentru detectarea unor creșteri ale nivelu-
lui de bilirubină din sânge în sclera unei persoane. Unul dintre 
primele simptome ale cancerului pancreatic, ca și a altor afec-
țiuni, este icterul, o colorație galbenă a pielii și albului ochilor 
cauzată de acumularea de bilirubină în sânge. Testul de sânge 
utilizat în prezent pentru măsurarea valorilor bilirubinei nu este 
în mod obișnuit administrat adulților decât dacă există motive 
de îngrijorare, precizează sursa citată. În cadrul unui studiu clinic 
inițial efectuat pe 70 de persoane, BiliScreen a identificat corect 
cazuri îngrijorătoare confirmate în procent de 89,7%.

O nouă aplicație de smartphone 
poate „scana” cancerul pancreatic 
printr-un simplu selfie

Foto: pixabay.com

Foto: Spitalul Universitar din Torrejón

Foto: pixabay.com
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Lorand Soares Szasz: ,,Dacă nu învăț de la 
oameni mai buni decât mine, încep să regresez”
Lorand Soares-Szasz este 
antreprenor și expert în creșterea 
accelerată a afacerilor mici și 
mijlocii. A început să lucreze încă 
de la 14 ani, iar în 2002 a plecat 
în Portugalia, unde, dupa ce a 
trecut prin zece slujbe, a ajuns să 
lucreze în cea mai mare companie 
de business coaching din lume ca 
Business Development Manager. 
A revenit în țară și, după aproape 
10 ani de muncă în România, 
a construit o comunitate de 
antreprenori care învață, se susțin 
reciproc și, prin educație, își duc 
afacerile la următorul nivel.

Lorand va fi prezent, alături de 
Mihaela Stroe, la Business Support 
Madrid II, aşa că l-am rugat să ne 
răspundă la câteva întrebări.

Reporter: Lorand, împreună cu tine invităm 
oamenii la evenimentul Business Support 
Madrid II, însă tu, antreprenorul Lorand, 
participi la astfel de evenimente și în 
calitate de simplu participant sau ești 
întotdeauna speaker (vorbitor)?

Lorand: Particip la foarte multe 
evenimente de acest timp, unde orga-
nizatorii nici nu ştiu că eu sunt speaker 
(râde). Ba chiar am un buget anual 
pe care îl dedic evenimentelor unde 
vreau să particip. De ce? Pentru că 
dacă eu nu învăț de la oameni mai 
buni decât mine, mă plafonez, după 
care încep să regresez. Abia aştept 
evenimentele la care particip ca un 
burete care vrea să absoarbă infor-
mații de calitate.

R: Cum știi dacă un astfel de eveniment 
a fost profitabil pentru tine?
L: E un calcul simplu–dacă de la acel 
eveniment am luat o singură idee 
care, odată implementată, mi-a adus 
mai mulți bani decât am investit în 
curs, am făcut o ,,afacere” profita-
bilă. De fiecare dată când merg la un 
eveniment, am o regulă nescrisă–să 
plec de acolo cu cel puțin o idee care, 
odată implementată, să îmi genereze 
10.000 euro. Și în 10 ani, foarte rar 
s-a întâmplat să nu găsesc ideea de 
10.000 de euro. Nu trebuie să învăț 
să fac afaceri de la 0, pentru că bazele 
le am, am nevoie de câteva idei, şi de 
numai una singură care să aducă o 
îmbunătățire. Asta cred că înseamnă 
să evoluezi.

R: Cum se face că ai ales să te implici și 
în comunitățile din Diaspora?
L: În paranteză fie spus, primul contact 
pe care eu l-am avut cu comunita-
tea de antreprenori români din zona 
Madrid a fost acum trei ani şi ceva, 
prin 2014. De atunci am ştiut că voi 
reveni şi m-am ținut de cuvânt. Însă 
motivul cel mai puternic pentru care 
fac acest lucru este faptul că şi eu am 
stat în străinătate şi îmi doream să 
ştiu cum să conduc o afacere pro-
fitabilă, cum să îmi investesc banii, 
cum să angajez, întrebări fireşti până 
la urmă…

R: Cum ți se pare comunitatea de români 
din Spania?
L: Foarte activă şi dornică de învă-
țare. Cum o observ eu, aceasta se 
împarte între românii care îşi doresc 
să se întoarcă în țară, să constru-
iască aici o afacere profitabilă şi cei 
care şi-au construit deja viața acolo 
şi îşi doresc să facă treaba din ce în 
ce mai bine. Sunt oameni foarte dor-
nici de creştere.

R: De ce crezi că ar trebui aceștia să 
participe la Business Support Madrid II?
L: Din acelaşi motiv pentru care am 
spus mai devreme că particip şi eu. 
Pentru că sunt lucruri care ne depă-
şesc şi pe noi, antreprenorii. Lucruri 
care ne sperie, întrebări pe care le 
avem. De ce să îți bați capul singur 
când poți să înveți de la alții care au 
trecut prin aceleaşi provocări? E ca şi 
cum ai avea de ajuns dintr-un punct 
în altul şi ai avea de ales între auto-
stradă şi un drum îngust prin munți. 
În afară de şoferii aventuroşi, cred 
că toți preferăm să fim practici şi să 
alegem autostrada. Acelaşi lucru e şi 
cu evenimentele educative–te ajută 
să ajungi mai repede acolo unde îți 
doreşti.

R: Cine sunt cei care ar trebui să participe, 
după părerea ta, la acest eveniment?
L: În primul rând, toți cei care au o 
afacere. În al doilea rând, cei care 
s-au săturat să fie angajați, poate 
chiar au pus deoparte nişte bani şi 
vor să învețe să clădească o afacere 

de success. Nu în ultimul rând, cei 
care poate sunt angajați, însă vor să 
învețe cum să îşi facă treaba mai bine.

R: Ne poți da câteva indicii despre ce 
vei vorbi?
L: Despre cele trei elemente esenți-
ale fără de care o afacere nu ajunge 
niciodată la capacitatea maximă: mar-
keting, vânzări şi echipă. Concret, voi 
răspunde la întrebări precum:

De ce și cum afectează mentalitatea 
angajaților vânzările firmei?

Cum să recrutezi oameni buni și să 
îi fidelizezi să nu plece la concurență 
pentru 100 de euro în plus?

Cum să promovezi produsele sau 
serviciile tale în mod eficient fără să 
arunci cu bani pe marketing?

Cum să îți crești vânzările fără să tre-
buiască să angajezi mai mulți oameni 
și fără să ai vânzători pe piață?

Cum să organizezi lucrurile în așa fel 
încât să nu mai depindă totul de tine 
și să te simți ca un pompier în firmă?

De ce nu cresc vânzările firmei tale 
mai repede?

R: În final, am observant că viziunea 
ta este să ajuți antreprenorii să se (re)
îndrăgostească de afacerile lor… De ce 
e important să îți iubești afacerea?
L: Cred că tot ce vine din iubire, din 
pasiune, transmite mai mult decât 
performanță, transmite emoție. Iar 
oamenii trăiesc de foarte multe ori 
ancorați în emoții. Cred că uităm, de 
multe ori, îngropați în probleme, fac-
turi, salarii de plătit, de ce am ales 
drumul antreprenoriatului, ce ne-a 
trezit pasiunea… Dacă nu am uita cât 
de mult iubim ceea ce facem, am fi 
mai concentrați pe soluții, am reac-
ționa altfel… De-asta, din când în 
când, ar trebui să ne (re)îndrăgostim 
cu adevărat de ceea ce facem, nu de 
beneficiile materiale a ceea ce facem.

BUSINESS SUPPORT MADRID este 
cel mai important eveniment dedicat 
mediul de afaceri românesc din Spa-
nia. Biletele se pot cumpăra online 
de pe ticketea.com şi bilete tipărite 
din Alcalá de Henares, Calle Bayeu, 
S/N, 28807, Madrid.

PARTICIPĂ ȘI TU LA EVENIMENT
Cumpără acum cu REDUCERE de 33% 

la toate tipurile de bilete!
Acces BAZĂ–ACUM la doar 19€. Locuri 

de la rândul 6 în spate.
Acces PLUS–ACUM la doar 29€. Locuri 

de la rândul 1 la rândul 5.
Acces PREMIUM–ACUM la 

99€. Include: Loc la masă, Înregistra-
rea video a evenimentului și 3 Cărți de 
Business și Dezvoltare Personală.

Informații la:
TEL: 695 159 919
EMAIL: cristian@radioromanul.es
BUSINESS SUPPORT MADRID II
24 septembrie 2017, orele 

12.00–18.00
Hotel RAFAEL–Alcalá de 

Henares–Madrid

ORGANIZATOR: RADIO ROMÂNUL
Colaboratori speciali: Depozitul 

de Materiale de Construcții Azulejos 
y Materiales J&L și Woow Case–huse 
și accesorii de telefonie mobilă.

Colaboratori: MID Car, Bârsan Pan, 
Autos Motoreta, Flori în România, 
Dormiré Bien.

Parteneri media: Radio Românul 
www.radioromanul.es (107,7 FM Spa-
nia) şi Ziarul El Rumano en España 
www.periodicoelrumano.es.

Foto: lorand.biz

Parteneri MediaColaboratori Speciali

J&L

Colaboratori
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Vino la Foodex Cash&Carry Valdemoro în perioada 
15 Septembrie - 1 Decembrie, cumpără de minim 50 de euro 
și poți participa la tombolă, unde poți câstiga un  

 

Deschis de Luni - Duminicã
(inclusiv fieste) între 10-21

Cash&Carry Valdemoro
Poligon Industrial la Postura
Valdemoro, Avenida Arboledas 11

Tel. 0034 918 752 860
comenzi@produseromanesti.es
www.produseromanesti.es

Samsung Galaxy S8 
pe săptămână.
De asemenea pentru aceste cumpărături
ai un cadou garantat în produse 
la ieșirea din magazin. 
Taloanele sunt valabile
la toate extragerile. 

Această campanie este destinată exclusiv persoanelor fizice.

+ peste 4000
premii garantate

10x

Londra-Nürenberg-Bruxelles-Valdemoro

 Tombola de Toamnã
 15 Septembrie - 1 Decembrie 2017
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Transportatorii rutieri sus-
țin că au primit asigurări din 
partea guvernanților că pre-
țul carburanților nu va creşte 
după majorarea accizei, iar în 
caz contrar ar putea fi relu-
ată schema de rambursare a 
supraaccizei, a anunțat Uniunea 
Națională a Transportatorilor 
Rutieri din România (UNTRR), 
potrivit AGERPRES. Repre-
zentanții Uniunii au avut la 
sediul Guvernului o întâlnire cu 
prim-ministrul, Mihai Tudose, 
şi cu ministrul de Finanțe, Ionuț 
Mişa, pe tema majorarii accizei 
la carburanți. În acest context, 
Uniunea Transportatorilor 
Rutieri a solicitat măsuri care să 
mențină atractivitatea comer-
cială a alimentării cu carburant 
în România, prin îmbunătăți-
rea sistemului de rambursare 
a taxei pe valoare adăugată 
(TVA) atât transportatorilor 
rutieri români, cât şi străini, 
astfel încât țara să devină un 
centru de alimentare de carbu-
rant în zona Balcanilor, precum 
Luxemburg în Europa de Vest. 
Astfel, România ar deveni mai 
competitivă, iar statul român 
ar urma sa colecteze mai mulți 
bani, nefiind necesară astfel o 

majorare a accizei la carbu-
ranți, consideră transportatorii.

Uniunea susține că schema 
de rambursare a accizei supli-
mentare a funcționat cu 
dificultate, iar transportato-
rii rutieri români care operează 
curse internaționale au pre-
ferat să alimenteze în afara 
țării, transportatorii străini 
în tranzit au renunțat complet 
la alimentări cu carburant în 

România, iar transportatorii 
care efectuează transporturi 
naționale, şi au avut posibi-
litatea, au alimentat în țările 
din jur. Transportatorii ruti-
eri au dat exemplul Ungariei, 
unde costul carburantului fără 
TVA 27% şi acciza recuperabilă 
de 5,5 eurocenți era mai mic 
decât prețul similar din Româ-
nia, marele avantaj fiind dat de 
recuperarea facilă atât a TVA, 

cât şi a accizei suplimentare. 
Potrivit UNTRR, prevederile 
Directivei 96/2003 se aplică 
în alte 6 țări membre ale Uni-
unii Europene, unde există 
practica returnării accizelor 
la motorina pentru utilizato-
rii profesionişti, fără încadrarea 
acestei proceduri ca ajutor de 
stat. În 2017, în Ungaria, acciza 
ce putea fi recuperată era de 7 
forinți/litru (0,02 euro/litru 
sau 20 euro/1000 litri), Spa-
nia 48 euro/1000 litri, Slovenia 
96,05 euro/1000 litri, Italia 
214 euro/1000 litri, Belgia 177 
euro/1000 litri, Franța 114,2 
euro/1000 litri pentru cami-
oane şi 154,2 euro/1000 litri 
pentru autocare, informează 
sursa citată.

Uniunea Națională a 
Transportatorilor Rutieri 
din România (UNTRR) este 
o organizație profesională şi 
patronală, fondată în 1990, care 
promovează şi apără interesele 
transportatorilor rutieri pe plan 
intern şi internațional, înre-
gistrând de la înființare până 
în prezent peste 14.000 mem-
bri–operatori care efectuează 
transporturi interne şi interna-
ționale de marfă şi persoane.

UNTRR: Guvernul oferă asigurări că prețul carburanților 
nu va crește, altfel se va cere rambursarea supraaccizei 

Numărul persoanelor fizice cu restanțe mai mari de 30 de zile 
la bănci și instituții financiare nebancare a scăzut cu 2,7% în 
iulie, comparativ cu luna precedentă, până la 668.279, reiese 
din cele mai recente date al Băncii Naționale a României (BNR), 
conform AGERPRES. Aceste persoane aveau restanțe în valoare 
de peste 7,28 miliarde de lei. Cea mai mare parte a sumei era 
în lei și euro, respectiv 2,7 miliarde în lei și 3,04 miliarde lei 
în euro. În funcție de categoria de întârziere, cea mai mare 
valoare corespunde termenului de peste 90 de zile cu 4,29 
miliarde lei. Valoarea totală a restanțelor firmelor și populației 
la bănci a scăzut cu 18,2%, în iulie, la aproximativ 12,3 miliarde 
lei, comparativ cu nivelul înregistrat în aceeași lună a anu-
lui precedent, reiese dintr-un raport al BNR. Din această sumă, 
5,74 miliarde lei erau în moneda națională și 6,59 miliarde lei 
în valută. Capitala deținea 37% din totalul restanțelor. Valoarea 
totală a creditelor acordate firmelor și populației însuma 230,8 
miliarde lei, în creștere cu 5,3% comparativ cu nivelul din iulie 
2016. Cea mai mare parte din valoare era în lei, respectiv peste 
138,5 miliarde lei, mai informează sursa citată.

Numărul persoanelor fizice 
cu restanțe la bănci a scăzut

Foto: pixabay.com

ECONOMIE

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

Foto: pixabay.com
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RADIO ROMÂNUL ORGANIZEAZĂ:

BUSINESS
SUPPORT
Madrid II 24.9.2017

Parteneri Media

LORAND SOARES SZASZ
STRATEGII EFICIENTE PENTRU

CREȘTEREA FIRMEI TALE

MIHAELA STROE
FII PE PRIMUL LOC

ÎN VIAŢA TA!

Duminică, 24 septembrie 2017, Ora 1200

Hotel Rafael, Calle Bulgaria No 2�Alcalá de Henares (Madrid)
Tel. informaţii: 695 15 99 19�E-mail: cristian@radioromanul.es

• Un eveniment 
de business și 

dezvoltare personală

• Sprijinim mediul de 
afaceri românesc 

din Spania

Colaboratori Speciali

J&L

Colaboratori
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Guvernul separatist catalan a 
denunțat marți, 5 sept. a. c., pre-
siunile Madridului asupra averii 
liderilor săi care se pregătesc 
să organizeze un referendum 
de autodeterminare în pofida 
interdicțiilor justiției statului 
central spaniol, relatează AFP, 
citată de AGERPRES.

Premierul separatist al 
regiunii, Carles Puigdemont, 
a afirmat că predecesorul său, 
Artur Mas, precum şi alți zece 
membri ai guvernului catalan 

au fost convocați de Curtea de 
Conturi de la Madrid la 25 
septembrie pentru a depune 
o cauțiune preventivă de 5,2 
milioane de euro, corespunzând 
cheltuielilor angajate în cursul 
precedentei consultări privind 
independența, în noiembrie 
2014. „Statul spaniol a decis să 
sporească amenințările (...) în 
momentul în care se deschide 
o săptămână decisivă şi istorică 
în cursul căreia vom aproba 
legea privind referendumul şi 

vom semna decretul convocând” 
scrutinul pentru luna octombrie, 
a afirmat Carles Puigdemont 
într-o conferință de presă orga-
nizată la Barcelona. Marți seară, 
5 sept. a. c., AFP nu a putut 
obține confirmarea din par-
tea Curții de Conturi.

Premierul Cataloniei la acea 
dată, Artur Mas (2010-2016), 
precum şi trei membri ai exe-
cutivului, au fost condamnați în 
martie 2017 la pedepse cu inter-
dicția de a exercita o funcție 

publică electivă, în special pen-
tru „nesupunere”, pentru că a 
organizat scrutinul din 2014 
care nu avea valoare juridică 
şi fusese interzis de Tribuna-
lul Constituțional.

În iulie, Curtea de Conturi, 
sesizată de Parchet, a acceptat 
să studieze posibilitatea de a 
le cere acestor patru persona-
lități politice să plătească cele 
5,2 milioane de euro cheltuite 
pentru organizarea referendu-
mului din 2014. Dacă vor fi puşi 
sub acuzare, bunurile lor ar 
putea fi sechestrate în aştep-
tarea procesului. Potrivit lui 
Carles Puigdemont, Curtea 
de Conturi şi-a extins proce-
dura la alți şapte membri ai 
guvernului.

Potrivit sursei citate, în 2014, 
2,3 milioane de persoane au 
participat la acel referendum, 
dintre care 80% au votat pen-
tru independență. Prezența la 
vot a fost însă mai mică de 35%. 
Separatiştii doresc să organi-
zeze referendumul în ciuda 
interdicției Tribunalului Con-
stituțional. Ei au anunțat că, 
dacă vor câştiga, vor declara 
independența.

Separatiștii catalani denunță 
amenințările Madridului vizând averea lor

Acțiunile autorităților turce fac „imposibilă” aderarea Turciei la 
Uniunea Europeană (UE), a estimat executivul european, după 
ce cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, a cerut 
suspendarea negocierilor de aderare a Turciei la UE, expri-
mându-și convingerea că această țară nu va deveni niciodată 
membră a Uniunii, informează AGERPRES.

Citând o declarație de săptămâna trecută a președintelui 
Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, înainte de comen-
tariul făcut de Angela Merkel în campania electorală din 
Germania, purtătorul de cuvânt al Comisiei a declarat în cadrul 
unei conferințe de presă: „Turcia se îndepărtează cu pași gigan-
tici de Europa și acest lucru face imposibilă aderarea Turciei la 
UE”. Totodată, el a subliniat că orice decizie privind suspenda-
rea îndelungatului proces în vederea aderării Turciei la UE va fi 
luat de cei 28 de membri ai blocului comunitar, nu de Comisia 
Europeană. Negocierile de aderare a Turciei la UE au început în 
2005, dar se află într-un punct mort din cauza evoluțiilor poli-
tice din această țară și a derivei autoritare de care este acuzat 
președintele Recep Tayyip Erdoğan, mai spune sursa citată.

CE: Acțiunile Turciei fac imposibilă 
aderarea acesteia la UE

Foto: Carles Puigdemont i Casamajó / Facebook

EXTERNE

Foto: europdirect.lt
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Jorge Martín 
Profesor de Humanidades

“- Pero, la guerra, hijo, la guerra; 
las circunstancias. ¿Tú sabes dónde 
está la Besarabia?

- No, señor.
- Pues anda y apréndelo, y cuando 
lo sopas, vuelve por aquí.”

Mundo gráfico en una columna de 
opinión cargada de humor nos ofrece 
una idea del conocimiento que tenía 
el español medio sobre la antigua 
Besarabia rusa, hoy Moldavia y, en 
general, de Rumanía; sin embargo, al 
menos, desde la firma del Tratado de 
San Estéfano (1878) que, entre otros 
aspectos, contemplaba la cesión de 
Besarabia al Imperio ruso por parte de 
Rumanía, el lector informado conocía 
en España la existencia de Besara-
bia. No fueron escasas las noticias 
publicadas sobre Besarabia a raíz de 
dicho tratado, noticias en las que se 
tendía a considerar que este terri-
torio era rumano y que Rusia se lo 
había arrebatado al país balcánico 
bajo coacción. Así, en La América de 
26 de junio de 1880 se decía de Besa-
rabia que estaba “pegada fuertemente 
a su nacionalidad (la rumana) como 
la carne al hueso”, mientras que La 
República de 20 de agosto de 1891 
aseveraba que Rusia había “arreba-
tado la Besarabia, única fuente de la 
riqueza del reino de Rumanía”. En 
enero de 1917, Hojas selectas afirmaba 
que “las comarcas de Transilvania y 
Bukovina, que si bien pertenecen geo-
gráficamente a Austria la primera y 
a Rusia la segunda, son étnicamente 
rumanas y habrían de incorporarse 
al reino de Rumania si en vez de estar 
trazadas las fronteras de las nacio-
nalidades modernas por la espada 
de los conquistadores y la pluma 
de los diplomáticos, lo estuviesen, 
con arreglo al derecho natural y los 
principios democráticos, por la libre 
voluntad de los pueblos”.

Con el estallido de la Primera 
Guerra Mundial, y el consiguiente 
alineamiento con uno u otro bando, 
los diarios españoles reflejarán en 
sus páginas su postura en relación 
a la entrada de Rumanía en el con-
flicto. Analizando diversos periódicos, 
nos encontramos con tres grandes 
tendencias:

Rumanía podría unirse a los 
Imperios Centrales para recuperar 
Besarabia. Así, El correo español de 
13 de enero de 1917 venía a decir que, 
si los aliados buscan liberar a los pue-
blos esclavizados por Austria-Hungría, 
también deberían preocuparse por 

“devolver Besarabia”.

Rumanía podría unirse a 
la Entente para recuperar 
Bucovina y Transilvania
Rumanía podría unirse a la Entente, 

no solo para recuperar Bucovina y 
Transilvania, sino también Besara-
bia. En este sentido, se esperaba que 
Rusia devolviera dicho territorio para 
favorecer la entrada en la guerra del 
país balcánico a favor de la Entente: 

“No hay que olvidar que los rumanos 
lo mismo desean Besarabia que Tran-
silvania. En ambas regiones existen 
millones de rumanos que soportan un 
yugo extranjero y nada suave, ruso 
allí, húngaro junto a los Cárpatos. 
Si no pueden redimir a los de Tran-
silvania, procurarán salvar a los de 
Besarabia”.

Sin embargo, si en agosto de 
1916 Rumanía decide participar en 
el conflicto del lado de la Entente, el 
estallido de la Revolución en Rusia 
y el derrumbe del frente balcánico, 
facilitarán la ofensiva austro-alemana 
sobre Rumanía y forzará a esta a abrir 
negociaciones de paz con los Imperios 
Centrales, hecho que suscitará inten-
sas emociones en la prensa española: 
así, si bien ciertos diarios manifies-
tan que la caótica situación en la que 
se ve sumida Rusia hace inviable la 
resistencia de Rumanía y muestran 
cierta comprensión a inicio de las 
negociaciones con los adversarios de 
la Entente… La Correspondencia de 
España de 7 de diciembre de1917 ase-
guraba que el ejército rumano “estaba 
en una posición crítica a causa de la 
desbandada de las tropas rusas que 
operan en el frente vecino. El cuar-
tel general y el gobierno rumanos, 
que habían sufrido cruelmente por la 
anarquía rusa, parece ser que se han 
encontrado cercados por las bandas 
maximalistas que avanzaban hacia 
Jassy (sic)”.

Paralelamente al debate suscitado 
en la prensa española en torno a la 
cuestión de si Rumanía debía acep-
tar o no la Besarabia aprovechando el 
derrumbe del Imperio zarista, se suce-
derá la publicació de informaciones 
relativas al proceso que culminará con 

la anexión de Besarabia a Rumanía. 
Así, en diciembre de 1917, La época 
recogía una noticia publicada por el 
diario inglés The Daily Chronicle en 
la que se anunciaba que “el comité 
central de Besarabia ha pedido al 
gobierno de Finlandia una copia del 

proyecto de Constitución de Finlan-
dia. Se cree, por tanto, que Besarabia 
trata también de erigirse en República 
independiente” (La época 8 de diciem-
bre de 1917). Al día siguiente, era 
La Acción el que daba cuenta de la 
independencia de Estonia y añadía la 
posible independencia de Besarabia.

En enero de 1918 se informa de 
que Trostky ha exigido la evacu-
ación rumana de Besarabia, a lo que 
Rumanía respondió que se había lle-
vado a cabo como consecuencia de 
la actuación de la “soldadesca rusa” 
(La Acción 3 de enero de 1918). El 27 
de enero, La Mañana, informaba de 
fuertes combates en Chisinau entre 
tropas rumanas y bolcheviques y de 
cómo, estos últimos, “para procurarse 
medios, venden incluso las armas, las 
municiones y los uniformes, que son 
adquiridos a bajo precio por los pai-
sanos y los soldados rumanos”. El 6 
de febrero de 1918, El liberal se hace 
eco de la petición del gobierno de 
Besarabia a Rumanía “para proteger 
(de los bolcheviques) los centros de 
aprovisionamientos con el objeto de 
que la población rumana no padezca 

hambre”. Ese mismo día, La Corres-
pondencia de España daba cuenta de 
la constitución del Gobierno autó-
nomo de Besarabia al frente del cual 
se encontrarían: Jerkhan, como Pre-
sidente del Consejo; Kriesti, al frente 
del ministerio de agricultura; Tche-
ban, interior; Crumfold, Comercio; 
Kojcukhar, Guerra y Marina y Tele-
van, Estado. Dos días después, El 
Imparcial señala que “el frente ruso 
de Moldavia se deshace completa-
mente; unidades rusas abandonan sus 
puestos y, al retirarse, atacan y saqu-
ean las ciudades y pueblos rumanos”. 
Dadas estas circunstancias, según El 
Imparcial de 8 de febrero de 1918, “el 
Gobierno de Besarabia ha pedido a 
Rumanía que envíe tropas para impe-
dir la devastación del país por los 
bolcheviques, que saquen los depósi-
tos de víveres y detienen los trenes”.

En abril de 1918, El Liberal da 
noticia de la recepción, por parte 
de M. Marghiloman de un despa-
cho enviado desde Chisinau:

“Después de dos días de deliber-
aciones, la Dieta de Besarabia ha 
aprobado la reunión de Besarabia 

con Rumanía a las siete de la tarde 
por 86 votos contra tres. Tuve cono-
cimiento de la votación á esa hora, y 
en seguida, en nombre del Rey y del 
pueblo rumano, procláme la reunión 
de ambos países en medio de inde-
scriptible entusiasmo. A las ocho de 
la noche se efectuó en la Catedral una 
solemne función en acción de gracias.

Reina en la población la alegría y soy 
muy feliz”.–Firmado, Marghiloman.

Inmediatamente M. Arion contestó:
“Ha vencido el derecho. Con el cora-

zón lleno de alegría te felicito por tu 
brillante éxito. Las heridas del país 
tendrán con ese acto una mejoría. La 
importante reunión ratificada con-
fiere nuevas fuerzas á Rumania, que 
se vuelve grande.

¡Viva Besarabia! ¡Viva Rumania!–
Firmado, Arion”.

El 22 de ese mes de abril, El Liberal 
daba la noticia de que la Rada Central 
de Ucrania se negaba a reconocer la 
unión de Besarabia a Rumanía, si bien, 
abría la puerta negociar un acuerdo 
que tuviera en cuenta la voluntad de 
toda la población de la región, a lo 
que Rumanía respondería que este 
país “no se ha anexionado Besarabia, 
sino que fue Besarabia la que expresó 
su deseo de unirse a Rumanía” (La 
Acción, 27 de mayo de 1918).

Finalizada la guerra, los diarios 
españoles, aún los más favorables 
a la Entente y, por ello, críticos el 
Tratado de Bucarest de 1918, acep-
tan con normalidad el hecho de la 
anexión, tal y como manifiesta El Sol 
del 17 julio 1919.

Por su parte, con motivo de la 
publicación de La obra de Trajano 
del diplomático Ramón de Basterra, 
La Voz recuerda que Besarabia fue una 
tierra irredenta y nos presenta, con 
completa normalidad, una Rumanía 
completa y unida: El rey “Femando 
entró en Bucarest, y la nación corrió 
a la Transilvania, a la Bukovina, a la 
Besarabia, a todas las tierras irreden-
tas”. (La Voz 15 de marzo de 1921).

Históricamente, en las élites intelec-
tuales españolas hubo siempre cierta 
inclinación por Rumanía, quizá por su 
común francofilia, pero fue gracias a 
Ramón de Basterra que esas simpatías 
hacia la nación y la cultura rumanas 
se generalizarían ya sin mediar el 
interés de ninguna potencia europea, 
sino por la común herencia romana 
y por el hecho de ser dos naciones 
con antepasados comunes, presentes 
similares y futuros en proyección. El 
debate sobre Besarabia habría con-
tribuido a un mayor conocimiento 
el país y su papel en Europa.

Fuentes consultadas: La Acción, 
La América, El Correo español, La 
Correspondencia de España, La Época, 
La Guerra illustrada, Hojas selectas, 
El Imparcial, El Liberal, La Mañana, 
Mundo gráfico, Nuestro tiempo, La 
República, El Sol, La Voz.

ESPAÑOL

El impacto de la Revolución rusa en Rumanía: 
la unión de Besarabia en la prensa española

Castillo de Soroca–República de 
Moldavia (ciudad de Soroca) /  
MOLDOVA.MD

Mapa de 1883 de la gobernación de Besarabia y sus regiones en el Imperio ruso / 
ES.WIKIPEDIA.ORG
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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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Gimnaştii Larisa Iordache 
(CS Dinamo) şi Vlad Cotuna 
(CSA Steaua) au fost perfor-
merii finalelor individuale pe 
aparate desfăşurate duminică, 
3 sept. a. c., la Ploieşti în Sala 
Olimpia în cadrul Campiona-
telor Naționale de gimnastică 
artistică, conform AGERPRES.

Larisa Iordache, care a câş-
tigat sâmbătă titlul național la 
individual compus, s-a impus 
duminică în 3 finale, la bârnă, 
sol şi paralele. Vlad Cotuna 
în schimb a câştigat 3 finale 
la sol, paralele şi inele, preci-
zează sursa citată.

Iată podiumul finalelor 
pe aparate desfășurate 
duminică.
Feminin:
Bârnă: 1. Larisa Iordache 
(CS Dinamo)–15,366; 2. 
Cătălina Ponor (CS Farul 
Constanța)–14,600; 3. 
Ioana Stănciulescu (CS Farul 
Constanța);

Sol: 1. Larisa Iordache 
(CS Dinamo)–14,266; 2. 
Cătălina Ponor (CS Farul 
Constanța)–14,133; 3. Denisa 
Golgotă (CNS Deva)–13,600;

Paralele: 1. Larisa Ior-
dache (CS Dinamo)–14,533; 

2. Carmen Ghiciuc (CNS Deva)–
12,833; 3. Maria Holbură (CS 
Farul Constanța)–12,433;

Sărituri: 1. Denisa Golgotă 
(CNS Deva)–14,033; 2. Ioana 
Crişan (CNS Deva)–13,833; 
3. Silvia Sfiringu (CS Farul 
Constanța)–13,049.
Masculin:
Sol: 1. Vlad Cotuna (CSA 
Steaua Bucureşti)–14,450; 
2. Marian Drăgulescu (CSA 
Steaua)–14,350; 3. Robert 

Ghiuzan (CS Dinamo)–13,900;
Sărituri: 1. Marian Drăgu-

lescu (CSA Steaua)–14,300; 
2. Cristian Bățagă (CSM Bis-
trița)–13,950; 3. Robert 
Ghiuzan (C Dinamo)–13,900;

Paralele: 1. Vlad Cotuna 
(CSA Steaua)–14,550; 
2. Andrei Ursache (CS 
Dinamo)–13,700; 3. Andrei 
Groza (CS Dinamo)–12,950;

Inele: 1. Vlad Cotuna 
(CSA Steaua)–14,050; 2. 

Cristian Bățagă (CSM Bis-
trița)–13,900; 3. Rafael Szabo 
(CSS Lugoj)–13,100;

Cal cu mânere: 1. Andrei 
Ursache (CS Dinamo)–14,250; 
2. Cristian Bățagă (CSM 
Bistrița)–13,800; 3. Ovidiu Pri-
chindel (CS Dinamo)–12,800;

Bară fixă: 1. Cristian Bățagă 
(CSM Bistrița)–13,350; 
2. Andrei Groza (CS 
Dinamo)–13,250; 3. Vlad 
Cotuna (CSA Steaua)–13,050.

P ilotul britanic Lewis 
Hamilton (Mercedes) 
a câştigat duminică, 3 

sept. a. c., Marele Premiu al Ita-
liei de Formula 1, a 13-a cursă 
din calendar disputată pe cir-
cuitul Monza, şi a redevenit 
lider în clasamentul piloților 
cu un avans de 3 puncte față 
de germanul Sebastian Vettel 
(Ferrari), sosit al 3-lea, infor-
mează AGERPRES.

Hamilton, triplu campion 
mondial, a câştigat a 6-a sa 
cursă din acest sezon şi a 59-a 
din palmares, după ce sâmbătă 
devenise recordman absolut 
la numărul de pole position 
(69). Britanicul i-a devansat 
pe finlandezul Valtteri Bottas 
(Mercedes) şi pe germanul 
Sebastian Vettel (Ferrari). În 
Top 6 s-au mai clasat austra-
lianul Daniel Ricciardo (Red 
Bull), finlandezul Kimi Raik-
konen (Ferrari) şi francezul 
Esteban Ocon (Force India).

În clasamentul piloților, 
Hamilton conduce cu 238 
puncte, urmat de Vettel 235, 

Bottas 197, Ricciardo 144, Rai-
kkonen 138, Verstappen 68 etc. 
La constructori, Mercedes este 
lider cu 435 puncte, urmată de 
Ferrari 373, Red Bull 212, Force 

India 113, Williams 55, Toro 
Rosso 40, Haas 35, Renault 34, 
McLaren 11, Sauber 5 puncte. 
Potrivit sursei citate, următoa-
rea cursă, Marele Premiu al 

Singapore, va avea loc pe 17 
septembrie pe circuitul stra-
dal Marina Bay.

Clasamentul cursei 
de la Monza:
1. Lewis Hamilton (Marea 
Britanie/Mercedes)1:15:32.310

2. Valtteri Bottas (Finlanda/
Mercedes) +4sec471/1000

3. Sebastian Vettel (Germa-
nia/Ferrari) +36sec317/1000

4. Daniel Ricciardo (Austra-
lia/Red Bull) +40sec335/1000

5. Kimi Raikkonen (Finlanda/
Ferrari) +1min00sec082/1000

6. Esteban Ocon (Franța/
Force India–Mercedes) 
+1min11sec528/1000

7. Lance Stroll (Canada/
W i l l i a m s – M e r c e d e s ) 
+1min14sec156/1000

8. Felipe Massa (Brazi-
lia/Williams–Mercedes) 
+1min14sec834/1000

9. Sergio Perez (Mexic/
Force India–Mercedes) 
+1min15sec276/1000

10. Max Verstappen (Olanda/
Red Bull) la un tur.

SPORT

Jaqueline Cristian a câștigat 
turneul ITF de la Mamaia

CANOTAJ:
Opt medalii de aur pentru 
România, la Europenele Under-23

Foto: Larisa Iordache / Facebook

Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian, cap de serie 6, 
a câștigat, pe 3 sept. 2017, turneul ITF de la Mamaia, dotat cu 
premii de 25.000 dolari, după ce a învins-o în finală pe Cristina 
Dinu cu 6-2, 2-6, 6-3.

Cu o zi înainte, proba de dublu a fost câștigată de perechea 
Elena Gabriela Ruse (România)-Anastasia Komardina (Rusia), 
care a dispus de cuplul Dea Herdzelas (Bosnia)-Oana Georgeta 
Simion (România) cu 3-6, 6-1, 10-6, informează AGERPRES.

România a cucerit opt medalii de aur, una de argint și una de 
bronz la Campionatele Europene de canotaj Under-23 des-
fășurate pe 2-3 sept. 2017, la Kruszwica (Polonia), conform 
AGERPRES. Au cucerit medalii de aur echipajele feminine de 
patru rame (Cristina-Georgiana Popescu, Alina Ligia Pop, Bea-
trice-Mădălina Parfenie, Roxana Parașcanu–07:14.25), dublu 
rame (Mădălina Hegheș, Iuliana Buhuș–07:57.10), dublu 
vâsle categorie ușoară (Ionela-Livia Lehaci, Gianina-Elena 
Beleagă–07:43.84), patru vâsle (Elena Logofătu, Nicoleta-An-
cuța Bodnar, Nicoleta Pașcanu, Georgiana Vasile–06:54.16) și 
cele masculine de patru rame cu cârmaci (Florin-Sorin Lehaci, 
Bogdan-Sabin Baitoc, Ștefan-Constantin Berariu, Ciprian Huc, 
Adrian Munteanu–06:42.06), dublu rame (Mihăiță-Vasile Țigă-
nescu, Cosmin Pascari–07:01.44), patru rame (Mugurel Vasile 
Semciuc, Alexandru Chioseaua, Andrei-Alexandru Tănasă, 
Sergiu-Vasile Bejan–06:20.21), opt rame cu cârmaci (Cristian 
Ivașcu, George Cătruna, Constantin Radu, Constantin Adam, 
Gheorghe-Robert Dedu, Alexandru-Cosmin Macovei, Alexan-
dru Matinca, Ciprian Tudosă, Adrian Munteanu–05:56.06).

Argintul a fost câștigat de echipajul feminin de opt rame 
cu cârmaci (Mădălina-Gabriela Casu, Amalia Bereș, Andrea-
Ioana Budeanu, Simona Geanina Radis, Vasilica-Alexandra 
Rusu, Maria-Magdalena Rusu, Adriana Ailincăi, Maria Tivo-
dariu, Victoria-Ștefania Petreanu–06:46.44), iar medalia de 
bronz a revenit lui Marian-Florian Enache, la simplu masculin 
(07:30.89). La simplu masculin categorie ușoară, Gabriel-Ionuț 
Cazacu a ocupat locul 5 în prima semifinală (07:56.80), ratând 
Finala A a probei, mai informează sursa citată.

Foto: Federatia Romana De Canotaj / Facebook

Foto: Jaqueline Cristian / Facebook

Larisa Iordache și Vlad Cotuna au câștigat 
câte trei titluri naționale în finalele pe aparate

GIMNASTICĂ: 

Auto-F1: Lewis Hamilton (Mercedes), 
învingător în Marele Premiu al Italiei

Foto: Lewis Hamilton / Facebook
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MUNCĂ

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

Busco mujer para trabajar como auxiliar 
administrativo en oficina y que la mantenga limpia, 
carné de conducir, inglés, libre de cargas, que 
pueda viajar, de 35 a 45 años, persona responsable, 
formal, que cumpla con los requisitos que 
busco. Ruego leer el anuncio antes de llamar. Tel: 
651858134.

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.

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

Băiat, 36 ani, divorțat, fără copii, fără obligații, 
doresc să cunosc o fată pentru o relație serioasă. 
Tel: 642750727.

Español serio, busco mujer entre 40 a 55 años para 
conocerse y posible relación. Tel: 642286632.

Domn, 44 de ani, locuiesc în Arganda del Rey. Îmi 
doresc să cunosc o doamnă de vârstă apropiată, 
să întemeiem o familie. Nu îmi doresc o aventură. 
Sunt un om cu frică de Bunul Dumnezeu. Tel: 
642917710.

Domn de 57 ani, serios, doresc să cunosc o doamnă 
serioasă, de vârstă apropiată, din comunitatea 
Madrid. Tel: 642718344.

Am 60 ani, divorțată, singură, caut un bărbat văduv 
sau fără copii, cu mașină, cu serviciu, de 58-65 ani, 
din Castilla-La Mancha. Caut ceva serios! Cine vrea 

aventuri, să nu mă sune! Eu lucrez în Toledo. Mă 
cheamă Lili. Tel: 604214946.

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

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

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

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

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

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

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

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

Tânăr, 1.74 m înălţime și 73 kg, brunet, simpatic, cu 
ochii verzi și loc de muncă stabil, doresc să cunosc 
o domnișoară până în 30 de ani. Tel: 642287931.

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

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

Bărbat divorţat, 42 de ani, caut o doamnă sau 

domnișoară cu vârsta până în 40 de ani. Tel: 
642728159.

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

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

Asociaţia Uniunea Muncitorilor Români anunţă 
public că în data de 28.09.2017, de la ora 10.30, 
organizează la sediul său din Calle Camino de 
Santiago nr. 3, Alcalá de Henares, o întâlnire cu toţi 
membrii asociaţi.

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 pentru o fată în apartament 
mare cu 2 băi, aproape de stația de autobuze 
Continental și de gară, situat pe Calle de 
Talamanca, Alcalá de Henares, cu următoarele 
caracteristici: mobilată, canal DIGI, terasă, internet. 
Preț: 170€. Tel: 642820155.

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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