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„Mândrii Românași” te 
invită la Cursuri de Dansuri 
Populare Românești 
pentru copii și adulți 6, 7

Diaspora Start-Up: 
„Acasă Plus–Antreprenori 
pentru Sustenabilitate”. 
Înscrie-te în proiect 
pentru consultanță și 
finanțare europeană. 
Detalii și înscrieri 
pe: antreprenoracasa.
webnode.ro. Informații: 
Tel. 0034-642000027, 
e-mail:
umrspania@gmail.com.

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

ACTUALITATE 7

Viorica Dăncilă, 
desemnată premier de 
președintele Iohannis

3

Premierul Mihai Tudose a demisionat, al 
doilea premier PSD pleacă de la guvernare

Finanțare pentru afacerea ta: Înscrierile în proiectul 
Start-Up Diaspora sunt în plină desfășurare!

Președintele României, Klaus Iohannis, a luat act de demisia din funcție a prim-
ministrului Mihai Tudose și va emite decretul de vacantare a postului, precum și 
decretul de numire a unui alt membru al Guvernului ca prim-ministru interimar 
pentru a îndeplini atribuțiile prim-ministrului până la formarea noului Guvern. 8
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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

I N S T I T U Ţ I I  A L E  S TAT U L U I  R O M Â N  Î N  S PA N I A

România, reprezentată de 
echipa Flex, s-a clasat pe locul 
al doilea, după Polonia, la cea 
de-a 29-a ediție a competiției de 
sumo robotic All Japan Robot 
Sumo Tournament, organi-
zată în luna decembrie 2017, 
la Tokyo, cu robotul autonom 
Cheetah, a anunțat, marți, 16 
ian. a.c., într-un comunicat de 
presă, Bitdefender, preluat de 
AGERPRES.

Cheetah este o mașină elec-
trică autonomă în miniatură, 
realizată din aluminiu, titan 
și fibră de carbon, dezvoltată 
pentru a permite atacul și eli-
minarea robotului advers din 
ringul competițional. „După 
multă muncă și determi-
nare, anul acesta am cucerit 
locul al doilea de pe podiu-
mul din Japonia cu cel mai 
nou dintre cei patru roboți ai 

echipei noastre. În lupte ne-am 
înfruntat cu roboți de ultima 
generație din Turcia, Polonia, 
Japonia și Egipt, și am reu-
șit performanța de a fi extrem 
de competitivi. Pentru a rea-
liza un robot care să se bată 
la titlul mondial, este nevoie 
de câțiva ani de muncă, cer-
cetare, dezvoltare și investiții 
de mii de euro. Performanța 
implică mari sacrificii și mulți 
bani. Fără ajutorul sponsorilor 
privați, nu am fi avut șansa să 
ajungem campioni europeni și 
vicecampioni mondiali”, susține 
inginerul Adrian Gașpar, unul 
dintre fondatorii echipei Flex.

Potrivit sursei citate, la 
turneul mondial din Tokyo 
concurează roboți cu dimen-
siunea de 20×20 cm și greutatea 
de maximum trei kilograme. 
Echipa Flex este formată 

din: Adrian Gașpar (inginer), 
Andreea Beciu (doctor inginer), 
Bogdan Istrate (doctor inginer), 
Teodor Roșca (doctor inginer), 
Cristina Teodorescu (inginer), 
Maria Laura Nichifor (inginer), 
Marius Gîbu (inginer), Ovidiu 
Marius Alexandru (inginer), 
Robert Coțofana (inginer), 
Suzana Neacșu (urbanist), stu-
denții Andrei Kovari, Mircea 

Zamfira și elevul Andrei Tudor.
„Rezultatele echipei Flex 

plasează, din nou, inteligența 
din România în elita mondi-
ală, iar succesul vine la scurt 
timp după ce țara noastră a 
fost declarată vicecampioană 
a Europei la securitate ciber-
netică. Cei 13 tineri talentați 
din Flex Team au demonstrat 
ambiția de a deveni din ce în 

ce mai buni de la un an la altul 
și ne-am bucurat să le putem fi 
aproape în tot acest drum, de 
la proiect, până la locul al doi-
lea în lume”, declară Mihaela 
Păun, vicepreședinte de vân-
zări și marketing în cadrul 
Bitdefender.

La competiția din capitala 
Japoniei, la care au participat 
120 roboți din 25 de țări, au 
mai fost prezente echipele 
românești Evo Robotics din 
București, Balmotus și Specular 
din Cluj-Napoca. Competițiile 
de sumo robotic ajută la dez-
voltarea individuală a tinerilor 
ingineri și reprezintă o exce-
lentă platformă de învățare și 
dezvoltare personală, îmbinând 
cunoștințe din domenii, pre-
cum: matematică, informatică, 
automatică, programare și 
robotică, conform sursei citate.

România, vicecampioană mondială la turneul 
de sumo robotic de la Tokyo (Bitdefender)
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Anamaria Iacoviță a fost invitată la Radio 
Românul din Spania (pe 107,7 FM și www.
radioromanul.es) și în cadrul unui interviu, 
aceasta a prezentat detalii despre proiect și 
motivele pentru care merită ca românii din 
Spania să se înscrie în proiect și să obțină 
finanțare de până la 40.000 de Euro pentru 
o afacere deschisă în România.

Important: Cine se înscrie în proiect benefici-
ază de consultanță, are acces gratuit la instruire 
și poate obține o finanțare europeană de până la 
40.000 de Euro pentru orice afacere non-agri-
colă pe care dorește să o înceapă în România 
(excepție București și Județul Ilfov). Detalii 
și înscrieri pe: antreprenoracasa.webnode.ro.

Anamaria Iacoviță a detaliat despre sesiunile 
de informare din Spania, care au avut până cum 
un succes neașteptat! Românii au fost recep-
tivi, au venit, au întrebat și s-au documentat. 
Bineînțeles, urmează și alte evenimente de 
informare. În luna ianuarie 2018, urmează 
două sesiuni de informare în Barcelona, până 
la sfârșitul lunii.

Anamaria Iacoviță a punctat de unde vin ezi-
tările românilor care se gândesc să se înscrie în 
proiect. Din ceea ce a relatat aceasta, ezitările 
românilor referitor la înscrierea în proiect vin 
din cauza necunoașterii, pentru că nu se știu 
detalii despre acest proiect, e ceva nou pentru 
românii din Spania. Și ca orice lucru nou–îi 
sperie, de aceea, aceasta recomandă români-
lor din Spania să se informeze, să citească, să 
întrebe ori de câte ori au neclarități, să ceară 
informații la datele de contact. „Într-adevăr, 
nu este ușor să faci un lucru nou, să schimbi 
ceva din mersul lucrurilor obișnuit și, atunci 
e normal să fie ezitări! Mai ales că, am avut 
cazuri (n. red.–de români înscriși în proiect) 
care au avut deja și experiențe nefericite cu 
alte proiecte, însă, în acele cazuri, ei nu au fost 
consiliați și susținuți, așa cum este în cazul aces-
tui proiect”, a mai precizat Anamaria Iacoviță.

Anamaria Iacoviță a explicat despre finanţă-
rile nerambursabile de până la 40.000 de Euro 
care se obțin în cadrul Programului StartUp Dias-
pora. Prin aceste finanțări nimeni nu are de 
pierdut, ci de câștigat, deoarece banii se dau 
în avans, 75% din suma necesară proiectului 
se dă în avans, iar restul sunei în momentul 
în care se demonstrează că s-a cheltuit 30% 
din prima tranșă.

Anamaria Iacoviță, pe lângă informațiile prezen-
tate, a avut alături de ea un român din Spania, 
Alexandru Vicaș, acesta a povestit despre cum 
s-a înscris în proiect, despre visele lui legate de 
România și despre felul cum reușește astfel să și 
le pună în practică.

Alexandru Vicaș reprezintă povestea ori-
cărui român din Spania, care deși integrat în 
Spania, locuind de mulți ani în această țară, nu 
a încetat niciodată în sufletul lui să nu spere 
în România, de fapt, nu a renunțat la Româ-
nia din inima lui niciodată. Din interviul pe 
care îl prezentăm în continuare, aflăm poves-
tea lui Alexandru Vicaș, un român din Spania 
care poate avea povestea de viață foarte ase-
mănătoare cu a ta. Află detalii, în continuare.
Reporter: Cum ai aflat de proiect?

Alexandru Vicaș: În cazul meu particular, 
am văzut anunțul pe Facebook, pe o pagină 
a Românilor din Spania, am sunat la numă-
rul de telefon alocat pentru Barcelona și am 
discutat cu Anamaria de două-trei ori deta-
lii despre acest proiect și despre condițiile de 
înscriere. Am accesat ulterior și pagina web 
(antreprenoracasa.webnode.ro) și în cele din 
urmă, condițiile mi s-au părut super ok și m-am 
hotărât să mă înscriu.
R.: Ce v-a împins să vă înscrieți? Atunci când erați 
în stadiul de cercetare al acestui proiect, ce v-a 
determinat?

A.V.: Sincer, cazul meu cred că se aseamănă 
cu al multor români din Spania. Locuiesc de 
vreo 17 ani aici, dar adaptat 100% nu am fost 
niciodată și mereu, mereu gândul de întoar-
cere acasă–cândva, într-un viitor–l-am avut 
ascuns undeva în minte. Acest proiect îl văd 
ca pe o șansă de a-l pune în practică.
R.: De unde sunteți?

A.V.: Aici locuiesc în Granollers (provincia 
Barcelona), un orășel de lângă Barcelona și din 
România sunt din Baia Mare, din Maramureș.
R.: Ce doriți să le transmiteți românilor din Diaspora 
și mai ales celor din Spania, care ar dori să se înscrie în 
acest proiect și poate mai au totuși o ușoară ezitare?

A.V.: Da! În primul rând, vă spun sincer că 
ezitare și eu am avut la început, dar în cele din 
urmă mi-am călcat pe frică. Să fie deschiși, să 
sune, să întrebe, să se documenteze! Persoanele 
cu care eu am intrat în contact sunt serioase 
și profesioniste! În cele din urmă, recomand 
cu toată încrederea înscrierea în acest proiect. 

Eu îl văd ca pe o oportunitate și zic că nu ar 
trebui pierdută!
R.: Vă mulțumim tare mult pentru timpul acordat 
și vă dorim mult succes, să iasă totul exact așa cum 
vă propuneți!

A.V.: Cu puțină șansă, așa sperăm și noi! 
Vă mulțumim!

Anamaria Iacoviță, pe lângă informațiile prezen-
tate, a mai avut alături de ea o româncă ambițioasă 
din Spania, Iulia Chiriță, aceasta a povestit despre 
cum s-a înscris în proiect, despre visele ei legate 
de România și despre felul cum reușește astfel 
să și le pună în practică.

Iulia Chiriță reprezintă povestea oricărei 
românce din Spania, care ambițioasă în a reuși 
tot ce și-a propus, spune DA în fața unei noi 
oportunități de a se forma profesional și de a-și 
dezvolta o afacere pe care o vrea în România, 
nu în Spania. Din interviul pe care îl prezen-
tăm în continuare, aflăm povestea Iuliei Chiriță, 
care poate avea povestea de viață foarte ase-
mănătoare cu a ta. Află detalii, în continuare.
Reporter: Cum ai aflat de proiect?

Iulia Chiriță: Eu am aflat de la d-na Ana-
maria, care a venit la magazinul familiei mele 
(noi avem un magazin cu specific românesc 
în Granollers – provincia Barcelona) și ne-a 
rugat să expună un afiș al proiectului în maga-
zin, pentru ca să poată cunoaște proiectul cât 
mai mulți români. Vorbind cu dumneaei, am 
întrebat-o o grămadă de lucruri. Mă mai docu-
mentasem și eu în paralel, pentru că au mai 
fost multe alte proiecte de acest gen, dar acum 
am aflat foarte multe noutăți, care mie ca stu-
dentă mi s-au părut foarte bune.
R.: Și de ce te-ai înscris în proiectul acesta?

I.C.: În primul rând, m-am înscris pentru 
cursul de formare. Pentru mine, ca noutate 
(eu care am plecat de foarte mulți ani din țară) 
nu mai știu exact toate demersurile acolo și 
asta mi se pare cel mai bun lucru, că suntem 
ajutați și învățați. După aceea, aș vrea foarte 
mult ca proiectul meu să fie finanțat și să îmi 
pot deschide o afacere acasă.
R.: Tu de unde ești?

I.C.: Eu sunt din Ploiești. Și aș vrea să îmi 
deschid o afacere acasă, în Ploiești, să mai 
dezvoltăm puțin orașul.
R.: Îți mulțumim Iulia! Îți mulțumim Anamaria și 
vă dorim mult succes tuturor!

Anamaria Iacoviță: Noi vă mulțumim și îi 
încurajăm pe cei care încă nu s-au înscris și 
își doresc, să o facă în noul an 2018!

De când s-a lansat proiectul „Acasă Plus–
Antreprenori pentru Sustenabilitate” au avut 
loc mai multe sesiuni de informare pentru cei 
care doresc să se înscrie în proiect. Participă 
și tu la următoarele evenimente de infor-
mare, care vor avea loc în Barcelona, sâmbătă 
20 Ianuarie 2018 și sâmbătă 27 Ianuarie 2018, iar 
în Ciudad Real vor avea loc pe 17 Februarie 2018 
și pe 24 Februarie 2018. Cere detalii pe pagina 
de Facebook a proiectului. Locațiile evenimen-
telor vor fi anunțate pe pagina de Facebook: 
Antreprenor Acasă.

Înscrie-te acum în proiect și beneficiază 
de consultanță și finanțare europeană pen-
tru orice afacere non-agricolă pe care dorești 
să o începi în România. Detalii și înscrieri pe: 
antreprenoracasa.webnode.ro. Fiecare can-
didat înscris are acces gratuit la instruire și 
poate primi un ajutor de minimis în valoare de 
până la 40.000 Euro pe un plan de afaceri în 
România (excepție București și Județul Ilfov).

Informații Diaspora:
Madrid: UMR tel: 0034-642000027 e-mail: 

umrspania@gmail.com
Barcelona: GCM tel: 0034-642420300 

e-mail: anaiacovita@gmail.com
Ciudad Real: UMR tel: 0034-697573637 

e-mail: corinamatei@hotmail.com
Móstoles: UMR tel: 0034-670555865 e-mail: 

adelinnep@yahoo.fr
Proiectul „Acasă Plus–Antreprenori pen-

tru Sustenabilitate” este în derulare, având ca 
obiectiv dezvoltarea spiritului antreprenorial 
în rândul românilor din străinătate, interesați 
de înființarea unor afaceri pe teritoriul Româ-
niei. SC Global Commercium Development SRL 
(România) în parteneriat cu Asociația „Centrul 
de Consultanță și Management al Proiecte-
lor Europroject” (România), Metodo Estudios 
Consultores (Spania) și Uniunea Muncitori-
lor Români (Spania) sunt parteneri în acest 
proiect. Proiectul este co-finanțat din Progra-
mul Operațional Capital Uman 2014–2020.

Interviul îl găsiți la adresa: www.radioromanul.
es/interviuri/de-ce-v-ati-inscris-in-proiec-
tul-acasa-plus-antreprenori-pentru-suste-
nabilitate
Foto: Antreprenor Acasă / Facebook

Proiect ACASĂ PLUS-Bani pentru Afacerea Ta: Alexandru 
Vicaș și Iulia Chiriță îți explică de ce să te înscrii în proiect
Anamaria Iacoviță este expert informare și selectare grup țintă în cadrul unui proiect în premieră pentru românii din Diaspora, 
printre care și românii din Spania. Proiectul se numește „Acasă Plus–Antreprenori pentru Sustenabilitate” și facilitează accesul 
românilor din străinătate la finanțări nerambursabile de până la 40.000 de Euro, în cadrul Programului StartUp Diaspora. 
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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

Terapia muzicală ajunge la Spitalul Universi-
tar din Torrejón, centru al rețelei publice de 
spitale din cadrul Departamentului de Sănă-
tate al Comunității Madrid, prin intermediul 
Fundației „Diversión Solidaria”, dorind îmbu-
nătățirea sănătății pacienților internați în secția 
de terapie intensivă. Scopul este de a verifica 
dacă muzica îmbunătățește nivelurile de anxi-
etate, durere, parametrii hemodinamici și dacă 
produce schimbări emoționale în rândul paci-
enților conștienți sau parțial sedați pentru a 
determina dacă se produce un efect curativ.

Secțiile de terapie intensivă sunt extrem de 
încărcate cu intrumentar medical și ostile. Toate 
acestea, împreună cu situația critică a pacien-
ților, transformă secțiile de terapie intensivă 
(Unidad de Cuidados Intensivos–UCI) într-un 
mediu dificil în care pacienții sunt expuși la o 
serie de factori de stres, care joacă un rol nega-
tiv în procesul terapeutic. Această inițiativă 
este lansată la Spitalul Universitar din Torre-
jón, în procesul de umanizare, ca instrument 
non-farmacologic, mulțumită colaborării cu 
Fundația „Diversión Solidaria”, care își dedică 
activitatea în a avea grijă de starea emoțio-
nală a celor care au cel mai mult nevoie, prin 
amuzament și generarea de emoții pozitive.

Doi terapeuți muzicali vin la Spitalul Univer-
sitar din Torrejón o dată pe săptămână, timp de 
o oră jumătate. Ei realizează ședințe individu-
ale de 25 de minute aproximativ pentru fiecare 
pacient în parte și întotdeauna sub suprave-
gherea medicală. S-a dovedit că ședințele aduc 

beneficii și asupra stării emoționale a rudelor, 
deoarece, acestea fiind prezente la terapie, își 
dezvoltă un nou mod de exprimare și cana-
lizare a emoțiilor cu pacientul, terapeutul și 
echipa unității, simțindu-se că i-au parte la 
îngrijirile familiarului lor, îmbunătățind astfel 
starea lor emoțională. Dr. María Cruz Martín 
Delgado explică faptul că „datorită activității 

desfășurate de Fundația „Diversión Solidaria”, 
am observat că aceste sesiuni îmbunătățesc 
starea fizică, emoțională și psihologică a paci-
entului, precum și alte efecte pozitive direct 
legate de indicatori clinici, cum ar fi crește-
rea saturației oxigenului, scăderea frecvenței 
cardiace și tensiunii arteriale la pacienții cu 
sedare mai mare”.

Terapia muzicală, un tratament non-farmacologic 
pentru pacienții în stare critică de la Spitalul din Torrejón

Odihna insuficientă poate duce 
la creșterea în greutate, suge-
rează cercetători britanici după 
ce au descoperit că persoanele 
care dorm doar șase ore pe 
noapte au circumferința taliei 
mai mare decât cele care dorm 
nouă ore. Rezultatele studiului 
lor întăresc dovezile că som-
nul insuficient poate contribui 
la dezvoltarea unor tulburări 
metabolice, precum diabetul, 
informează telegraph.co.uk, 

conform AGERPRES. Cerce-
tarea, realizată de oameni de 
știință de la Universitatea din 
Leeds, a corelat durata somnu-
lui cu cantitatea de alimente 
ingerată, prin colectarea de 
date de la 1.615 persoane 
adulte. Au fost măsurați și alți 
indicatori precum tensiunea 
arterială, nivelul de coleste-
rol, glicemia, funcțiile tiroidei, 
graficul greutății și al circum-
ferinței taliei.

Un somn de calitate implică 
mai mulți factori, de la mediul 
ambiant, mobilierul, până la 
starea de sănătate sau poziția 
de dormit. Pentru un somn 
liniștit, saltelele de la Dor-
miré Bien (www.dormirebien.
es) au în compoziția lor spumă 
cu memorie–MemoryFoam 
care se mulează după poziția 
de dormit a corpului și îmbu-
nătățește sistemul circulator. 
S-a constatat că persoanele care 

dorm mai puțin de șase ore au 
cu 3 cm în plus în circumfe-
rința taliei decât cele care dorm 
nouă ore. Somnul insuficient 
este legat și de scăderea nive-
lului de colesterol „bun” care 
ajută la eliminarea grăsimilor 
din corp și protejează împo-
triva afecțiunilor inimii. „Am 
ajuns la concluzia că adulții care 
dorm mai puțin decât semenii 
lor sunt mai predispuși la creș-
terea în greutate și obezitate, iar 
acest lucru întărește importanța 
odihnei corespunzătoare”, a adă-
ugat Laura Hardie, cercetătorul 
principal al studiului. „Durata 
optimă a somnului diferă de la 
persoană la persoană, dar este 
unanim acceptat că un somn 
de 7 până la 9 ore este benefic 
pentru majoritatea adulților”.

Igiena este la fel de impor-
tantă pentru sănătatea 
organismului în timpul orelor 
de somn. Saltelele de la Dor-
miré Bien (www.dormirebien.
es) sunt fabricate prin tehnolo-
gia Sanitized cu rol antifungic, 
antibacterian și antiacarieni, 
acumularea lor în timp poate 
genera boli sau alte probleme 
de sănătate.

Odihna insuficientă adaugă centimetri la 
circumferința taliei, pe lângă riscul apariției unor boli

Exercițiile fizice pot schimba compoziția florei intestinale 
independent de alimentație, conform unui studiu efectuat 
la Universitatea din Illinois (UI), Statele Unite, informează 
AGERPRES. Într-un studiu efectuat, echipa de cercetători a 
monitorizat schimbările la nivelul compoziției microbiotei 
intestinale a unor subiecți umani care au făcut tranziția de la 
un stil de viață sedentar la unul mai activ și invers.

În cercetarea realizată pe subiecți umani, cercetătorii au 
recrutat 32 de adulți, dintre care 18 cu corp atletic și 14 obezi, 
de la care au prelevat probe din microbiota intestinală. Ulte-
rior, aceștia au început un program de exerciții fizice constând 
în 30-60 de minute de activități cardiovasculare practicate de 
trei ori pe săptămână, timp de șase săptămâni.

În urma programului de exerciții fizice, s-a observat o 
creștere a concentrației de acizi grași cu lanț scurt, în special 
butirat. Nivelul acestora a scăzut după ce participanții au reve-
nit la o viață sedentară. „Concluzia este că există diferențe 
evidente în ceea ce privește modul în care flora intestinală 
răspunde la exercițiile fizice în cazul unei persoane obeze în 
comparație cu una slabă”, a declarat Jeffrey Woods, profesor în 
cadrul UI. „Mai avem mult de muncă pentru a afla motivul”, a 
adăugat acesta, conform sursei citate.

Exercițiile fizice pot 
îmbunătăți flora intestinală
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Catalonia rămâne sub tutelă 
dacă Puigdemont conduce 
de la Bruxelles (Rajoy)

Autonomia Cataloniei va rămâne suspendată dacă separatistul 
Carles Puigdemont va încerca să guverneze de la Bruxelles, a 
avertizat șeful guvernului spaniol Mariano Rajoy, relatează AFP, 
preluat de AGERPRES. Mariano Rajoy a declarat, în faţa mem-
brilor partidului său, că viitorul șef al guvernului din Catalonia 
trebuie „să-și preia mandatul” și trebuie să o facă „fizic” pentru 
că „nu poate să-și preia mandatul de la Bruxelles”.

„Dacă nu o va face, articolul 155 va rămâne în vigoare”, a 
declarat Mariano Rajoy, referindu-se la articolul din Constitu-
ţie care a făcut posibilă punerea sub tutelă a acestei regiuni 
din nord-estul ţării la 27 octombrie 2017. Carles Puigdemont, 
șeful executivului regional destituit în urma punerii sub tutelă 
a regiunii spaniole, se află de atunci în Belgia pentru a scăpa 
de urmărirea penală împotriva sa pentru „rebeliune, răzvrătire 
și deturnare de fonduri publice” ca urmare a proclamării inde-
pendenţei Cataloniei.

La alegerile regionale anticipate din 21 decembrie 2017, 
separatiștii au obţinut majoritatea absolută în parlamentul 
catalan și lista lui Carles Puigdemont se află în fruntea tabe-
rei separatiste. Puigdemont, care riscă să fie arestat în Spania 
pentru rolul jucat în organizarea referendumului ilegal privind 
independenţa, vrea să fie învestit de la distanţă, o opţiune 
care nu convine principalului său aliat, Stânga republicană din 
Catalonia, și pe care opoziţia și guvernul central au promis să 
o conteste în justiţie, mai informează sursa citată. „În cazul în 
care s-ar presupune că Puigdemont participă la o ceremonie 
de învestitură de la Bruxelles, guvernul (central) va contesta 
imediat această decizie absurdă”, a declarat Mariano Rajoy.

Președintele Klaus Iohannis a 
declarat, marți, 16 ian. 2018, că 
relațiile româno-japoneze vor fi 
ridicate la nivel de parteneriat 
strategic „în viitorul nu foarte 
îndepărtat”. „Am fost de acord 
că împărtășim aceleași valori 
și obiective strategice, avem 
evaluări similare în materie de 
securitate într-un mediu atât 
de volatil, precum și interese 
economice comune. În acest 
context, am decis împreună cu 
domnul prim-ministru Abe să 
lansăm demersurile necesare 
pentru ca în viitorul nu foarte 
îndepărtat să ridicăm relația 
dintre România și Japonia la 
nivel de parteneriat strategic”, 
a spus șeful statului la Palatul 
Cotroceni, conform AGERPRES.

Președintele Klaus Iohannis 
a afirmat că vizita premierului 
japonez reprezintă un „moment 
istoric”. „Este prima vizită ofi-
cială pe care o întreprinde un 
prim-ministru al Japoniei în 
istoria relațiilor româno-ni-
pone și prima vizită a unui 
înalt oficial în anul 2018 atât 
de important pentru noi–anul 
centenar al României moderne. 
În același timp, este un context 
special. În acest an aniversăm 
cinci ani de la stabilirea Parte-
neriatului reînnoit între statele 
noastre, după ce anul trecut 
s-au împlinit 15 ani de la ridi-
carea relației bilaterale la nivel 
de parteneriat. Tot anul tre-
cut s-au împlinit și 100 de ani 
de la numirea primului trimis 
extraordinar al României în 
Japonia”, a spus șeful statului.

El a precizat că discuțiile au 
arătat că relațiile româno-japo-
neze au atins un nivel superior 
de maturitate, ceea ce va duce 
la intensificarea și consolidarea 

și mai mult a cooperării secto-
riale, în toate domeniile. Șeful 
statului a precizat că discu-
țiile au vizat și dimensiunea 
economică a parteneriatului 
româno-japonez și că a încu-
rajat realizarea mai multor 
investiții japoneze în Româ-
nia și creșterea schimburilor 
comerciale. Iohannis a menți-
onat că a discutat cu oficialul 
japonez și despre dimensiu-
nea culturală a relațiilor dintre 
România și Japonia, inclusiv 
despre Festivalul Internațio-
nal de Teatru de la Sibiu. De 
asemenea, discuțiile au vizat 
colaborarea tot mai extinsă 
dintre Uniunea Europeană 
și Japonia.

„L-am felicitat pe domnul 
prim-ministru pentru reușita 
deosebită a finalizării recente a 
negocierilor Acordului de Parte-
neriat Economic dintre Uniune 
și Japonia, care va avea un efect 
pozitiv, evident, și asupra rela-
ției cu România”, a afirmat 
Iohannis. El a mai spus că a 

discutat cu premierul nipon și 
despre evoluțiile de actualitate 
din cadrul Uniunii, cu accent 
asupra procesului de relansare 
a proiectului european, dar și 
despre Brexit.

Soţia premierului 
nipon, Akie Abe, s-a 
întâlnit, marţi (16 
ian. 2018), cu elevi ai 
Şcolii Japoneze şi ai 
Colegiului „Ion Creangă”.
Soția premierului nipon, Akie 
Abe, a vizitat marți, 16 ian. 2018, 
Școala Japoneză din București, 
asistând la un program pregătit 
de cursanții acesteia și de elevi 
care studiază limba japoneză 
la Colegiul „Ion Creangă” din 
Capitală, informează AGER-
PRES. „Mă bucur să vizitez 
această școală și să îi cunosc 
pe copiii de la Colegiul „Ion 
Creangă” care învață limba 
japoneză. E atât de departe 
de Japonia, dar am rămas 
impresionată de faptul că 
sunt copii care învață limba 

japoneză. Sper ca acești copii 
de la Școala Japoneză și de la 
Colegiul „Creangă” să fie un 
fel de pod de legătură în vii-
tor între cele două țări”, a spus 
Akie Abe.

Copiii au prezentat dansul 
tradițional japonez Soran Bushi 
și au jucat Hyakunin Isshu, un 
joc nipon în care a fost impli-
cată la un moment dat și Akie 
Abe. Soția premierului nipon 
a făcut o donație de cărți. De 
asemenea, a oferit fiecărui copil 
un suvenir cu reprezentarea 
Muntelui Fuji. Alături de Akie 
Abe s-a aflat și soția ambasa-
dorului japonez la București, 
Sachiko Ishii.

Directorul Colegiului Nați-
onal „Ion Creangă”, Florica 
Alexandrescu, a precizat pentru 
AGERPRES că elevi ai acestei 
instituții studiază limba, cul-
tura, civilizația și istoria nipone, 
precum și caligrafia și jocurile 
tradiționale. „De 22 de ani se 
studiază limba japoneză la noi 
în colegiu. Am început cu o 
grupă de 15 elevi și acum am 
ajuns la opt clase: câte două 
clase pe fiecare nivel, una de 
științe și una de filologie. Elevii 
care intră la clasele de japo-
neză au mediile cele mai mari, 
de altfel”, a precizat ea.

Premierul Shinzo Abe 
întreprinde un turneu diplo-
matic în Europa Centrală și 
de Est, care cuprinde Estonia, 
Letonia, Lituania, Bulgaria, Ser-
bia și România. Aceasta este 
prima vizită în România a unui 
prim-ministru al Japoniei și 
are loc în contextul celebrării 
a cinci ani de la convenirea, în 
2013, a Parteneriatului Reîn-
noit dintre România și Japonia, 
conform sursei citate.

Iohannis: Am decis ca relaţia dintre România și 
Japonia să fie ridicată la nivel de parteneriat strategic
Președintele României, domnul Klaus Iohannis, l-a primit, marți (16 ian. 
2018), la Palatul Cotroceni pe Prim-ministrului Japoniei, domnul Shinzo Abe.
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Proiectul Podului de la Brăila 
are o valoare de aproximativ 
500 de milioane de euro, este 
unul dintre cele mai impor-
tante proiecte de infrastructură 
din ultimii 27 de ani lansate în 
România și va fi construit de o 
asociere de firme din Europa 
și din Asia, ceea ce oferă un 
plus de simbolistică importanței 
acestui proiect, a declarat, luni 
15 ian. a.c., ministrul Trans-
porturilor, Felix Stroe, într-o 
conferință de presă, conform 
AGERPRES.

„Semnăm contractul pentru 
unul dintre cele mai impor-
tante proiecte de infrastructură 
din ultimii 27 de ani lansate în 
România. Este un proiect de 
aproximativ 500 de milioane 
de euro, ce va fi construit de o 
asociere de firme din Europa 
și din Asia, ceea ce oferă un 
plus de simbolistică importan-
ței acestui proiect. După ce va 
fi realizat, Podul de la Brăila 
va fi al treilea proiect de acest 
fel din Europa”, a spus Stroe.

La rândul său, directorul 
general interimar al CNAIR, 
Ștefan Ioniță, a subliniat că 
implementarea acestui proiect 

va duce la o dublare a PIB-ului 
în regiune. „Mă bucur pentru 
semnarea acestui contract. Este 
unul dintre primele proiecte pe 
care le-am promovat în calitate 
de director general al CNAIR. 
Totul a debutat în aprilie 2017. 
Deschiderea centrală a acestui 
obiectiv se face printr-o singură 
trecere peste Dunăre, undeva 
la 1120 de metri, cu 2 viaducte, 
plus infrastructura de racordare 
la căile de comunicații. Bine-
înțeles că s-a avut în vedere și 
racordarea la drumurile de mare 
viteză Focșani–Galați-Brăila 
și Brăila–Tulcea, astfel încât 
acest pod să fie pus în valoare”, 
a precizat acesta.

Potrivit sursei citate, durata 
de realizare a investiției este 
de 48 de luni, din care 12 luni 
proiectare și 36 de luni execu-
ția. „Acest obiectiv are în vedere 
legăturile cu aceste provincii 
istorice și creează o dezvoltare 
economică foarte bună pen-
tru această regiune. Durata de 
realizare a investiției este de 
48 de luni–12 luni este pro-
iectarea și 36 de luni execuția. 
Valoarea contractului este de 
430 de milioane de euro, fără 

TVA, iar acest obiectiv se va 
implementa într-un mod mult 
mai sănătos, astfel încât vom 
avea două ordine de începere–
unul pentru proiectare și unul 
pentru execuție. De ce? Pen-
tru că antreprenorul va realiza 
toate elementele necesare, astfel 
încât să obțină autorizație de 
construcție într-un timp rezo-
nabil, să nu mai stea în acele 
blocaje legate de exproprieri, 
de posibile relocări de utilități 
pe care nu le facem așa cum se 
cuvine”, a explicat Ioniță. El 
a adăugat că în cazul acestui 
proiect de investiții termenul 
de garanție este de 10 ani.

Valoarea contractului pen-
tru execuția podului suspendat 
peste Dunăre în zona Brăila 

este de 430 de milioane de 
euro, fără TVA, iar antrepre-
norul este Asocierea Astaldi SpA 
(Italia)–IHI Infrastructure Sys-
tems Co.Ltd (Japonia). Podul 
suspendat va fi poziționat între 
km 4+596,10 și km 6+570,52, 
pe drumul principal Brăila-Ji-
jila, respectiv la km 165+800 
pe fluviul Dunărea (kilome-
traj pe Dunăre, măsurat de la 
Sulina), conform sursei citate.

Podul suspendat va avea o 
lungime totală de 1.974,30 metri, 
din care 489,65 metri reprezintă 
deschiderea laterală, pe malul 
dinspre Brăila și 364,65 metri 
cea de pe malul dinspre Tulcea. 
De o parte și de alta vor fi con-
struite două viaducte de acces, 
în lungime de câte 110 metri, 
care se vor adăuga lungimii 
podului suspendat. Proiectul 
are ca scop crearea unei căi de 
comunicație modernă cu impli-
cații în dezvoltarea regională 
a zonei, a fluidizării traficului 
între localitățile Brăila, Galați, 
Tulcea, Constanța, creșterii sigu-
ranței utilizatorilor, micșorarea 
timpilor de parcurs, scăderea 
poluării la toate nivelele în pre-
zent tranzitate.

Stroe: După ce va fi realizat, Podul de la Brăila 
va fi al treilea proiect de acest fel din Europa 

Ministerul Transporturilor 
România / FACEBOOK

Președintele Klaus Iohannis a anunţat miercuri, 17 ian. 2018, că 
a desemnat-o pe Viorica Dăncilă, propusă de PSD, pentru func-
ţia de prim-ministru, conform AGERPRES. „În Parlament, după 
consultări, îmi este foarte clar–PSD dispune de o majoritate. Şi 
atunci, cântărind toate argumentele, ţinând cont de situaţia 
concretă din Parlament, am decis să dau PSD încă o șansă și să 
desemnez persoana propusă de PSD, pe doamna Dăncilă. Dar 
acum PSD trebuie să performeze. Românii au mari așteptări și 
eu am mari așteptări”, a declarat șeful statului.

Totodată, președintele a precizat că a ascultat foarte multe 
opinii legate de formarea noului Guvern și de desemnarea 
prim-ministrului. „Am ascultat opiniile și argumentele politici-
enilor, dar am reușit (...) să ascult și opiniile oamenilor simpli. 
Sunt argumente legate de politica partidelor, evident. Am 
ascultat și am citit cu atenţie toate aceste opinii și argumente 
și le-am cântărit (...). Această decizie trebuie să fie conformă cu 
Constituţia și cu deciziile Curţii Constituţionale în materie de 
desemnare și aici argumentul cel mai puternic este aritmetica 
parlamentară”, a afirmat Iohannis, conform sursei citate.

Viorica Dăncilă, desemnată 
premier de președintele Iohannis

FOTO: WWW.PRESIDENCY.RO
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În ultimii ani au apărut tot mai multe cazuri 
de abuzuri asupra muncitorilor agricoli în Spa-
nia, în special asupra acelor de naționalitate 
română. Cu scopul de a îmbunătăți informarea 
asupra drepturilor și obligațiilor muncitori-
lor agricoli în Spania și de a preveni aceste 
abuzuri Federația Asociațiilor de Români din 
Andaluzia FARA și Asociatia Uniunea Munci-
torilor Români din Spania lansează Campania 

„Drepturile și obligațiile muncitorilor agricoli”.
Această campanie constă în informarea unui 

număr cât mai mare de muncitori români pre-
zenți la muncă în Spania, prin intermediul unui 
plan de informare în mediile de comunicare 
românești din Spania Ziarul El Rumano, Radio 
Românul, în mediile online și, de asemenea, 
prin promovarea unui flayer (pliant), unde se 
găsesc informații în limbă română, referitor la 

ziua de muncă agricolă, contractul de muncă, 
salariul minim, cazare etc. Aceste informații 
au fost extrase din Conveniul (acord) de acti-
vități agricole al provinciei Málaga 2016-2018.

Flayerul se va găsi în magazine cu specific 
românesc, în puncte logistice etc., în toată Spa-
nia, cu precădere în zonele agricole, în special 
în zona Andaluziei. Pe ultima pagină a flyer-
ului se găsesc telefoane de interes pentru a 

putea ajuta românii în cazul în care au dubii 
privind legalitatea contractelor lor sau doresc 
să denunțe abuzuri.
Pentru mai multe informații:
Uniunea Muncitorilor Români: 918 77 10 12

Federaţia asociaţiilor de Români din Andalu-
zia FARA: 677 315 146

Această campanie este realizată cu sprijinul 
Digi Mobil Spania.

Campanie: „Drepturile și obligațiile muncitorilor agricoli”

ZIUA DE MUNCĂ  
Ziua de muncă este de 6 ore și 30 minute dacă se lucrează de luni 
până sâmbătă și de 7 ore și 48 minute dacă se lucrează de luni până 
vineri. În total săptămâna de muncă nu trebuie să depășească 39 ore.  
Dacă se lucrează duminica și în zilele de sărbătoare (sărbători locale 
și naționale în Spania), se compensează cu zile libere sau se plătește 
un plus de 50% (contravaloarea orei de muncă, plătită normal și 
încă 50%).  
La fiecare 4 ore lucrate continuu  se va face o pauză de 15 minute 
(inclusâ în orele de muncă, plătite).
 
CONTRACTUL DE MUNCĂ 
Poate fi întocmit pe durata nedeterminată, determinată  sau de timp 
parțial (temporar). Contractul de muncă începe la data primei zile de 
muncă și, după ce este înregistrat la Asigurările Sociale, trebuie să vă 
fie înmânat un exemplar.  
Perioadă de probă va fi de minim 15 zile, plătite normal. 

ÎNTRERUPEREA ZILEI DE MUNCĂ  
Dacă, din cauze meteorologice (ploaie, soare puternic, etc), se întreru-
pe ziua de muncă,  condițiile se negociază între muncitor și firmă (sau 
reprezentantul legal al acesteia). Dacă nu se ajunge la nici un acord, se 
aplică următoarele condiții, prevăzute în conveniu, pentru muncitorii 
sezonieri: 

-  li se va plăti 50% din salariu dacă s-au prezentat la locul de muncă sau 
au lucrat cel mult 2 ore. 
- dacă întreruperea muncii se face după mai mult de 2 ore de muncă 
vor primi salariul întreg. 

SALARIUL
Salariul minim este stabilit prin convenție și în 2017 este de 42,67 €/zi.  
În Spania, este OBLIGATORIE emiterea unui fluturaș lunar (nomina) 
atunci când se plătesc salariile. Fluturașul trebuie să conțină salariul 
de bază, sporurile (de distanță, kilometraj etc), cât vi s-a reținut și 
suma care rămâne trebuie să coincidă cu ceea ce vi s-a plătit. 
Deseamenea acesta trebuie să fie ștampilat și semnat de angaja-
tor și de dumneavoastră.  
Nu se plătesc sporuri de distanță dacă: cazarea pusă la dispoziție de 
firmă este la mai puțin de 3 km de locul de muncă sau angajatorul, 
asigură transportul la locul de muncă. 

ORE SUPLIMENTARE  
Se pot executa, dacă există o înțelegere între angajator și salariat, 
dar nu mai mult de 80 ore/an.  

CAZAREA 
Cazarea destinată salariaților trebuie să îndeplinească condițiile de 
locuit și de igienă conform legii. 
Dacă aveți dubii în privință legalității contractului sau condițiilor de muncă, 
vă rugăm CONTACTAȚI NE.  

SFAT IMPORTANT: Va sfătuim să evitați INTERMEDIARII. 
Dacă sunteți cazați în corturi sau nu dispuneți de apa curentă și electri-
citate DENUNȚAȚI. 

CONDIȚII PRINCIPALE CONDIȚII PRINCIPALE

Drepturile și obligațiile 
MUNCITORILOR AGRICOLI*   

SPANIA 2017

Pentru informarea muncitorilor sezonieri români.
Acest document conține informații orientative, pe teme de 
muncă și date de contact pentru a vă informa și pentru a 
DENUNȚA, în cazul în care sunteți exploatat.

Acest document este orientativ, datorită faptului că fiecare 
județ (provincie), din Spania, are condiții specifice pentru 
muncile în agricultură. Cu toate acestea, condițiile generale, 
sunt aceleași la nivel național.

*Conform Convenției de activități agricole din provincia MALAGA 2016-2018  

Campanie desfașurată de :

Campanie de informare susținută de:

Federația Asociațiilor de 
Români din Andaluzia FARA

Uniunea Muncitorilor 
Români Madrid

Federația Asociațiilor de 
Români din Andaluzia FARA

Uniunea Muncitorilor 
Români Madrid

RECLAMAȚIILE SE POT FACE LA :

- Garda Civilă - 900 101 062 

- Urgențe - 062, 112 (numere cu apelare gratuită)

- de pe telefon, prin descărcarea aplicației GDT și să denunțați direct 
prin aceasta (în cazul în care dispuneti de telefon cu Internet)

- POLIŢIA NAŢIONALĂ - 091

- Federația Asociațiilor de Români din Andaluzia - FARA Gabriela Stan 
(Preşedinte ) - 677 31 51 46

- Uniunea Muncitorilor Români ( cu sediul la Madrid) - 918 77 10 12

- Ambasada României/Madrid (probleme de muncă) - 913507356

- la sindícatele CCOO și UGT cu sedii în fiecare județ (provincia).  

- mesaje de informare sau ajutor pe Facebook (în cazul în care dispu-
neţi de acesta) organizațiilor și autoritailor mai sus menționate. 

FOTO: ARHIVA MRP

MRP urmărește cu atenție 
evoluția cazului din Pedrera

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) acordă o 
atenție deosebită gestionării situațiilor de risc și vulnerabili-
tate la care pot fi supuși românii aflați în afara granițelor. În 
acest context, o delegație a MRP s-a deplasat, între 13-14 ianu-
arie a.c., în localitatea Pedrera, Sevilla, în vederea monitorizării 
situației și evitării escaladării acesteia, informează Ministerul 
pentru Românii de Pretutindeni.

În cadrul întrevederii cu prefectul regiunii Sevilla, Ricardo 
Gil Toresano, partea română a primit asigurări că protecția 
românilor este o prioritate pentru autoritățile spaniole. În dia-
logul purtat cu cei peste 100 de cetățeni români la Primăria 
din Pedrera a fost prezentată în detaliu situația incidentului, 
în care au fost implicați atât români, cât și spanioli, precum și 
măsurile operate de Ministerul de Interne din Spania.

„În discuţiile pe care le-am avut cu autorităţile spaniole 
a reieșit foarte clar nevoia de atenţie sporită în continuare 
pentru a evita ca sentimentele să degenereze în cadrul comu-
nităţii, care altfel nu are un istoric confruntaţional care ar 
putea să ne îngrijoreze din perspectiva relaţiilor interetnice”, a 
afirmat Andrei Luca, director în Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni. Situația din teritoriu va continua să fie monito-
rizată de Guvernul României și de autoritățile din Spania, care 
au convocat pe 15 ianuarie a.c. o întrevedere a tuturor instituți-
ilor publice guvernamentale și neguvernamentale din Pedrera, 
conform sursei citate.

Adresa oficială privind demi-
sia premierului Mihai Tudose 
a ajuns marți, 16 ian. a.c., la 
Administrația Prezidențială, 
a informat Guvernul într-un 
comunicat, conform AGER-
PRES. „Premierul Mihai Tudose 
și-a înaintat pe 15 ian. a.c. demi-
sia din funcție, iar potrivit legii 
de organizare și funcționare 
a Guvernului, demisia a fost 
transmisă Administrației 
Prezidențiale pe 16 ian. a.c., 
printr-o adresă oficială în acest 
sens”, se arată în comunica-
tul Executivului.

Această demisie a intervenit 
în ajunul unei vizite istorice în 
România a premierului japo-
nez, Shinzo Abe, care urma să 
fie primit de Mihai Tudose, în 
cadrul unui turneu în Europa 
Centrală a șefului guvernului 
nipon.

„Tensiunile dintre Tudose 
(…) și președintele partidu-
lui, Liviu Dragnea, au erupt 
când prim-ministrul i-a cerut 
ministrului de interne, un aliat 
apropiat al lui Dragnea, să 
demisioneze, acuzând-o public 
de minciună”, scrie Reuters, 
conform AGERPRES, adău-
gând că „Dragnea ține ferm 
în mână atât partidul aflat la 
guvernare, cât și guvernul”. 

Liviu Dragnea a mai contri-
buit, în iunie 2017, la căderea 
guvernului social-democrat 
condus de Sorin Grindeanu, 
devenit „prea independent” 
în opinia sa.

Ca urmare a crizelor politice 
repetate din rândul majorității, 
șeful statului român și-a expri-
mat în octombrie 2017 îndoiala 
legată de „capacitatea PSD de a 
guverna”, lăsând să se înțeleagă 
că ar putea refuza să desem-
neze din nou un membru al 
acestui partid pentru a forma 
guvernul. PSD, moștenitor al 
fostului partid comunist, a pro-
vocat un val de indignare fără 
precedent în iarnă în Româ-
nia când a încercat să relaxeze 
legislația anticorupție. Con-
fruntat cu manifestații uriașe, 
guvernul a fost nevoit să dea 
înapoi. Majoritatea a aprobat 
însă în decembrie o controver-
sată reformă a justiției, existând 
posibilitatea, potrivit criticilor 
acesteia, de a se reduce inde-
pendența justiției și a restrânge 
prerogativele Direcției Națio-
nale Anticorupție.

Potrivit sursei citate, preșe-
dintele Klaus Iohannis va emite 
decretul de vacantare a pos-
tului. „Conform procedurilor, 
președintele României, Klaus 

Iohannis, a luat act de demisia 
din funcție a prim-ministru-
lui Mihai Tudose și va emite 
decretul de vacantare a postului, 
precum și decretul de numire 
a unui alt membru al Guvernu-
lui ca prim-ministru interimar 
pentru a îndeplini atribuțiile 
prim-ministrului până la for-
marea noului Guvern. Ambele 
decrete prezidențiale vor intra 
în vigoare odată cu publicarea 
lor în Monitorul Oficial”, se 
mai arată în comunicat.

Premierul desemnat pe 30 
dec. 2016, Sorin Grindeanu 
a fost primul care a depus, 
pe 3 ian. 2017, la cabinetele 
președinților Camerei Depu-
taților și Senatului, lista noului 
Guvern, propus de PSD-ALDE, 

având doi vicepremieri și 26 
de miniștri. Premierul Sorin 
Grindeanu a depus jurământul 
de învestitură, în cadrul unei 
ceremonii desfășurată la Palatul 
Cotroceni, pe 4 ianuarie 2017. 
Pe 21 iun. 2017, Guvernul Sorin 
Grindeanu a fost demis prin 
Moțiunea de cenzură „România 
nu poate fi confiscată. Apărăm 
democrația și votul românilor”, 
adoptată cu 241 de voturi pen-
tru și 10 împotrivă în plenul 
reunit al Camerei Deputaților 
și Senatului, și publicată, la 
această dată, în Monitorul Ofi-
cial, informează AGERPRES.

Pe 26 iun. 2017, Mihai 
Tudose, ministru interimar 
al Economiei, a fost al doi-
lea desemnat în funcția de 
prim-ministru, prin decret al 
președintelui Klaus Iohannis, 
fiind propunerea PSD-ALDE, 
după ce a fost validat de 
Comitetul Executiv Național 
al PSD, iar pe 29 iun. 2017, 
Mihai Tudose a fost învestit 
în funcția de prim-ministru. 
A depus jurământul la Palatul 
Cotroceni și a preluat condu-
cerea Guvernului de la fostul 
prim-ministru Sorin Grindeanu, 
la Palatul Victoria. Pe 15 ian. 
2018, premierul Mihai Tudose 
și-a înaintat demisia din funcție.

Premierul Mihai Tudose a demisionat, al 
doilea premier PSD pleacă de la guvernare

FOTO: GOV.RO
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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

ECONOMIE

Cantitatea de roșii proaspete livrate în 2017 de către beneficia-
rii programului de tomate românești a depășit 50.000 de tone, 
iar suma plătită către cei peste 8.000 de legumicultori a fost de 
circa 23,667 milioane de euro, informează Ministerul Agricultu-
rii și Dezvoltării Rurale (MADR), conform AGERPRES.

În primul ciclu de producţie din cadrul programului de sus-
ţinere a produsului tomate în spaţii protejate derulat în anul 
2017 s-au înscris 4.397 beneficiari, iar în ciclul al doilea un număr 
de 3.627 beneficiari. După primul an de implementare (2017), 
au fost livrate pe piaţă peste 50.000 tone de roșii proaspete 
de către 8.024 legumicultori, beneficiari ai programului, suma 
plătită către aceștia în anul 2017 fiind de 23.667.674,62 de euro.
Ministerul de resort anunţă că toţi cultivatorii de tomate în spa-
ţii protejate vor beneficia și în 2018 de schema de ajutor de 
minimis prevăzută pentru acest sector. Valoarea ajutorului este 
de 3.000 de euro/beneficiar/an. Schema de minimis pentru 
acest an este similară anului 2017 și se va implementa de către 
Direcţiile pentru Agricultură Judeţene, mai spune sursa citată.

Peste 50.000 tone de roșii, livrate 
prin programul de tomate

A sociațiile de produ-
cători din Uniunea 
Europeană, inclusiv 

din România, pot accesa și în 
anul 2018 fonduri europene 
pentru promovarea produse-
lor agroalimentare pe piețele 
internaționale, Comisia Euro-
peană anunțând că va acorda 
anul acesta o finanțare de 169 de 
milioane de euro pentru aceste 
activități, cu 27 de milioane de 
euro mai mult decât în 2017, 
informează HotNews.ro.

Potrivit unui comunicat, 
Comisia Europeană a lansat 
recent cereri de propuneri 
privind programe pentru pro-
movarea produselor agricole 
europene atât la nivel mondial, 
cât și în cadrul UE. Programele 
pot viza o gamă de tematici, de 
la campanii generale privind 
alimentația sănătoasă, la sec-
toare de piață specifice. „Anul 
trecut, ofertele de programe de 
promovare a produselor agro-
alimentare au depășit bugetul 
disponibil de aproape zece ori. 
Așadar, dacă sunteți o orga-
nizație eligibilă, acum este 
momentul să vă depuneți can-
didatura”, a spus Phil Hogan, 

comisarul pentru agricultură 
și dezvoltare rurală. Aproxima-
tiv două treimi din finanțarea 
disponibilă este destinată pro-
movării produselor alimentare 
din UE în țările din afara UE, 
în special în cele în care există 
un mare potențial de creștere 
a exporturilor agroalimentare 
din UE, precum Canada, Japo-
nia, China, Mexic și Columbia.

În ceea ce privește progra-
mele din cadrul UE, accentul ar 
trebui să se pună pe informa-
rea consumatorilor cu privire 
la diferitele sisteme și etichete 
de calitate ale UE, precum indi-
cațiile geografice sau produsele 
ecologice. Finanțarea sectori-
ală va fi dedicată programelor 
care promovează creșterea 

durabilă, inclusiv a ovinelor și 
a caprinelor. De asemenea, este 
prevăzută alocarea unei finan-
țări pentru campaniile menite 
să promoveze alimentația sănă-
toasă și creșterea consumului 
de fructe și legume.

Cine poate cere banii euro-
peni pentru promovare?

O serie de organizații, pre-
cum organizații comerciale, 
organizații de producători și 
organisme agroalimentare res-
ponsabile pentru activități de 
promovare, sunt eligibile pen-
tru a solicita finanțare prin 
intermediul cererii de pro-
puneri lansate–precizează 
Comisia Europeană. Așa-nu-
mitele programe „simple” pot 
fi prezentate de una sau mai 

multe organizații din aceeași 
țară a UE. De asemenea, pro-
gramele „multinaționale” pot 
fi prezentate fie de cel puțin 
două organizații naționale din 
cel puțin două state membre, 
fie de una sau mai multe orga-
nizații europene, campaniile 
subsecvente se desfășoară de 
obicei timp de trei ani.

Unde se depun cererile?
Propunerile trebuie prezen-

tate până la data de 12 aprilie 
2018 pe internet. Comisia va 
evalua propunerile și va anunța 
în toamnă care vor fi beneficiarii. 
Agenția Executivă a Uniunii 
Europene pentru Consuma-
tori, Sănătate, Agricultură și 
Alimente (CHAFEA) furnizează 
o serie de instrumente menite 
să-i ajute pe candidați să își 
prezinte cu succes propune-
rile. Mai multe informații vor fi 
disponibile în cadrul unei serii 
de „zile de informare” care vor 
avea loc în întreaga UE. Prima 
zi de informare va avea loc la 
Bruxelles la 31 ianuarie și va 
fi deschisă tuturor potenția-
lilor beneficiari, agențiilor de 
publicitate și autorităților nați-
onale, mai spune sursa citată.

Fonduri europene 2018: Promovarea produselor 
agroalimentare pe piețele internaționale

FOTO: PIXABAY.COM
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Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a declarat că 
va pune capăt în 2018 neînţelegerilor cu Rusia privind frontiera 
comună între cele două ţări, informează AGERPRES. În ianuarie 
2017, Belarusul a anunţat anularea obligativităţii vizei pentru 
sejururile cu o durată de cinci zile maximum pentru cetăţe-
nii din 80 de ţări, inclusiv pentru 39 de ţări europene și Statele 
Unite. După aceea, Belarusul și Rusia au început să aibă neîn-
ţelegri în privinţa frontierei comune.

Aleksandr Lukașenko a declarat în cadrul unei conferinţe la 
Minsk că liberalizarea regimului de vize pentru cetăţenii stră-
ini a provocat îngrijorări Rusiei. El a adăugat că graniţa dintre 
Belarus și Rusia este adesea numită pe internet „cea mai ciu-
dată frontieră din Europa”. Conform sursei citate, controalele la 
frontiera între Belarus și Rusia au fost ridicate în urma semnării 
de către cele două ţări a Tratatului de prietenie, bună veci-
nătate și cooperare în 1995. Rusia a introdus restricţii pentru 
cetăţenii din ţări terţe care intră în Rusia din Belarus la începu-
tul anului 2016.

Belarusul pune capăt disputei 
cu Rusia (frontieră comună)

Premierul japonez Shinzo Abe 
efectuează un turneu diplo-
matic în Europa Centrală și 
de Est, care va cuprinde cele 
trei țări baltice, Bulgaria, Ser-
bia și România, în contextul 
în care Japonia încearcă să 
obțină sprijin pentru poli-
tica sa fermă față de Coreea 
de Nord, informează AGER-
PRES. Aceasta este prima vizită 
în România a unui prim-mi-
nistru al Japoniei și are loc în 
contextul celebrării a cinci ani 
de la convenirea, în 2013, a 
Parteneriatului Reînnoit din-
tre România și Japonia.

În pofida unui calm relativ 
în ultima perioadă, odată cu 
apropierea Jocurilor Olimpice 
de Iarnă de la Pyeongchang 
(Coreea de Sud), Shinzo Abe 
a continuat să facă apel la 

„maximizarea presiunii” asu-
pra Phenianului în legătură cu 
programele nucleare și dez-
voltarea rachetelor acestuia. 
„Vreau să confirm cooperarea 
noastră în dosarul nord-core-
ean și alte chestiuni urgente 
cu care se confruntă comu-
nitatea internațională”, a 
declarat șeful executivului 

nipon înaintea plecării în acest 
turneu european.

Abe, care urmează să aibă 
întâlniri cu liderii celor șase țări 
vizitate, a subliniat că va fi înso-
țit de reprezentanți a peste 30 
de companii japoneze. Printre 
aceștia, reprezentantul compa-
niei de vânzări online Rakuten 
va face deplasarea în Estonia, 
țară extrem de avansată în 

domeniul serviciilor online 
și tehnologiei informației.

„Sperăm să dezvoltăm coo-
perarea în domeniul IT și în 
securitatea cibernetică”, a 
declarat un diplomat japo-
nez, care a evocat dezvoltarea 
domeniului digital în mica țară 
baltică (vot electronic, demer-
suri administrative pe internet 
etc.) și prezența unui centru de 

apărare cibernetică al NATO. 
Reprezentantul corporației Mit-
subishi îl va însoți pe premierul 
japonez în toate cele șase țări 
vizitate, iar cel al Fujitsu în cele 
trei state baltice și Bulgaria.

În Bulgaria, Serbia și 
România se va deplasa și repre-
zentantul NTT Data, filiala 
concernului NTT specializat 
în servicii de telecomunicații. 

„Cele trei țări baltice sunt cen-
tre logistice”, a comentat un alt 
diplomat, care vede în Estonia, 
Letonia și Lituania o poartă 
de intrare a Uniunii Euro-
pene către piețele din Rusia 
și celelalte republici ale fos-
tei URSS. „Europa de Sud-Est 
oferă o mână de lucru înalt cali-
ficată”, a adăugat el cu referire 
la Bulgaria, România și Serbia, 
conform sursei citate.

Japonia încearcă să-și con-
solideze prezența în această 
regiune unde China dezvoltă 
rapid legături. Cele șase țări 
vizitate de Shinzo Abe fac 
parte din grupul de 16 state 
din Europa Centrală și de Est 
și din Balcani care participă 
anual la un summit cu China.

Shinzo Abe, în turneu în Europa Centrală și de Est; 
prima vizită la București a unui prim-ministru japonez

FOTO: JAPANTIMES.CO.JP
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Rumanía cuenta con un patrimonio 
Unesco poco conocido para el turista 
que inicia la planificación del viaje abri-
endo la guía de Rumanía. Sin embargo 
no por ello son ejemplos menores de 
las joyas arquitectónicas y cultura-
les que podemos encontrar durante 
nuestra ruta, según www.larumania.es.

Las iglesias de madera de Maramu-
res son buen ejemplo de ello. Dispersas 
por toda la región fronteriza con Ucra-
nia, poco señalizadas y casi siempre 
al final de una carretera por donde 
ya pensamos que nos hemos perdido, 
las iglesias (bisericas) de madera de 
Maramures suelen abrir sus puertas 
gracias a vecinos que nos enseñan su 
un estilo lejano al de las suntuosos 
centros de culto de España o Italia.

Los Monasterios de Bucovina quizá 
son la imagen más recurrente de las 
portadas turísticas de Rumanía. Sus 
magnificos frescos externos feliz-
mente recuperados tras una ardua 
estrategia de restauración, maravi-
llan por el espectáculo de colorido 
y la paz que transmite sus entornos 
ajardinados donde los monjes pulu-
lan intentando seguir su rutina de 
oración. Los monasterios de Arbore, 
Humor, Moldovita, Patrauti, Voronet, 
Suceavita o Neamt entre otros meno-
res, suponen la mayor concentración 
de de pinturas murales del mundo.

La ciudad sajona de Sighisoara es 
el conjunto monumental más impor-
tante de Rumanía. Toda la ciudad 
es parte de un complejo de ciudad 

medieval poco alterado por el tiempo, 
que la Unesco no ha pasado por alto.

En el sur de Rumanía, encontramos 
las fortalezas dacias de los montes de 
Orastie. Se trata de los antiguos asen-
tamientos del pueblo dacio, datados 
entre el I a.C i el I d.C, antes de la 
invasión romana. Aunque los restos 
no son muy representativos, la gran 
documentación sacada a la luz gra-
cias a la excavación arqueológica ha 
puesto de relieve el alto desarrollo 
cultural de los dacios.

Las iglesias fortificadas de Tran-
silvania eran auténticos fortines 
amurallados en la baja edad media. 
La fortaleza campesina de Prejmer 
fue designada patrimonio de la Unesco 
por la ser la más completa y mejor 
conservada de toda Transilvania, si 
bien el listado completo lo componen 
Biertan, Câlnic, Viscri, Dârjiu, Saschiz 
y Valea Viilor.

Monasterios del Valle de Olt. Uno 
de ellos, el monasterio de Horezu fue 
incluido en la lista de patrimonio de 
la Unesco. Son la manifestación per-
fecta del arte de Valaquia que va del 
XIV al XVIII. Ligados a la historia 
de los Voivodas, estos centros reli-
giosos no sólo siguen activos, si no 
que su comunidad aumenta cada año.

El Delta del Danubio que formó parte 
del patrimonio Unesco a partir de 1991 
conserva una variedad de ecosistemas 
diferentes único en Europa. Cente-
nares de especies de flora y Fauna 
se diseminan en las marismas que 
riega el Mar Negro.

Los siguientes sitios y monumentos 
se encuentran en la lista de lugares 
en evaluación por la UNESCO, por 
lo que pueden entrar a formar parte 
del Patrimonio Universal muy pronto.

El centro histórico de Sibiu con su 
Gran Plaza y los edificios y murallas 
que la rodean.

El Ayuntamiento de Pedrera (Sevi-
lla) ha convocado para este lunes, 
día 15 de enero 2018, una reunión 
de la “Mesa por la Integración” tras 
los “tristes sucesos” registrados el 
pasado fin de semana, al hilo de un 
accidente de tráfico y una discusión 
que se produjo tras el mismo entre 
los ocupantes de los dos vehículos 
implicados; en concreto, tres varo-
nes -de nacionalidad rumana- y una 
pareja de la localidad, según www.
lavanguardia.com.

En un comunicado, el Consisto-
rio detalla que, a través de su alcalde, 
Antonio Nogales, y la Concejalía de 

Igualdad, ha contactado con aso-
ciaciones, colectivos, sindicatos y 
partidos políticos para la asistencia 
a esta “Mesa por la Integración”, en 
el salón de plenos del Ayuntamiento. 
En dicha reunión, los representantes 
municipales pretenden, con ayuda 
de todos los agentes sociales, “rea-
lizar un análisis exhaustivo de las 
causas que provocaron los desagra-
dables incidentes de las noches del 
6 y 7 de enero 2018 y recoger las 
propuestas e iniciativas que puedan 
aportar asociaciones, colectivos y entes 
individuales”.

En palabras de Antonio Nogales, 

“Pedrera tiene la responsabilidad de 
restituir la imagen y trayectoria de 
pueblo acogedor, amable e integra-
dor con la que hemos construido la 
imagen de los últimos 35 años”. Esta 
es la primera iniciativa que, desde la 
corporación municipal, se toma con 
el objetivo de “mejorar la conviven-
cia y restituir las relaciones en un 
municipio que ha vivido tranquilo 
la acogida de ciudadanía de distin-
tos orígenes a lo largo de su historia”.

Distintas instituciones y colectivos 
han realizado, a través de diversos 
comunicados, un llamamiento “al 
sosiego, la cordura y la responsa-
bilidad con el objetivo de construir 
relaciones sociales sólidas y evitar 
que vuelvan a repetirse sucesos tan 
desagradables como los acontecidos 
el pasado fin de semana”, según expli-
can desde el Ayuntamiento.

Ayuntamiento de Pedrera ha convocado una 
“Mesa por la Integración” tras los “tristes sucesos”

Pedrera Comunica / FACEBOOK

¿Que ver en Rumanía? Patrimonio Unesco 
en Rumanía, poco conocido para el turista

Sighisoara / PIXABAY.COM

Delta del Danubio / PIXABAY.COM

Sibiu / PIXABAY.COM
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ESPAÑOL

“Fue un accidente y vamos a recupe-
rar la convivencia”. Así de claro se 
mostró, en el día 15 de enero 2018, en 
Pedrera el cónsul general de Rumanía 
en Andalucía, Murcia, Ceuta y Melilla, 
Radu Catalin Mardare, quien acudió 
a la localidad sevillana para participar 
en la reunión convocada por el Ayun-
tamiento con todas las fuerzas vivas 
del pueblo para encontrar una solución 
dialoga al enfrentamiento entre algu-
nos vecinos, rumanos y autóctonos, de 
hace nueve días, según sevilla.abc.es.

En una localidad en la que, apa-
rentemente, todo ha vuelto a la calma, 
el alcalde, Antonio Nogales, llenó el 
salón plenario de representantes de 
toda aquella asociación que se dedique 
a cualquier labor en el pueblo, con el 
matiz de que “Pedrera es esto, asoci-
aciones que colaboran, que trabajan, 
y que cuando se las llama para algo 
como esto siempre colaboran”, mani-
festó el edil justo antes de entrar en 
la reunión. Catalin Mardare acudió 
al encuentro para expresar el punto 
de vista de la comunidad rumana 
desde su Gobierno, como represen-
tante de una nacionalidad que cuenta 
en Andalucía con miles de compatri-
otas, y para “dialogar e intentar ver lo 
qué ha pasado, y, sobre todo, buscar 

soluciones para el futuro”. Para él, es 
importante “que los derechos de todos 
sean respetados y se recupere la nor-
malidad en esta ciudad de Pedrera”, 
señalando, de forma contundente, al 
final de su intervención que todo se 
ha debido “a un accidente”.

Entre los representantes de los 
colectivos presentes en el encuentro, 

Manuel Rodríguez, del Sindicato Anda-
luz de Trabajadores (SAT) explicaba 
que era “muy importante que las fuer-
zas vivas del pueblo, asociaciones, 
sindicatos, partidos, hermandades, 
aporten su granito de arena para la 
resolución de este conflicto”.

Una visión clara que tenían tam-
bién María del Carmen Carvajal e 

Isabel Pareja, dos catequistas que se 
reunieron en nombre de sus compañe-
ras, y que apostaban por “intentar 
lavar el nombre de Pedrera, porque 
lo que se ha difundido no es lo que 
es Pedrera, que tiene una trayectoria 
enorme”. Los representantes de los 
colectivos siguen pensando que no 
puede volver a ocurrir “este tipo de 

incidentes”, pero que la única manera 
es “hablarlo y comunicar al Ayunta-
miento cualquier problema” lo que 
hasta ahora no se había hecho.

Al final de la reunión, Antonio 
Nogales ha informado de que han 
tomado la decisión de firmar todas 
las asociaciones un comunicado en 
común rechazando las protestas 
xenófobas que siguieron al accidente 
que originó los disturbios. Además, 
han decidido desde mañana crear 
una cuenta corriente para comenzar 
a recibir donaciones destinadas a las 
familias de personas procedentes de 
Rumanía a las que les destrozaron los 
coches volcándolos en la vía pública, 
lo que ha hecho que se queden sin 
trabajo en la recogida de la aceituna 
por no poder desplazarse a sus pues-
tos de trabajo.

A medio plazo, la mesa por la inte-
gración ha aprobado también abrir una 
oficina de atención al inmigrante y a 
la figura de los mediadores en Pedrera, 
que trabajarán para intervenir en las 
desavenencias que se registren a par-
tir de ahora entre la población local 
y los inmigrantes. Todo lo aprobado 
se complementará con un aumento 
de las reuniones sociales a celebrar 
en el municipio sevillano.

El cónsul de Rumanía en Sevilla: “Vamos a recuperar la 
normalidad y que los derechos de todos sean respetados”

El cónsul de Rumanía en Sevilla, Radu Catalin Mardare C. G. y el alcalde de Pedrera, Antonio Nogales / SEVILLA.ABC.ES
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Președintele de onoare al 
echipei de fotbal FC Botoșani, 
Cornel Șfaițer, a declarat într-o 
conferință de presă, că gruparea 
moldoveană a reușit în această 
pauză competițională cea mai 
spectaculoasă campanie de 
achiziții prin transferurile jucă-
torilor Cătălin Golofca, Florin 
Acsinte, Vlad Achim, Mircea 
Axente și Bojan Golubovic, 
informează AGERPRES.

„Am reușit cea mai spectacu-
loasă campanie de achiziții, este 
adevărat, toată lumea a remar-
cat lucrul acesta. Ne-am mișcat 
chiar foarte repede, ca nicio-
dată. Anul acesta, cred că după 
FCSB, care nu au probleme de 
lot, sau Viitorul, suntem echipa 

care vom începe stagiul de pre-
gătire din Antalya cu jucătorii 
cu care vom aborda și campio-
natul. Timpul e scurt, vom juca 
din câte știu duminică, în data 

de 4 februarie, acasă cu Juven-
tus. Un meci mult așteptat de 
noi”, a spus Șfaițer, conform 
site-ului oficial al grupării din 
Botoșani.

Conform sursei citate, acesta 
a adăugat că antrenorul Cos-
tel Enache are la dispoziție un 
lot echilibrat pentru partea a 
doua a sezonului. „E adevărat 
că tot timpul dorești mai mult, 
dar zic eu că ne-am întărit pe 
toate compartimentele chiar 
dacă am cedat doi jucători, gol-
gheterul Laurențiu Buș și Mihai 
Bordeianu. Suntem acoperiți 
prin revenirea lui Golofca, în 
compartimentul ofensiv unde 
am suferit mult în cele 22 de 
etape, avem doi jucători cu 
experiență care sperăm să se 
acomodeze cât mai repede în 
stagiul de pregătire”, a preci-
zat președintele de onoare al 
FC Botoșani.

C omitetul Executiv al 
Federației Române de 
Fotbal a stabilit ca ale-

gerile pentru președinția FRF 
să aibă loc în cadrul Adună-
rii Generale din 18 aprilie, a 
anunțat, președintele Răzvan 
Burleanu într-o conferință de 
presă, conform AGERPRES.

„Alegerile pentru preșe-
dinția FRF vor avea loc la 18 
aprilie. În 2005, în 2010 și 
în 2014 data alegerilor a fost 
anunțată cu 30 de zile îna-
inte, însă anunțăm cu 90 de 
zile înainte, astfel încât oricare 
dintre posibilii candidați să își 
poată face campanie. Decizia 
s-a luat în unanimitate, chiar 
dacă această propunere nu era 

pe ordinea de zi a Comitetu-
lui Executiv. În precedentele 
mele intervenții spuneam că 
îmi doresc să avem alegerile 
în luna mai, dar avem o pre-
vedere conform căreia până la 
sfârșitul lunii aprilie trebuie 
să depunem toate situațiile 
financiare. Așa că am fi fost 
obligați să organizăm 2 ale-
geri. Am decis însă că e mai 
bine să le organizăm în același 
timp”, a spus Burleanu.

Conform Statutului FRF, ter-
menul limită pentru depunerea 
dosarelor de candidatură este 
cu 15 zile înainte de data ale-
gerilor, mai spune sursa citată. 
Răzvan Burleanu conduce Fede-
rația Română de Fotbal din 
5 martie 2014, atunci când a 
câștigat alegerile pentru pre-
ședinție în dauna celorlalți 
trei candidați: Vasile Avram, 
Gheorghe Chivorchian și Sorin 
Răducanu.

SPORT
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FOTBAL:

FC Botoșani, cea mai spectaculoasă 
campanie de achiziţii

Alegerile pentru președinţia 
FRF vor fi pe 18 aprilie
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Cristian Ganea va juca 
din vară la Athletic Bilbao

Campioana României la handbal masculin, Dinamo București, a 
anunţat pe site-ul său oficial încetarea raporturilor contractuale 
cu portarul Ionuţ Adrian Irimuș, informează AGERPRES. Rezili-
erea s-a realizat la solicitarea jucătorului, din motive personale, 
menţionează clubul din Şoseaua Ştefan cel Mare. Ionuţ Irimuș 
(30 ani) a fost unul dintre cei mai valoroși jucători ai echipei 
Dinamo în ultimele trei sezoane, câștigând două titluri naţio-
nale, o Cupă a României și o Supercupă, plus o clasare pe poziţia 
a treia a ierarhiei Ligii Naţionale. „Mi-e greu să mă despart de 
acest club, pentru că aici mi-am împlinit cariera. La Dinamo am 
avut cele mai mari performanţe profesionale prin câștigarea 
unor trofee care îmi lipseau, am avut parte de susţinerea unor 
suporteri minunaţi. Din păcate, unele probleme personale mă 
determină să aleg alt drum. Le urez succes băieţilor și sper să 
ducă mai departe tradiţia acestei echipe”, a declarat Irimuș, care 
este și component al echipei naţionale, conform sursei citate.

Clubul spaniol de fotbal Athletic Club Bilbao și FC Viitorul Con-
stanţa au ajuns la un acord de principiu pentru transferul 
jucătorului Cristian Ganea la gruparea bască, începând cu data 
de 1 iulie 2018, a anunţat campioana României pe site-ul său 
oficial, preluat de AGERPRES. Ganea va semna pe trei sezoane 
cu Athletic Bilbao, cu opţiunea de prelungire a contractului 
pentru un sezon suplimentar. Ziarul AS relatează că jucăto-
rul român va primi un salariu anual de 600.000 euro. Cristian 
Ganea va fi jucătorul Viitorului până pe 30 iunie 2018, după ce 
a jucat 20 de partide și a marcat 3 goluri în prima parte a cam-
pionatului. Ganea, care poate juca atât ca fundaș stânga, dar și 
ca mijlocaș stânga, a mai jucat în Spania, la RCD Mallorca, pe 
vremea când era junior, și la Santanyí, după care a mai evoluat 
la ASA Târgu Mureș, Universitatea Craiova, Săgeata Năvodari și 
FC Brașov, mai spune sursa citată.
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MUNCĂ

OFERTE

Angajăm frizer cu experiență în tuns bărbați 
modern și clasic și bărbierit, în salon pentru 
bărbați din Coslada, lângă gară. Se oferă contract 
de muncă. Telefon: 667846242.

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

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

CERERI

Cu experiență în construcții și zugrăveli caut loc de 
muncă în zona Madrid. Disponibilitate la program 
prelungit și deplasări. Tel: 642072927.

Caut de muncă. Sunt preparator de mezeluri 
românești cu experiență de peste 25 de ani în 
domeniu. Tel: 642770263.

MATRIMONIALE

Spaniol din Madrid, în vârstă de 41 de ani, pianist, 
îmi place să merg la film, să mă plimb, să discut, 
vreau să cunosc o tânără româncă pentru prietenie 
sau mai mult. Tel: 647733924.

Domn de 58 ani, prezentabil, elegant, divorțat și 
fără obligații, caut o doamnă cu aceleași calități 
pentru prietenie și mai departe căsătorie. Tel: 
642920396.

Domn, 51 ani, necăsătorit, caut o femeie simplă, 
între 40-58 ani, care vrea să trăiască în Ardeal, 
într-un mediu sănătos. Am o fermă frumoasă de oi. 
Tel: 642971993 / 0749293994.

Bărbat de 47 de ani, singur din Madrid vreau să 
cunosc o doamnă. Tel: 642968198.

Am 45 de ani, caut o doamnă de vârstă apropiată 
pentru o relație de prietenie.  
Tel: 642264868.

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

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

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

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

Am 60 ani, divorțată, singură, caut un bărbat văduv 
sau fără copii, cu mașină, cu serviciu, de 58-65 ani, 
din Castilla-La Mancha. Caut ceva serios! Cine vrea 
aventuri, să nu mă sune! Eu lucrez în Toledo.  
Mă cheamă Lili. Tel: 604214946.

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

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: 642920396.

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

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

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

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

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

Domn de 56 de ani caut o doamnă pentru 
prietenie, căsătorie fericită. Eu nu sunt prieten cu 
alcoolul. Îmi place tot ce ține de iubire, încredere, 
seriozitate, armonie, înțelegere, respect și 
recunoștință. Rog să se abțină interesatele și 
aventurierele. Tel: 642660476.

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

Bărbat de 60 de ani, sincer, atrăgător, cu serviciu 
doresc să cunosc o doamnă din comunitatea 
Madrid. Tel: 603216763.

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

Tânăr, 1.74 m înălţime și 73 kg, brunet, simpatic, cu 
ochii verzi 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.

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

Se oferă meditații pentru elevii români la 
matematică, fizică și chimie pentru orice nivel. 
Infomații la telefon 642291043.

Vând în Botoșani, strada Popăuți 104, casă 
construită în 2014, P+M, compusă din 6 camere, 
două bucătării, două băi, garaj, beci și 1.300 mp 
grădină. Parterul mobilat locuibil, etajul doar 
tencuit, exteriorul la roșu. Preț 88.000€.  
Tel 0034666299144; 0040771905144.

Vând teren în judeţul Alba, 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.

ÎNCHIRIERI

Caut apartament de închiriat în Alcalá de Henares. 
2-3 camere. Tel: 642192420.

Bărbat, doresc să închiriez o cameră mare în 
Madrid sau Com. de Madrid. Doresc să găsesc o 
cameră într-un apartament în care mai locuiește 
doar o singură persoană și să împărțim toate 
cheltuielile. Sunt un bărbat educat, nefumător,  
cu serviciu bun. Tel: 603219559.

Închiriez cameră pentru o fată în apartament 
mare cu 2 băi, aproape de stația de autobuze 
Continental și de gară, situat pe Calle Talamanca, 
Alcalá de Henares, cu următoarele caracteristici: 
camera mobilată, canal DIGI în salon, cameră  
cu terasă, internet. Preț: 175€. 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.

Să ai alături de tine, în 
momentele grele, avocatul 

potrivit, poate �  decisiv pentru a 
întoarce lucrurile în favoarea ta!

A V O C A T
Ramona Dodu
Servicii profesionale pentru 
probleme la locul de muncă, 

imobiliare, divorţuri sau 
orice altă problemă juridică.

Avenida de Moratalaz No40 Et. 1
Madrid�Tel. 642 695 843
  Avocat Ramona Dodu
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¡Posibilidad de pago a plazos! Sin bancos, sin intereses, solo con dni
Garantía de 2 Años. Transporte gratuito a casa del cliente
Información y pedidos: 918 336 364 / 615 186 006•www.dormirebien.es

COLCHÓN COTTON 
ORGANIC TACTO 
CASHMERE
Altura de +/- 21cm.
Fibra de lana de cashmere suave al tacto, sedosa y ligera
Capa de 2cm de visco elástica en tapa superior
Tecnología Sanitized:
anti-hongos, anti-bacterias y anti-ácaros.
Termo regulable:
frescor en verano y calidez en invierno.
Tejido 3D en su acolchado inferior, altamente transpirable
Dureza media

Disponible en 
todas las medidas

COLCHÓN CON FIBRA
DE CARBONO 
ANTIESTRÉS
Altura +/- 21cm.
Terapia carbono: reduce la tensión y proporciona bienestar
Capa de 2cm de visco elástica en tapa superior.
Acolchado especial con Fibra de carbono
Función antimicrobiana natural
Tejido 3D en su acolchado inferior, altamente transpirable
Adaptación progresiva
Dureza media

Disponible en
todas las medidas

COLCHÓN COTTON COLCHÓN CON FIBRA

DESDE

136€
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