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Rovana Plumb: România a 
beneficiat de 46,7 miliarde 
de euro fonduri europene
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Diaspora Start-Up: „Acasă Plus–Antre-
prenori pentru Sustenabilitate”. Înscrie-te 
în proiect pentru consultanță și finan-
țare europeană. Detalii și înscrieri pe: 
antreprenoracasa.globalcommercium.ro. 
Informații: Tel.: 0034-642000027, e-mail: 
umrspania@gmail.com.

Finanțare pentru afacerea 
ta: Înscrie-te acum, pe 
urmă va fi prea târziu!

7

Românii din Spania au sărbătorit Sfintele 
Paști uniți în credință și tradiții românești

Pe 8 aprilie 2018, românii au sărbătorit Învierea Domnului (Sfintele Paști) adunați 
în diferite parohii ortodoxe românești din întreaga Spanie. Românii din Spania 
sunt buni păstrători ai tradițiilor și valorilor culturii românești, aceste sărbători 
ajutându-i să se regăsească și să își bucure sufletul de tot ce îi românesc. 8

Catedrala Ortodoxă Română din Madrid / WWW.FACEBOOK.COM/EPISCOPIA.ASPANIEIPORTUGALIEI
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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

Scriitorului român Mircea Căr-
tărescu i-a fost decernat luni (9 
apr. a.c.) la Buenos Aires Pre-
miul Formentor pe anul 2018 
ca recunoaștere pentru ansam-
blul operei sale care obligă la o 
reconsiderare a „condiției exis-
tențiale” extinzând în același 
timp „limitele ficțiunii”, potri-
vit deciziei juriului, transmite 
EFE, preluat de AGERPRES.

„În opera sa evidențiază rea-
litatea cartografierii memoriei, 
libertatea imaginației și pul-
siunea dorințelor”, a apreciat 
juriul, din care au făcut parte 
Alberto Manguel–laureatul 
ediției precedente -, Fran-
cisco Ferrer Lerín, Andrés 
Ibáńez, Aline Schulman, și 
președintele Formentor, Basi-
lio Baltasar. După două zile 
de deliberări cu ușile închise 
în Casa de Victoria Ocampo 
din capitala Argentinei, unde 

în 1930 se înființa legendara 
revistă literară Sur, membrii 
juriului au anunțat public luni 
decizia în Biblioteca Națională 
din oraș, în cadrul unui eve-
niment la care a participat și 
ministrul culturii din Argen-
tina, Pablo Avelluto. În decizie, 
comunicată de Baltasar, juriul 
a evidențiat puternica capaci-
tate narativă a lui Cărtărescu, 
născut la București, în 1965, 
și „extraordinara sa cunoaș-
tere a bibliotecii universale”.

În timpul ceremoniei, preșe-
dintele premiului Formentor a 
citit un text trimis de scriitorul 
român după ce i s-a comuni-
cat că a primit premiul, pe 
care l-a acceptat „în cel mai 
smerit mod cu putință și cu 
umilă emoție” și s-a declarat 

„extrem de onorat”. „Smerenia 
mea se accentuează când mă 
compar cu scriitorii străluciți 

care au fost premiați înaintea 
mea, pe care nu doar că-i res-
pect, ci au fost și maeștrii mei 
în multe sensuri”, se mențio-
nează în mesajul transmis de 
Cărtărescu, potrivit EFE.

Mircea Cărtărescu a recu-
noscut că, de la începuturile sale 
de scriitor, în urmă cu aproape 
40 de ani, nu și-ar fi imaginat 

niciodată că scrierile sale vor 
provoca această „venerație și 
considerație” din partea atâtor 
cititori în limba spaniolă și a 
evidențiat „munca neprețuită” 
a traducătoarei sale, Marian 
Ochoa de Eribe, și a editurii 
sale, Impedimenta. „Promit 
să fac tot ce-mi stă în puteri 
să fiu la înălțimea scriitorilor 

care au câștigat acest premiu 
înaintea mea. Ne vom vedea 
curând în frumoasa insulă 
mediteraneană Mallorca”, a 
conchis Mircea Cărtărescu, 
referindu-se la faptul că va fi 
prezent să-și ridice premiul la 
5 octombrie, cu ocazia celei 
de-a XI-a ediții a Conversați-
ilor Literare de la Formentor, 
conform sursei citate.

Premiul, în valoare de 
50.000 de euro și care a fost 
acordat pentru prima dată în 
anii 1960, reprezintă o recu-
noaștere a operei marilor 
scriitori care și-au dedicat 
viața literaturii, ca modali-
tate de a-și păstra esența și 
moștenirea culturală, notează 
EFE. Premiul și-a luat numele 
de la orașul Formentor de pe 
insula spaniolă Mallorca, fai-
moasă pentru reuniunile sale 
literare.

Scriitorul Mircea Cărtărescu a primit premiul 
Formentor ca recunoaștere pentru întreaga sa operă

Mircea Cartarescu / FACEBOOK

http://www.periodicoelrumano.es/
https://www.facebook.com/PeriodicoRumano
https://twitter.com/PeriodicoRumano


 | 3www.periodicoelrumano.es
Nr. 211 12 aprilie 2018

 PeriodicoRumano
 PeriodicoRumano ACTUALITATE

M ii de cetățeni din UE 
riscă să-și piardă 
statutul legal în 

Marea Britanie după Brexit, se 
arată într-un raport publicat de 
Observatorul pentru Migrație al 
Universității Oxford, care atrage 
atenția că victimele abuzului 
domestic, copiii și persoanele 
în vârstă se numără printre cei 
care se află în pericol de a-și 
pierde dreptul de a rămâne în 
Regatul Unit deși îndeplinesc 
criteriile necesare de ședere, 
relatează miercuri agenția de 
presă Press Association (PA), 
citată de AGERPRES.

„Ministerul de Interne bri-
tanic dorește în mod clar să 
creeze un sistem simplu și 
ușor de utilizat, iar majorita-
tea cetățenilor UE ar trebui 
să poată folosi un proces de 
aplicare simplificat, cu puține 
dificultăți”, a declarat directorul 
Observatorului pentru Migra-
ție, Madeleine Sumption. Cu 

toate acestea, a atras ea aten-
ția, „pentru anumite persoane, 
procesul va fi mai dificil”. „Ştim 
din alte programe guvernamen-
tale, precum alocațiile pentru 
copii, că oamenii de multe ori 
nu aplică pentru ceva, chiar 
dacă este în interesul lor să 

facă acest lucru”, a subliniat 
Sumption. La sfârșitul aces-
tui an, Ministerul de Interne 
britanic va lansa o aplicație 
online prin care cetățenii UE 
se vor putea înregistra în cazul 
în care doresc să rămână în 
Marea Britanie după Brexit. 

Cu toate acestea, Observatorul 
pentru Migrație al Universi-
tății Oxford a atras atenția că 
un număr mare de indivizi ar 
putea să nu fie conștienți de 
faptul că trebuie să aplice pen-
tru a putea rămâne în Marea 
Britanie. Un grup din această 
categorie sunt copiii ai căror 
părinți nu vor aplica nici ei și 
care cred în mod greșit că copiii 
lor născuți în Marea Britanie 
sunt automat cetățeni britanici.

De asemenea, în această 
categorie ar putea intra 140.000 
de persoane care trăiesc în 
Marea Britanie de peste 30 
de ani, 56.000 de persoane 
cu vârsta de 75 de ani sau mai 
mult, și peste 145.000 de cetă-
țeni UE cărora li s-a acordat 
deja reședință permanentă, 
dar care trebuie încă să soli-
cite „statutul reglementat”, se 
arată în raportul Observatoru-
lui pentru Migrație, conform 
sursei citate.

În perioada 6-13 aprilie 2018 
va avea loc, în sala de expozi-
ții a Centrului Civic „El Cerro”, 
pe Avenida Manuel Azaña, s/n, 
28822, din Coslada (Madrid), 
expoziția personală a Elenei 
Orbocea intitulată „The Dolls 
of Dobrudja” / „Las Muñecas 
de Dobrudja” (Păpușile Dobro-
gei), organizată împreună cu 
Alina Nicolae, profesor LCCR 
(Limbă, Cultură și Civilizație 
Românească), în colaborare 
cu Centrul Civic „El Cerro” 
din orașul Coslada, infor-
mează Ambasada României 
în Regatul Spaniei.

Expoziția poate fi văzută 
de luni până vineri de la 
9:00 la 14:00 și de la 17:00 
la 22:00, (primul etaj).
Păpușile, în număr de paispre-
zece, câte una pentru fiecare 
etnie, au costume inspirate din 
portul popular tradițional, cu 
elemente de stilizare după un 
concept original. Sunt reali-
zate handmade, de la armătură, 
până la cele mai mici detalii 
de broderie. Sunt produse 
unicat, unele modelate din 
polimer, altele realizate din 
papier mache, pictate și șle-
fuite manual.

Ideea expoziției s-a născut ca 
urmare a provocării profesorilor 
de Limbă, Cultură și Civiliza-
ție Românească de a promova 
România și valorile ei. Echipa 

de proiect: Elena ORBOCEA și 
Alina NICOLAE, prin colabo-
rarea Centrului Civic, El Cerro, 
Coslada. Doamna Elena Orbo-
cea lucrează ca secretar literar 
la teatrul „Jean Bart” din Tul-
cea. A absolvit Facultatea de 

Litere și un Master de 2 ani 
la Facultatea de Arte, Univer-
sitatea Ovidius, Constanța. A 
realizat multe expoziții de pic-
turi și păpuși.

Expoziția cuprinde 14 păpuși, 
opere ale artistei Elena Orbocea. 

Păpușile reprezintă cele 14 etnii 
care conviețuiesc în Dobrogea. 
Sunt păpuși de autor, handmade, 
inspirate din spațiul multietnic 
nord dobrogean. Se vor organiza 
și ateliere de păpuși pentru 
copii și adulți, în cadrul Cen-
trului Civic El Cerro unde are 
loc și expoziția. Pentru atelier 
se fac înscrieri prin Watsapp 
la numărul 676493684, dato-
rită numărului limitat de locuri, 
20 de persoane, conform sur-
sei citate.

Cuvinte ale autoarei despre 
proiectul expoziției: „Păpușile, 
în număr de paisprezece, câte 
una pentru fiecare etnie, au 
costume inspirate din portul 
popular tradițional, cu elemente 
de stilizare după un concept 
original. Sunt realizate hand-
made, de la armătură, până la 
cele mai mici detalii de brode-
rie. Sunt produse unicat, unele 
modelate din polimer, altele 
realizate din papier mache, pic-
tate și șlefuite manual. Intenția 
mea este să deschid o poartă 
prin care să insuflu publicu-
lui larg gustul pentru această 
formă de artă. Cu atât mai mult, 
ținând cont de tema abordată, 
dorința mea este să promovez 
tărâmul natal și specificul său 
între și în afara granițelor țării. 
Scopul proiectului: Promova-
rea spațiului nord dobrogean 
și insuflarea gustului pentru 
această formă de artă.”

FOTO: PIXABAY.COM

Mii de cetăţeni din UE riscă să-și piardă 
statutul legal în Marea Britanie după Brexit

Expoziţia „Păpușile Dobrogei” (6-13 aprilie 2018), 
în Centrul Civic „El Cerro”, Coslada (Madrid)
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FOTO: AMBASADA ROMÂNIEI ÎN SPANIA / EMBAJADA DE RUMANÍA EN 
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Rovana Plumb: România a 
beneficiat de 46,7 miliarde 
de euro fonduri europene

România are la dispoziţie, în perioada 2014-2023, o alocare 
financiară totală de 42,3 miliarde de euro fonduri europene, 
iar până în prezent a beneficiat de 46,7 miliarde de euro, 
din care 9,7 miliarde de euro în exerciţiul financiar actual, 
2014-2020, a declarat, marţi, în plenul Senatului, ministrul 
Fondurilor Europene, Rovana Plumb, la dezbaterea moţiunii 
simple „Absorbţia banilor comunitari, o catastrofă marca PSD-
ALDE”, înaintată de grupurile parlamentare ale PNL și PMP din 
Senat, informează AGERPRES.

„Pe perioada 2014-2023, România are la dispoziţie o alocare 
financiară totală de 42,3 miliarde de euro fonduri europene. 
România a beneficiat până în prezent de 46,7 miliarde de euro 
fonduri europene, din care 9,7 miliarde de euro în exerciţiul 
financiar actual, 2014-2020. Conform Comisiei de Prognoză, în 
perioada 2008-2016, impactul fondurilor europene asupra dez-
voltării României a fost incontestabil. Astfel, PIB real cumulat la 
finele acestui interval a fost cu 13,6% mai mare decât ar fi fost 
în absenţa acestor fonduri. Volumul total al consumului privat a 
depășit cu 22,2% nivelul estimat, corespunzător ipotezei în care 
nu ar fi fost implementate fonduri europene”, a explicat Plumb.

Ea a precizat că în 2017, când PSD a preluat guvernarea, în 
afară de sumele de prefinanţare virate de Comisia Europeană, 
niciun euro nu fusese solicitat la rambursare. Ministrul Fon-
durilor Europene a mai precizat că, în conformitate cu datele 
furnizate de Comisia Europeană, rata de absorbţie a fondurilor 
structurale și de investiţii este de 16%, faţă de media euro-
peană de 18%, potrivit sursei citate.

FOTO: WWW.TRANSFERGO.RO

TransferGo a pregătit cadouri, 
surprize și multe premii

Ești norocos? Luna aceasta vei afla cu siguranță! Doar dacă vei 
întâlni zânele bănuților de aur de la TransferGo, și vei primi un 
card cu 3 transferuri de bani gratuite, plus alte cadouri și sur-
prize! Fii pe fază! Te poți întâlni cu zânele chiar pe strada ta!

Andra recomandă TransferGo–cel mai ieftin și rapid ser-
viciu de transfer internațional online de bani! Cu TransferGo 
trimiți bani online în doar 30 de minute, iar comisionul este fix 
și mult mai mic decât orice alt transfer de bani. Intră pe www.
transfergo.ro ca să vezi care sunt opțiunile și cum poți câștiga 
bani frumoși doar din recomandări.

Urmărește concursurile TransferGo la Radio Româ-
nul–107,7 FM Spania și www.radioromanul.es–și vei putea 
câștiga multe alte premii!
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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

UHD (în sp. Unidad de Hospitalización a Domi-
cilio) a Spitalului Universitar din Torrejón, 
a înregistrat de la deschiderea sa, la sfârși-
tul anului 2011, mai mult de 4.400 externări. 
Spitalizarea la domiciliu este un model de asis-
tență medicală eficient, sigur și satisfăcător 
pentru pacienți și rude. Printre avantajele sale 
se numără îmbunătățirea calității vieții pentru 
a putea beneficia de confortul, intimitatea și 
efectul terapeutic oferite de ambientul de acasă. 
Pentru îngrijitorii și membrii familiei, permite 
reducea timpului petrecut pe drumuri la spi-
tal și însoțitori. Numărul de pacienți tratați la 
domiciliu este în creștere, precum și tratamen-
tele și tehnicile efectuate tot mai complexe. În 
acest scop, este necesar să existe personal cali-
ficat și să se dezvolte strategii de coordonare 
între diferitele unități și profesioniști impli-
cați în procesul de îngrijire.

UHD a Spitalului Universitar din Torrejón 
a adăugat în portofoliul său de servicii trata-
mentul cu chimioterapie pentru pacienții care 
suferă de sindrom mielodisplazic și leucemie 
mieloidă acută. Acest tip de tratament este 
administrat o dată pe zi în cicluri de 5 până 
la 7 zile o dată pe lună, lucru care îi obligă 
pe pacienți să vină la spital. „Există pacienți 
care au nevoie de acest tip de tratament și 
care, datorită bolii sau situației lor personale, 
întâmpină dificultăți în a se deplasa la spital. 
Prin urmare, am studiat posibilitatea de a oferi 
tratamentul în propria lor casă pacienților cei 
mai vulverabili”, declară Dr. Manuel Mirón, 

șeful Serviciului de Spitalizare la Domiciliu 
al Spitalului din Torrejón.

Punerea în aplicare a administrării chi-
mioterapiei la domiciliu necesită o pregătire 
corespunzătoare a personalului. În plus, este 
necesară colaborarea între diferite servicii, în 
acest caz Hematologie, Farmacie și UHD, pre-
cum și crearea de protocoale de acțiune în cazul 
unei scurgeri sau efecte adverse farmaceutice. 
Dr. Mirón explică faptul că: „Manipularea și 
gestionarea deșeurilor trebuie să se facă pe baza 
celor mai stricte standarde de siguranță. În plus, 
condițiile de transport ale medicamentelor de 
la spital la domiciliu necesită un control atent al 
temperaturii care trebuie monitorizată în orice 
moment. În cazul nostru, desfășurăm activități 

de formare profesională pentru a ne familiariza 
cu caracteristicile și tehnicile de administrare a 
medicamentelor. În cele din urmă primim instru-
ire pentru a comunica orice efect advers prin 
intermediul canalelor disponibile în acest scop.”

Pentru a putea beneficia de serviciile oferite 
de Unitatea de Spitalizare la Domiciliu (UHD) 
a Spitalului din Torrejón, pacienții trebuie să 
îndeplinească o serie de cerințe, stabilitate cli-
nică, diagnostic confirmat, să aibă însoțitor și 
să facă parte din zona de acoperire a Spita-
lului Universitar din Torrejón, printre altele. 
UHD a Spitalului din Torrejón este formată 
din 2 medici și 4 asistente medicale, iar capa-
citatea maximă de asistență medicală ajunge 
la 21 de pacienți pe zi.

Unitatea de Spitalizare la Domiciliu (UHD) a Spitalului 
din Torrejón administrează chimioterapie la domiciliu

FOTO: SPITATUL UNIVERSITAR DIN TORREJÓN

Sarcinile complexe pe care 
femeile le au de rezolvat la ser-
viciu produc o stare de oboseală 
mai accentuată care induce o 
nevoie suplimentară de somn 
comparativ cu bărbații, sus-
ține o nouă cercetare realizată 
de cercetători britanic, infor-
mează AGERPRES.

O echipă de oameni de ști-
ință de la Centrul de cercetări 
asupra somnului de la Uni-
versitatea din Loughborough 

(Marea Britanie), care a desfă-
șurat studiul pe un eșantion de 
210 bărbați și femei, afirmă că 
nu toți sunt egali în fața obose-
lii. Femeile au nevoie în medie 
de 20 de minute de somn în 
plus în fiecare noapte față de 
bărbați, a fost concluzia lor. 
Motivul acestui dezechilibru 
ar fi creierul feminin, sus-
țin cercetătorii. Jim Horne, 
principalul autor al studiu-
lui, subliniază însă că și unii 

bărbați au nevoie să doarmă 
mai mult decât alții. Este cazul 
celor care au o activitate com-
plexă și care necesită luări de 
decizie repetate în cursul zilei. 
În acest caz, diferențele între 
cele două sexe se estompează, 
relatează pourquoidocteur.fr.

Un somn de calitate implică 
mai mulți factori, de la mediul 
ambiant, mobilierul, până la 
starea de sănătate sau pozi-
ția de dormit. Pentru un somn 

liniștit, saltelele de la Dormiré 
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.

Un studiu realizat de 
cercetători americani de la 
Universitatea Duke (Durham) 
în 2013 ajunsese la aceleași 
concluzii. În plus, aceștia 
observaseră că femeile care 
nu dorm destul suferă mai 
des de depresii și de schim-
bări de stare psihică. Aceste 
tulburări nu i-ar afecta și pe 
bărbații aflați în aceeași situa-
ție, sublinia atunci dr. Michael 
Breus intervievat de cotidia-
nul The Australian, conform 
sursei citate.

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.

Femeile au nevoie să doarmă cu 20 de minute în 
plus în fiecare noapte, mai mult decât bărbaţii

Finanţarea sistemului de sănătate trebuie să fie folosită în cel 
mai bun mod pentru acoperirea necesităţilor populaţiei și nu 
pentru profitul furnizorilor de servicii, iar o schimbare radi-
cală este necesară în asigurarea asistenţei sanitare, care să fie 
departe de interesele comerciale și mai aproape de interesele 
populaţiei, afirmă șeful Departamentului pentru Situaţii de 
Urgenţă (DSU), Raed Arafat, informează AGERPRES.

În opinia sa, una dintre cele mai importante măsuri care ar 
trebui luate în sistemul de sănătate este delimitarea sectorului 
privat comercial de cel public. „Pasul de a crește veniturile per-
sonalului din sănătate este unul foarte important însă acesta 
trebuie să vină și cu alte măsuri, una și cea mai importantă 
din punctul meu de vedere este delimitarea sectorului privat 
comercial de cel public și stabilirea unor reguli foarte clare care 
să ajungă chiar și la interdicţia de a lucra simultan în ambele 
sectoare, neștiind niciodată dacă medicul sau asistentul este 
loial locului de muncă din sectorul public și dacă într-adevăr 
acesta deservește interesul pacienţilor corect sau încearcă să-i 
plimbe între cele două sectoare și să-i facă să plătească cât mai 
mult posibil fără a ţine cont de posibilităţile lor și problemele 
lor”, a mai afirmat șeful DSU, conform sursei citate.

FOTO: PIXABAY.COM

Arafat: O schimbare radicală 
este necesară în sănătate
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Amplasarea Monumentului 
Marii Uniri de la Alba Iulia a 
fost subiectul central al discu-
țiilor pe care ministrul Culturii, 
George Ivașcu, le-a avut cu 
autoritățile locale din muni-
cipiul Alba Iulia, informează 
AGERPRES. George Ivașcu 
s-a aflat într-o vizită la Alba 
Iulia, „pentru a evalua și ana-
liza acțiunile și evenimentele 
în pregătire și care sunt preco-
nizate a se desfășura cu ocazia 
Aniversării Centenarului atât 
în municipiul Alba Iulia, cât și 
pe teritoriul întregului județ”.

În perioada următoare, 
„va avea loc finalizarea nego-
cierilor purtate cu sculptorul 
Mihai Buculei, semnarea con-
tractului și demararea efectivă 
a lucrărilor”. În același timp, 
subliniază Ministerul Cultu-
rii și Identității Naționale, „s-a 
identificat necesitatea investiți-
ilor în patrimoniul cultural, de 
inestimabilă valoare, cum ar fi: 
Palatul Principilor Transilvaniei, 
Axa Unirii, Sala Marii Uniri, 
lucrări de modernizare și între-
ținere a cetății Alba Carolina 
etc.”, precizează sursa citată.
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Subiectul amplasării 
Monumentului Marii Uniri–discutat

GRECO îngrijorat de sistemul 
judiciar din România

România, pe ultimul loc în UE 
la consumul de medicamente

Românii se află la coada clasamentului european privind con-
sumul de medicamente pe cap de locuitor, însă nu pentru 
că ar fi mai sănătoși, ci din cauza accesului precar la soluţiile 
terapeutice, se arată într-un comunicat al Patronatului Produ-
cătorilor Industriali de Medicamente din România (PRIMER), 
remis, marţi, AGERPRES.

Aceștia arată că piaţa farmaceutică din România a atins în 
2017 circa 12 miliarde lei la preţ de producător, reprezentând o 
creștere de 4% faţă de anul precedent. Totodată, cota de piaţă 
a producătorilor de medicamente din ţară s-a redus semni-
ficativ în ultimii 10 ani, de la circa 40% în 2006 la aproximativ 
23% în 2016. Alocarea bugetară pentru decontarea de medica-
mente a fost în 2017 de 6 miliarde de lei, adică sub 75 de euro 
pe cap de locuitor, reprezentând cea mai mică alocare din Uni-
unea Europeană, potrivit sursei citate. „Această alocare este 
nemodificată din 2011, deși necesarul de medicamente este 
de circa 8 miliarde de lei. Restul de până la cele 12 miliarde lei 
sunt plătite din buzunar de către pacienţi și de producătorii de 
medicamente prin taxa clawback (n. red.–clawback–returnarea 
statului român a unei părți din profitul realizat în urma vânzări-
lor de medicamente compensate)”, se mai arată în comunicat.

Grupul statelor împotriva corupţiei al Consiliului Europei 
(GRECO) se declară, într-un raport publicat miercuri, profund 
îngrijorat de anumite aspecte ale legii privind statutul judecă-
torilor și al procurorilor, ale legii privind organizarea sistemului 
judiciar și ale legii privind Consiliul Superior al Magistratu-
rii (CSM) adoptate recent de Parlamentul României, ca și de 
proiectele de amendamente la legislaţia penală, relevă un 
comunicat de presă al Consiliului Europei, preluat de AGERPRES.

GRECO a elaborat acest raport în baza unei decizii luate la 
sesiunea plenară din decembrie 2017 privind efectuarea unei 
evaluări urgente extraordinare a reformelor sistemului judi-
ciar din România, ţinând cont de faptul că ele ar putea implica 
încălcări grave ale standardelor anticorupţie.

Potrivit sursei citate, raportul notează că amendamentele 
la cele trei legi asupra sistemului judiciar adoptate de către 
Parlament în decembrie 2017 nu conţin unele dintre cele mai 
controversate propuneri prezentate iniţial în vara anului trecut. 
Totuși, GRECO este îngrijorat de potenţialul lor impact, printre 
care structura personalului din tribunale și parchete. În pofida 
importanţei și a amplorii mari ale acestor reforme, impactul lor 
nu a fost estimat în mod corespunzător, iar procesul legislativ 
a fost, de asemenea, discutabil.

TransferGo, compania 
de transferuri online 
internaționale rapide, 
facilitează transferurile 
online între Spania și 
România. Începând din 
2018, clienții TransferGo 
pot efectua transferuri 
către și dinspre Spania, cu 
comisioane fixe, indiferent 
de suma transferată.

Transferurile online au deve-
nit o componentă importantă 
în viața emigranților români. 
TransferGo vine în întâm-
pinarea nevoilor acestora, 
oferindu-le servicii de transfe-
ruri online rapide, la costuri 
mai mici decât servicii asemă-
nătoare sau bănci. Compania își 
extinde portofoliul de servicii 
existent, facilitând transferu-
rile între România și Spania.

Trimiterea banilor acasă 
către o rudă este o situație 
normală pentru românii ple-
cați la muncă în străinătate, 
iar comunitatea de români din 
Spania nu este o excepție. Aflați 
departe de casă, românii își 
pot sprijini familiile folosind 
TransferGo, compania cu cele 
mai rapide transferuri online 
internaționale la costuri reduse. 
TransferGo oferă servicii de 
transfer rapid de bani online la 
costuri mai mici decât băncile 
și sumă garantată la destinație, 
fără vreun cost ascuns.

Conform celor mai recente 
studii, realizate în 2017 de către 
Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni, din cei 4 milioane 
de români care au migrat în 
străinătate, 900.000 cetățeni 
români sunt înregistrați oficial 
în Spania, fiind a doua cea mai 
mare comunitate de români din 
străinătate. Spania este depășită 

în clasament numai de Italia, 
acolo unde sunt înregistrați 
ca rezidenți peste 1 milion de 
cetățeni români.

„După ce în 2017 ne-am 
extins rețeaua la 46 de țări la 
nivel global, ne bucurăm să 
continuăm această etapă impor-
tantă în evoluția TransferGo 
cu deschiderea coridorului 
Spania-România. Suntem 
încrezători că facilitarea celor 
mai rapide și avantajoase tran-
sferuri între România și Spania 
le va fi utilă tuturor celor care 

își doresc să vină în ajutorul 
celor dragi aflați peste hotare. 
Vom continua să investim în 
dezvoltarea serviciilor și simp-
lificarea procesului de transfer 
online pentru toți clienții noș-
tri, precum și la extinderea 
acestora”, a declarat Marius 
Nedelcu, Country Manager 
TransferGo România.

În 2017, volumul tranzac-
ționat de către români prin 
intermediul TransferGo a 
fost de peste 57 milioane de 
euro, majoritatea tranzacțiilor 

fiind efectuate prin interme-
diul aplicației TransferGo. În 
cei 5 ani de existență, serviciul 
online a câștigat încrederea a 
peste 400.000 de consumatori, 
ajungând la 2 milioane de tran-
sferuri internaționale între 46 
de țări. Clienții TransferGo au 
reușit astfel să economisească 
un total de peste 20 milioane 
de euro, comparativ cu alte 
instrumente disponibile pe 
piață.

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

TransferGo oferă transfer 
de bani la nivel internațional, 
rapid și la costuri mici, între 
46 de țări din întreaga lume. 
Folosind sistemul inovator 
TransferGo, consumatorii pot 
trimite bani peste hotare folo-
sind un model digital din cont 
în cont, care înseamnă că banii 
nu trebuie să părăsească țara: 
banii sunt transferați local-in 
local-out. Pe scurt, expedito-
rul face o tranzacție locală în 
contul bancar TransferGo din 
aceeași țară, iar compania plă-
tește local în contul bancar al 
țarii de destinație.

TransferGo este activ 
pe piața din România 
din iunie 2015.
Pentru mai multe detalii, acce-
sați: www.transfergo.ro

TransferGo facilitează transferurile 
online rapide între Spania și România

Marius Nedelcu, Country Manager TransferGo România /  
WWW.TRANSFERGO.RO
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Românii din străinătate, dar și din 
Spania pot beneficia de o finanțare 
printr-un proiect în premieră 
pentru românii din Diaspora.

Proiectul se numește „Acasă Plus–
Antreprenori pentru Sustenabilitate” 
și facilitează accesul românilor din 
străinătate la finanțări nerambursa-
bile de până la 40.000 de Euro, în 
cadrul Programului StartUp Dias-
pora. Astfel, românii din Spania pot 
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 beneficiază de consultanță, 
are acces gratuit la instruire 
și poate obține o finanțare 
europeană de până la 40.000 
de Euro pentru orice afacere 
non-agricolă pe care dorește să 
o înceapă în România (excepție 
București și Județul Ilfov). Detalii 
și înscrieri pe: antreprenoracasa.
globalcommercium.ro.

Prezentăm în continuare, detalii 
aduse de Tina Cozmaciuc–Mana-
ger Proiect SC Global Commercium 
Development SRL, care ne-a povestit 
într-un interviu la Radio Românul din 
Spania (pe 107,7 FM și www.radio-
romanul.es) despre proiectul „Acasă 
Plus–Antreprenori pentru Sustenabi-
litate”, având ca obiectiv dezvoltarea 
spiritului antreprenorial în rândul 
românilor din străinătate, interesați 
de înființarea unor afaceri pe terito-
riul României.

Am vorbit despre evoluția pro-
iectului cu Tina Cozmaciuc, aceasta 
reprezentând SC Global Commercium 
Development SRL, partenerul prin-
cipal în proiectul în care s-a înscris 
deja foarte multă lume, fiind încă 
multe întrebări legate de faza finală 
de pregătire și depunere a dosarelor.

Reporter: Care este stadiul actual al 
implementării acestui proiect?

Tina Cozmaciuc: Suntem încă în 
etapa de depunere a dosarelor și 
este o perioadă destul de încărcată, 
provocatoare, pentru că trebuie pe 
de o parte să respectăm condițiile 
prevăzute în Ghidul Finanțatorului 
și condițiile prevăzute de proiect și, 
pe de altă parte, trebuie să le expli-
căm aceste condiții celor interesați 
să își deschidă o afacere în România, 
astfel încât să putem corela documen-
tele lor cu aceste condiții, să devină 
eligibili și să participe cu succes la 
proiectul nostru.

R.: Este ultima sută de metri! Încă se mai 
pot înscrie cei care nu au apucat? Încă 
se mai pot depune dosare?

T.C.: Da! Şi pe această cale îi încu-
rajăm pe cei care încă nu au apucat să 
depună dosare, să se înscrie. Trebuie 
doar să citească cu atenție toate con-
dițiile care trebuie îndeplinite. Deci 
îi așteptăm și pe cei care încă nu s-au 
hotărât, dar și pe cei care au depus 

actele și încă mai au documente de 
completat la dosar. Indiferent dacă 
ești în România sau în orice altă țară 
europeană trebuie să îndeplinești 
condițiile finanțatorului. În ace-
eași situație, suntem și noi. Vreau 
să subliniez sprijinul important pe 
care îl avem în proiect din partea 
Uniunii Muncitorilor Români din 
Spania, care a desemnat în echipa 
de proiect opt experți dedicați aces-
tei activități de înscriere și selecție a 
dosarelor în proiect.

R.: Ce urmează? Care este etapa următoare?
T.C.: Urmează să finalizăm selecția 

dosarelor, iar persoanele declarate 
eligibile vor fi invitate să participe 
la etapa următoare de formare pen-
tru competențe antreprenoriale. Este 
un curs gratuit, on-line, foarte ușor 
de urmărit și aici avem un grup de 
formatori, care au adaptat curricula 
de formare nevoilor grupului țintă 
identificat în proiect. Deci, vor putea 
începe formarea.

R.: Acest proiect facilitează accesul 
românilor din străinătate la finanțări 
nerambursabile de până în 40.000 de 
Euro. Participanții beneficiază de sprijin 
pentru pregătirea planurilor de afaceri? 
Este o sumă totuși importantă!

T.C.: Da, așa este! Există un ast-
fel de program de sprijinire a lor în 

România! Este un program similar 
și în România pe Start Up Plus. Din 
momentul în care persoana din gru-
pul țintă a fost sprijinită să se înscrie 
și să își depună dosarul, va fi consi-
liată să se înscrie pe programul de 
formare antreprenorială on-line, care 
are o durată de 60 de ore și la care 
au acces timp de două luni, la orice 
oră. Iar ca urmare a finalizării cur-
sului, va rezulta un plan de afaceri. 
Acesta va fi finalizat și cu sprijinul 
tutorilor formatori. Fiecare grupă de 
20 de persoane beneficiază de spri-
jinul unui expert pe antreprenoriat, 
astfel încât planul de afaceri rezultat 
să fie unul de succes și cu care ulterior 
acea persoană să poată participa la 
concursul de planuri de afaceri, care 
este etapa următoare. Cam acestea 
au fost etapele parcurse pe primul 
an: eligibilitatea, formarea antre-
prenorială și întocmirea planului de 
afaceri și undeva prin octombrie ar 
trebui să avem deja selecția făcută 
și câștigătorii să fie cu contractul de 
subvenționare semnat.

R.: Și cât va dura până la selecția finală 
a dosarelor depuse?

T.C.: Până în iulie avem formarea, 
perioada de selecție este iulie–august 
și mai avem o lună de rezervă pentru 
clarificări și contestații. Mai sunt și 
interviurile, pentru că fiecare persoană 

căreia i s-a selectat planul de afaceri 
va fi invitată la un interviu cu comisia 
de selecție și acordare a finanțări-
lor. Bineînțeles că interviurile se pot 
face via Skype (n. red.–prin interme-
diul aplicației Skype) sau față în față, 
după caz. Avem persoane înscrise și 
din alte zone ale Europei, chiar dacă 
interesul a venit cu preponderență 
din Spania.

R.: Îți mulțumim pentru tot și vă dorim 
mult succes în continuare!

T.C.: Şi eu vă mulțumesc și urăm suc-
ces parteneriatului! Invit persoanele 
care încă nu au depus dosare și cred 
că pot deveni potențiali beneficiari, 
să se înscrie, să primească consul-
tanță, sprijin pe planul de afaceri și 
pentru finanțarea afacerii în Româ-
nia! Mult succes, tuturor!

De când s-a lansat proiectul „Acasă 
Plus–Antreprenori pentru Sustenabi-
litate” au avut loc mai multe sesiuni 
de informare pentru cei care doresc 
să se înscrie în proiect. Cere detalii 
pe pagina de Facebook a proiectu-
lui: Antreprenor Acasă.

Înscrie-te acum în proiect și 
beneficiază de consultanță și finan-
țare europeană pentru orice afacere 
non-agricolă pe care dorești să o începi 
în România. Detalii și înscrieri pe: 
antreprenoracasa.globalcommercium.
ro. Fiecare candidat 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 
pentru Sustenabilitate” este în deru-
lare, având ca obiectiv dezvoltarea 
spiritului antreprenorial în rândul 
românilor din străinătate, interesați 
de înființarea unor afaceri pe teritoriul 
României. SC Global Commercium 
Development SRL (România) în 
parteneriat cu Asociația „Centrul 
de Consultanță și Management al 
Proiectelor Europroject” (Româ-
nia), Metodo Estudios Consultores 
(Spania) și Uniunea Muncitorilor 
Români (Spania) sunt parteneri în 
acest proiect. Proiectul este co-fi-
nanțat din Programul Operațional 
Capital Uman 2014–2020.

Proiect ACASĂ PLUS: Înscrie-te pentru a beneficia gratuit de 
cursuri on-line, o diplomă și proiectul propriei tale afaceri

FOTO: FACEBOOK / ANTREPRENOR ACASĂ
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Cea mai mare sărbătoare 
dintre toate sărbătorile, 
Învierea Domnului (Sfintele 
Paști) pentru cei de rit catolic, 
anul acesta s-a celebrat pe 1 
aprilie, iar pentru cei de rit 
ortodox, pe 8 aprilie 2018. 
Săptămâna care urmează 
Sfintelor Paști este denumită 
Săptămâna Luminată.

Conform Basilica.ro, Patriar-
hul Daniel al Bisericii Ortodoxe 
Române a declarat, referitor la 
semnificația Învierii Domnului 
că: „Învierea lui Hristos este 
temelia învierii tuturor oame-
nilor. Întrucât sărbătoarea 
Sfintelor Paști este sărbă-
toarea biruinței vieții asupra 
morții și a bucuriei asupra 
întristării, ea ne cheamă să 
oferim celor din jurul nostru 
iubire milostivă, pace și bucurie, 
mai ales celor orfani, bolnavi, 
săraci, îndoliați și singuri. (…) 
Vă adresăm tuturor doriri de 
sănătate și mântuire, pace și 
bucurie, dimpreună cu salu-
tul pascal: Hristos a Înviat!”

Președintele Klaus Iohan-
nis a transmis, pe pagina sa de 
Facebook, un mesaj, în care 
îi îndeamnă pe români să se 
bucure împreună cu cei dragi 
de armonie și înțelegere. „(…) 
Vă doresc să vă bucurați împre-
ună cu cei dragi de armonie și 
înțelegere! Hristos a Înviat!”, se 
arată în mesajul președintelui.

După cum românii din 
țară s-au adunat pe la dife-
rite biserici să sărbătorească 
Sfintele Paști, așa și românii 
din întreaga lume s-au adu-
nat pe la diferite biserici din 
toate colțurile lumii, întreaga 

Europă și din întreaga Spanie. 
Bisericile din Spania gătite în 
cele mai frumoase straie, cu 
însemne românești și multe 
flori pe la icoane i-au aștep-
tat pe românii plini de emoție 
să le calce pragul.

Comunitatea cea mai mare 
de români din străinătate se 
află în Spania, cu o cifră ofici-
ală de peste 1 milion. Românii 
din Spania au sărbătorit uniți 
în credință și tradiții românești. 
Copiii cărau bucuroși diferite 
coșulețe cu ouă vopsite în mai 
multe culori, dar și în roșul tra-
dițional, iar părinții aduceau în 
urma lor pentru sfințire diferite 
bucate tradiționale românești: 
cozonacul, pasca, colăcuții de 
pâine și altele, toate învelite 
în ștergare românești.

Pe lângă bisericile gătite cu 
însemne românești și românii, 
cei care au dorit și au putut, au 
venit la slujba de Înviere pen-
tru a lua Lumină îmbrăcați în 
portul popular românesc, bucu-
rându-se cu toții de minunea 
Învierii prin salutul creștinesc: 
Hristos a Înviat! Pe fețele 

fiecăruia dintre românii care 
au participat la slujba de Învi-
ere s-a putut citi un gând, o 
emoție, o mulțumire, o îngrijo-
rare, o resemnare, o întristare 
sau o veselie, toate aceste sen-
timente, emoții sau gânduri, 
fiind întărite printr-o rugă-
ciune colectivă pentru cei de 
departe, pentru cei de acasă 
aflați în nevoi sau boală, pen-
tru cei ce nu mai sunt, pentru 
sfântul Popor Român, pentru 
sfânta Țară România. Şi nu, nu 
sunt cuvinte goale! Când tră-
iești în depărtări, tot ce-i mai 
sfânt în sufletul tău e românesc, 
indiferent de țara unde locu-
iești, gândul ți-e mereu la țara 
ta și la familia rămasă acasă. 
Nu toți îi au pe cei dragi cu ei, 
copiii plâng de dor acasă, lip-
siți de părinți. Oare pe când 
întoarcerea? Oare pe când o 
soartă mai bună pentru acest 
popor? Şi de meritat, merităm, 
și de așteptat, am așteptat des-
tul! Doamne Dumnezeule, oare 
când?

Prin aceste sărbători, și 
mai ales prin această mare 

sărbătoare, comunitățile de 
români din Spania se unesc 
în simțire și tradiții româ-
nești. Marea de lumânări 
aprinse poartă pentru fiecare 
dorințe care se înalță spre cer. 
Copiii învață prin aceste săr-
bători românești cum să simtă 
românește cu mândrie, în depli-
nătatea bucuriei sufletului. O 
astfel de comuniune româ-
nească a avut loc și la Catedrala 
Ortodoxă Română din Madrid, 
de pe Calle Tubas, nr. 9, 28054, 
Madrid. PS Timotei, Episcopul 
Ortodox Român al Spaniei și 
Portugaliei, alături de alți pre-
oți a săvârșit slujba de Înviere 
în mijlocul românilor adunați 
și în prezența ambasadorului 
României în Regatul Spaniei, 
Gabriela Dancău.

Un alt exemplu de comu-
niune românească s-a adunat 
și la Parohia Ortodoxă Română 
pentru comunitatea românilor 
din Alcalá de Henares (Madrid) 
de pe Calle Cuesta de Teatinos, nr. 
12, 28806, (lângă Centrul comer-
cial–ALCALÁ MAGNA). Preotul 
paroh Adrian Pintea a ținut 
slujba de Înviere în noua bise-
rică, recent inaugurată.

Românii din Spania sunt 
buni păstrători ai tradițiilor 
și valorilor culturii românești, 
aceste sărbători ajutându-i să 
se regăsească și să își bucure 
sufletul de tot ce îi românesc, 
până la următoarea sărbătoare 
pe care o vom petrecem din 
nou împreună între români, să 
avem cu toții o viață binecu-
vântată cu sănătate și împliniri! 
Doamne ajută, tuturor! Hris-
tos a Înviat!

FOTO: YOUTUBE.COM

Românii din Spania au sărbătorit Sfintele 
Paști uniți în credință și tradiții românești

Bucate tradiționale românești la Catedrala Ortodoxă Română din 
Madrid / WWW.FACEBOOK.COM/EPISCOPIA.ASPANIEIPORTUGALIEI

PS Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, alături de alți preoți / WWW.FACEBOOK.COM/EPISCOPIA.ASPANIEIPORTUGALIEI

Guvernul va acorda ajutoare 
de urgenţă pentru inundaţii

Guvernul va acorda ajutoare de urgenţă mai multor localităţi 
și persoane care au fost afectate de inundaţii și alunecări de 
teren, a anunţat premierul Viorica Dăncilă, informează AGER-
PRES. „Ne dorim ca oamenii din zonele respective să poată să 
revină cât mai curând la o viaţă normală, de aceea ajutoarele 
sunt destinate în mod special reconstrucţiei locuinţelor afec-
tate de calamităţile naturale”, a arătat Dăncilă.

„De asemenea, aprobăm o hotărâre de Guvern prin care se 
acordă ajutoare de urgenţă în valoare de 353.500 de lei, din 
bugetul Ministerului Muncii, pentru sprijinirea unui număr 
total de 49 de familii și persoane singure, care se află în situaţii 
de necesitate cauzate de inundaţii sau de alunecările de teren. 
Aceste situaţii sunt în judeţele Buzău, Dâmboviţa, Prahova și 
Vâlcea”, a spus Dăncilă, conform sursei citate.

FOTO: PIXABAY.COM

Drumurile din România, 
cele mai nesigure din 
Uniunea Europeană

În timp ce drumurile europene au fost și în 2017 cele mai 
sigure drumuri din lume, cu o medie de 49 de accidente mor-
tale la un milion de locuitori, România este pe ultimul loc în UE 
la acest indicator, în condiţiile în care a avut cea mai mare rată 
a accidentelor mortale la mortalitate din UE (98 de accidente 
mortale la un milion de locuitori, dublu faţă de media din UE), 
a anunţat marţi Comisia Europeană, informează AGERPRES.

Executivul comunitar subliniază că în prezent doar două 
state membre, România și Bulgaria, au o rată a accidentelor 
mortale mai mare de 80 de decese la un milion de locuitori, 
faţă de șapte state membre în anul 2010. De asemenea, în 2017 
majoritatea statelor membre aveau o rată a accidentelor mor-
tale mai mică de 60 de decese la un milion de locuitori, iar opt 
din aceste state aveau chiar o rată a accidentelor mortale mai 
mică de 40 de decese la un milion de locuitori.

În România numărul de accidente mortale a crescut cu un 
procent în 2017 faţă de anul 2016. „25.300 de persoane și-au 
pierdut viaţa pe drumurile noastre în ultimul an și multe altele 
au suferit vătămări grave care le vor afecta pe viaţa. Siguranţa 
rutieră este, fără doar și poate, o responsabilitate partajată cu 
statele membre, însă eu sunt convinsă că UE poate face mai 
mult pentru a-i proteja mai bine pe cetăţenii europeni. Comi-
sia lucrează în prezent la o serie de măsuri concrete, pe care 
intenţionam să le anunţăm”, a declarat comisarul pentru Trans-
porturi, Violeta Bulc, conform sursei citate.
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Dacin-Sara (Societatea pentru Drep-
turi de Autor în Cinematografie și 
Audiovizual–Societatea Autorilor 
Români din Audiovizual) și Institutul 
Cultural Român de la Madrid orga-
nizează, în colaborare cu Cinemateca 
Spaniolă, Centrul Național al Cine-
matografiei și Ambasada României 
în Spania ciclul „Un secol de cinema 
românesc”, o retrospectivă a cine-
matografiei românești de la primul 
lungmetraj–Independența României, 
1912–până la debuturile regizorilor 
„Noului Val” în anii 2000. La Madrid 
vor fi proiectate 12 filme în Cine Doré, 
în perioada 14 aprilie–29 mai, infor-
mează Institutul Cultural Român.

Selecția de pelicule prezentate la 
Madrid constituie prima etapă a unui 
proiect mai amplu ce va continua în 
toamna anului 2018 în colaborare cu 
Cinemateca Andaluză. „Un secol de 
cinema românesc” reunește 26 de 
filme care își propun să ofere specta-
torului o retrospectivă reprezentativă 
a filmului românesc a cărei istorii, în 
ciuda succesului său actual în diverse 
festivaluri, este încă puțin cunoscută.

Ciclul de film va fi inaugurat în 
data de 14 aprilie, la ora 19:45, cu 
filmul Hotel de lux, Premiul Leul de 
Argint la Mostra di Venezia în 1992. 
Lungmetrajul va fi precedat de scurt-
metrajul de animație Scurtă istorie 
de Ion Popescu-Gopo, câștigător al 
Premiului Palme d´Or la Cannes 
în 1957. La gala de inaugurare vor 
fi prezenți Bogdan Ficeac, directo-
rul general al Dacin Sara, Şerban 
Marinescu, președintele Consiliu-
lui Director al Dacin Sara, iar după 
proiecție, regizorul Dan Pița și criti-
cul de film Roberto Cueto vor dialoga 
cu publicul prezent.

HOTEL DE LUX / LUXURY HOTEL: 
România–1992–Color–105’
Un tânăr șef de sală ambițios (inter-
pretat de Valentin Popescu) încearcă 
să înnoiască ambianța dintr-un resta-
urant aflat în incinta unui hotel de lux. 
Inexplicabil, inițiativele lui trezesc 
împotrivirea unor superiori. Pătrun-
zând însă în profunzimea relațiilor 
dintre cei care conduc complexul și 

cei care le execută dispozițiile, iese 
la iveală o perfidă țesătură de min-
ciuni care împiedică evoluția unei 
vieți normale și înfloritoare.

Premiul „Leul de Argint”, Fes-
tivalul Internațional de Film de la 
Veneția, 1992. Leul de argint cuce-
rit de Dan Pița la Veneția și-a extins 
astfel aureola asupra întregii cinema-
tografii care, după 27 de ani, reintră în 
palmaresul marilor competiții interna-
ționale, (Adina Darian, Noul Cinema 
nr. 10/1992).

FIŞA ARTISTICĂ: Regie: Dan Pița; 
Scenariu: Dan Pița; Imagine: Călin 
Ghibu; Protagoniști: Irina Petrescu, 
Ştefan Iordache, Clara Voda, Con-
stantin Cotimanis; Montaj: Cristina 
Ionescu.

SCURTĂ ISTORIE 
/ A BRIEF HISTORY: 
România–1956–Color–9’
Considerat la un moment dat „un 
Disney român”, Ion Popescu-Gopo 
(1923-1989) s-a afirmat ca un lider al 
animației europene din cea de-a doua 
jumătate a secolului XX. Faptul este 
certificat de premiul obținut în 1957 
la Cannes de Scurtă istorie, un film 
ce nu se temea să pună în discuție 

îndrăznețe idei politice într-un cli-
mat marcat de moartea lui Stalin, de 

„avortarea” Conferinței de la Geneva și 
de fortificarea „Cortinei de Fier” care 
separa Europa. Pentru a face dige-
rabil acest mesaj, Gopo apelează la 
umorul prezent în toate filmele sale 
de animație ori de ficțiune artistică.

Filmul său acumulează în zece 
minute idei poetice, într-o povestire 
umoristică plină de ritm și imaginație. 
Este foarte important că filmul său 
nu datorează cu rigurozitate nimic 
nici lui Disney, nici lui Grimault, nici 
școlii cehoslovace, nici celei sovie-
tice. Acest filmuleț a fost la Cannes 
o descoperire care trebuia semnalată 
prin strălucirea unui mare premiu, 
(Georges Sadoul).

Premiul Palme d’ Or pentru ani-
mație, Festivalul Internațional al 
Filmului de la Cannes, 1957.

FIŞA ARTISTICĂ: Regia: Ion 
Popescu-Gopo

Weekendul inaugural continuă 
duminică, 15 aprilie, de la ora 19:30, 
cu pelicula Restul e tăcere, realizată 
de Nae Caranfil, care are ca punct 
de plecare primul lungmetraj româ-
nesc realizat în 1912, Independența 
României. Un fragment de 5 minute 

din această peliculă mută va preceda 
filmul lui Nae Caranfil. Unul din pro-
tagoniștii peliculei, Ovidiu Niculescu, 
va dialoga cu realizatorul emisiunii 
El Séptimo vicio, Javier Tolentino și 
cu publicul prezent după proiecție.

RESTUL E TĂCERE / 
THE REST IS SILENCE: 
România–2007–Color–114’
Ambientat în primele decenii ale seco-
lului XX, filmul urmărește povestea 
tânărului Grig, fiul unei vedete a Tea-
trului Național, care este pe cale să 
comită păcatul de neiertat în ochii 
tatălui: să regizeze un film de cinema! 
Îl visează ca pe cel mai grandios și 
mai lung film realizat vreodată. Va fi 
reconstituirea fidelă a războiului cu 
turcii prin care România își cucerise 
independența cu 35 de ani în urmă. 
Leon, un moșier local atins de deliruri 
mesianice și auto-proclamat Patron 
al Artelor, devine finanțatorul între-
gii afaceri. Dar va putea Gaumonde, 
compania franceză ce controlează 
piața cinematografică aproape peste 
tot în Europa, să accepte competi-
ția cu o producție independentă de 
o asemenea amploare? Şi dacă da, 
va obține Grig, prin această victorie, 

respectul tatălui său? O poveste (în 
mare parte) adevărată, care are ca 
punct de plecare primul lungmetraj 
românesc, Independența României 
(1912), conform sursei citate.

Producția este premiată în anul 
2009 cu 9 premii Gopo (los Goyas 
rumanos) printre care „Gopo pen-
tru cel mai bun film”, „Cel mai bun 
scenariu”, „Cea mai bună imagine”. 
Restul e tăcere nu e doar un specta-
col al spectacolelor, ci și un poem; iar 
curgerea imaginilor unele în altele e 
muzică, (Andrei Gorzo, Dilema veche, 
martie 2008).

FIŞA ARTISTICĂ: Regie: Nae 
Caranfil; Scenariu: Nae Caranfil; Ima-
gine: Marius Panduru; Protagoniști: 
Nae Caranfil, Mirela Zeța, Ovidiu 
Niculescu; Montaj: Dan Nanoveanu.

PROGRAMARE APRILIE
Sâmbătă, 14 aprilie, 19:45 h, Sala 1: 

Scurtă istorie (scurtmetraj, 9´), regie: 
Ion Popescu-Gopo; Hotel de lux, regie 
Dan Pița. Discuție cu publicul după 
proiecție. Participă regizorul Dan 
Pița și criticul de film și selecțione-
rul Roberto Cueto.

Duminică, 15 aprilie, 19:30 h, Sala 
2: Independența României (fragment, 
5´), regie: Aristide Demetriade, Gri-
gore Brezeanu; Restul e tăcere, regie: 
Nae Caranfil. Discuție cu publicul după 
proiecție. Participă actorul Ovidiu 
Niculescu și criticul de film și rea-
lizatorul emisiunii El séptimo vicio, 
Javier Tolentino.

Marți, 17 aprilie, 21:30 h: Răscoala, 
regie: Mircea Mureșan.

Duminică, 22 aprilie, 13:30 h: Sec-
vențe, regie: Alexandru Tatos.

Miercuri, 25 aprilie, 19:30 h: A 
fost sau n-a fost?, regie: Corneliu 
Porumboiu.

Toate filmele vor fi difuzate în ori-
ginal cu subtitrare în limba spaniolă. 
Toate proiecțiile se vor desfășura în 
sălile cinematografului CINE DORÉ, 
C/ Santa Isabel 3, 28012 Madrid. 
Bilete: Toate biletele se pot achizi-
ționa la casa cinematografului Cine 
Doré. Detalii referitoare la reduceri, 
abonamente și vânzarea anticipată 
se pot afla de pe pagina de internet 
a Cine Doré / Filmoteca Española.

O retrospectivă a cinematografiei românești: Un secol 
de cinema românesc la Madrid, 14 aprilie–29 mai

FOTO: ICR.RO

IGPR: Peste 2.800 de infracţiuni în minivacanţa de Paște
Peste 2.800 de infracțiuni au fost con-
statate de polițiști în minivacanța de 
Paște, fiind aplicate aproape 22.000 
de sancțiuni contravenționale și au 
fost reținute 1.324 de permise de 
conducere, informează AGERPRES.

Au fost depistate 43 de persoane 
urmărite național sau internațional. 
IGPR informează că polițiștii au aplicat 
21.782 de sancțiuni contravențio-
nale pentru neregulile constatate, în 
valoare totală de 7.724.300 de lei și au 

confiscat bunuri în valoare de peste 
132.000 de lei. Polițiștii rutieri au 
desfășurat activități pentru creșterea 
siguranței în trafic, fiind constatate 
456 de infracțiuni și aplicate 15.266 
de sancțiuni la regimul circulației pe 
drumurile publice, iar, ca măsuri com-
plementare, au fost reținute 1.324 de 
permise de conducere, dintre care 
140 pentru consum de alcool, 434 
pentru viteză excesivă și 750 pen-
tru alte abateri. Au fost retrase 406 

de certificate de înmatriculare auto, 
menționează sursa citată.

Totodată, polițiștii au aplicat 2.527 
de sancțiuni contravenționale, în 
valoare de peste 930.000 de lei, și 
au confiscat bunuri în valoare de 
peste 12.000 de lei. Polițiștii rutieri 
au constatat 118 infracțiuni la regi-
mul circulației pe drumurile publice 
și au reținut 221 de permise de con-
ducere și retras 61 de certificate de 
înmatriculare auto. Foto: specialarad.ro
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Inspecţia Muncii a aplicat 
amenzi de 2,9 milioane de lei

Aproape toți românii plecați 
peste graniță (98%) le reco-
mandă prietenilor lor să viziteze 
România, zonele de munte, 
Transilvania și Maramure-
șul fiind destinațiile despre 
care românii povestesc cel mai 
mult amicilor lor din țările de 
adopție, conform unui studiu, 
informează AGERPRES.

Mulți dintre românii din 
străinătate se întorc în Româ-
nia în perioada sărbătorilor, 
pentru a fi alături de familiile 
și prietenii lor. O mare parte 

dintre aceștia duc cu ei și noii 
prieteni sau familiile formate 
în țările de adopție, pentru a 
petrece românește și a vizita 
cele mai frumoase locuri din 
țară. Din cei peste 4 milioane 
de români plecați peste gra-
nițe, 98% își îndeamnă noile 
cunoștințe din țările de adopție 
să viziteze România, conform 
unui studiu realizat în comu-
nitățile de români din peste 
60 de țări. Realizatorii stu-
diului consideră că „aceasta 
înseamnă aproape 4 milioane 

de ambasadori veritabili pentru 
turismul românesc împrăști-
ați în toate colțurile lumii, care 
le povestesc străinilor cu pasi-
une despre locurile și lucrurile 
frumoase care pot fi văzute în 
România”.

Întrebați ce destinații le 
recomandă prietenilor stră-
ini, respondenții studiului au 
menționat peste 70 de destina-
ții și obiective, de la orașe, la 
stațiuni, trasee montane și pla-
jele litoralului românesc, până 
la obiective turistice naturale, 

culturale și istorice. Zonele de 
munte sunt destinațiile pe care 
cea mai mare parte a români-
lor din diaspora le recomandă 
cunoștințelor din străinătate. 
39% dintre ambasadorii turis-
mului românesc îi îndrumă pe 
aceștia să viziteze stațiunile 
și traseele montane, cele mai 
frecvent menționate fiind obiec-
tivele de pe Valea Prahovei.

Aproape un sfert (23%) 
dintre românii care trăiesc în 
afara țării le povestesc priete-
nilor lor despre frumusețile 
Transilvaniei, îmbiindu-i să 
o viziteze. Conform sursei 
citate, Maramureșul este cea 
de-a treia destinație în topul 
celor mai recomandate străi-
nilor de către cei plecați peste 
granițe–13% dintre aceștia își 
îndeamnă prietenii să viziteze 
zona Maramureșului, deseori 
menționat alături de Cimitirul 
Vesel de la Săpânța. Pe lângă 
cele trei destinații turistice, în 
top se regăsesc și Bucureștiul, 
Sibiu, Moldova cu ale ei mănăs-
tiri, Delta Dunării și Litoralul 
Mării Negre, fiecare dintre ele 
menționate de câte 12% dintre 
respondenții cercetării.

Românii din diaspora, cei mai buni ambasadori ai 
turismului românesc; zonele de munte, preferate

Inspectorii de muncă au aplicat agenţilor economici, în peri-
oada 26–30 martie, amenzi în valoare totală de circa 2,9 
milioane de lei (620.483 euro) pentru nerespectarea prevede-
rilor legale în domeniu, potrivit datelor oficiale publicate de 
Inspecţia Muncii, informează AGERPRES.

În intervalul de referinţă, au fost depistate 269 persoane 
care lucrau fără forme legale, dintre care 32 erau din jude-
ţul Prahova, 25 din Timiș și câte 22 din Argeș și Hunedoara. De 
asemenea, în domeniul relaţiilor de muncă, au fost efectu-
ate 2.029 de controale în urma cărora s-au aplicat amenzi în 
valoare de 2,657 milioane lei, din care 2,4 milioane de lei pen-
tru muncă nedeclarată, și au fost sancţionaţi 387 de angajatori.

În aceeași perioadă, în domeniul securităţii și sănătă-
ţii în muncă, au fost efectuate 1.217 de controale, în urma 
cărora s-au aplicat amenzi în valoare de 233.750 de lei, mai 
spune sursa citată. Conform Inspecţiei Muncii, angajatorii au 
comunicat către inspectoratele teritoriale de muncă 122 de 
evenimente care, în urma cercetărilor efectuate de inspectorii 
de muncă, vor fi sau nu încadrate ca fiind accidente de muncă. 
Dintre acestea, 32 au avut loc în București și 19 în judeţul Timiș.

FOTO: BOOKING.COM

FOTO: CLUJMANIFEST.RO
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Rusia a promis un „răspuns 
dur” la noile sancțiuni ameri-
cane adoptate împotriva unor 
oameni de afaceri, entități și 
oficiali cu rang înalt ruși, infor-
mează AGERPRES. „Nu vom 
lăsa atacul actual sau orice nou 
atac antirus fără un răspuns 
dur”, a declarat ministerul rus 
de externe într-un comunicat.

„Pentru că nu a obținut 
niciun rezultat cu cele 50 de 
serii de sancțiuni precedente, 
Washingtonul continuă să spe-
rie cu refuzul vizelor SUA, 

amenință afacerile rusești cu 
blocarea activelor și bunuri-
lor, dar uită că rechiziționarea 
proprietății private și a banilor 
altora se numește furt”, a adă-
ugat diplomația rusă. Potrivit 
Moscovei, sancțiunile ameri-
cane fac ca Statele Unite să 
intre în categoria țărilor „ina-
mice ale economiei de piață 
și concurenței libere și cin-
stite”, deoarece „utilizează 
metode administrative pen-
tru a elimina concurenți pe 
piețele străine”.

„Nicio presiune nu va face 
să devieze Rusia de la dru-
mul pe care și l-a ales. Ea nu 
va face decât să demonstreze 
incapacitatea Statelor Unite de 
a-și atinge țelurile și să con-
solideze societatea rusă”, a 
mai afirmat diplomația de la 
Moscova. „Sfătuim Washing-
tonul să se debaraseze cât mai 
repede de iluzia că este posi-
bil să discute cu noi folosind 
limbajul sancțiunilor”, a adă-
ugat ministerul rus, conform 
sursei citate.

Noile sancțiuni americane 
vizează 38 de persoane și entități 
care li se adaugă celor 24 deja 
vizate la jumătatea lui martie ca 
răspuns la ingerința electorală 
și mai multe atacuri ciberne-
tice de care este acuzată Rusia. 
Printre persoanele țintite figu-
rează șapte „oligarhi”, prezentați 
ca apropiați ai Kremlinului, 12 
companii pe care aceștia le dețin 
sau controlează, precum și ofici-
ali ruși cu rang înalt și societatea 
rusă pentru exportul de arma-
ment, Rosoboronexport.

Miniștrii polonezi își vor dona 
primele pe anul 2017 celei mai 
mari organizații caritabile din 
țară, iar parlamentarii își vor 
vedea, cel mai probabil, sala-
riile reduse cu 20%, a decis 
partidul de guvernământ, 
Lege și Justiție (PiS, conser-
vator), reacționând la o cădere 
abruptă în sondaje, informează 
AGERPRES.

„Miniștrii și secretarii de stat 
care sunt oameni politici au 
decis să-și doneze primele, până 
la mijlocul lunii mai, la Caritas, 
pentru opere sociale”, a anunțat 
liderul PiS, Jaroslaw Kaczynski, 
la finalul unei reuniuni a con-
ducerii formațiunii. „Vox populi, 
vox dei”, a adăugat el. Partidul 
a decis, de asemenea, să îna-
inteze imediat în parlament un 

proiect de lege privind scăde-
rea cu 20% a remunerațiilor 
deputaților și senatorilor, și 
să ceară introducerea de pla-
foane salariale pentru primari 
și alți responsabili regionali 
și locali, remunerați de multe 
ori mai generos decât mem-
brii guvernului. În plus, șefii 
companiilor de stat și ai celor 
municipale își vor vedea tăiate 
toate remunerațiile suplimen-
tare, care adesea le dublau 
salariile, a precizat Kaczynski.

Primele anuale pe care 
guvernul și le-a acordat sin-
gur–și care au fost dezvăluite 
în februarie–s-au situat în 2017 
între 15.000 și 19.000 de euro, 
cifre care au provocat un șoc 
într-o parte a societății, într-o 
țară în care salariul mediu este 

de circa 1.000 de euro și unde 
mulți polonezi nu ating acest 
nivel. Conform sursei citate, 
reacțiile au fost cu atât mai 

puternice cu cât fostul prim-mi-
nistru Beata Szydlo a afirmat, 
în fața camerelor de televizi-
une, că primele erau cu totul 
legitime și corespundeau „mun-
cii dure” prestate de membrii 
guvernului.

Presa și opoziția au rea-
mintit imediat declarațiile 
lui Kaczynski și ale partidului 
său, de dinainte de preluarea 
puterii, în care aceștia criticau 
primele, mult mai modeste, cu 
care fuseseră răsplătiți miniștrii 
guvernului centrist al lui Donald 
Tusk. Scandalul s-a rostogolit 
în media și, conform unui son-
daj, PiS a înregistrat o cădere 
neașteptată și fără precedent 
de la accederea la guvernare 
în 2015, de la 40% la 28% în 
intențiile de vot.

Autoritățile europene au 
identificat până în prezent 
aproximativ 65.000 de călă-
uze de migranți, de două ori 
mai multe decât cu trei ani în 
urmă în perioada de vârf a cri-
zei migratorii, ceea ce ilustrează 
explozia acestei activități, infor-
mează AGERPRES.

În ciuda scăderii semnifica-
tive a numărului migranților 
ce reușesc să traverseze Medi-
terana, din 2016, „cererea” de 
călăuze rămâne „enormă”, 
explică Europol, agenția 
europeană specializată în 
combaterea criminalității. 
Anchetele lansate de autoritățile 
statelor membre au permis, de 
asemenea, identificarea tot mai 
multor suspecți. „La sfârșitul 

anului trecut, aveam 65.000 
de călăuze în bazele noastre 
de date”, explică Robert Cre-
pinko, șeful Centrului european 
asupra traficului de migranți 
din cadrul Europol.

Aproximativ 30.000 de pre-
supuși traficanți de persoane 
figurau în bazele de date în 
septembrie 2015, în timp ce 
numărul lor a crescut la aproape 
55.000 la sfârșitul anului 2016 
și apoi cu încă 10.000 în 2017. 
63% dintre traficanții a căror 
cetățenie a fost identificată de 
Europol provin din Europa, 
majoritatea din țări din Bal-
cani, potrivit agenției europene. 
14% provin din Orientul Mij-
lociu, 13% din Africa, 9% din 
Asia de Est și 1% din America. 

Contrabanda este o „afacere în 
plină expansiune” în valoare 
de miliarde de euro, în ciuda 
reducerii sosirilor de migranți 
din 2016 pe coastele grecești și 
din 2017 pe cele italiene.

Libia, cuprinsă de haos de la 
căderea regimului lui Muam-
mar Gaddafi în octombrie 2011, 
este în prezent principala placă 
turnantă de traversări către 
Europa. Situația migranților 
africani acolo este extrem de 
dificilă, unii fiind chiar vânduți 
ca „sclavi”, după cum arată un 
documentar șocant difuzat de 
CNN în noiembrie 2017. Mii de 
migranți africani, care se aflau 
în taberele libiene, au fost de 
atunci repatriați în țările lor de 
origine în ianuarie și februarie, 

în cadrul unei colaborări între 
Uniunea Europeană, Uniunea 
Africană și ONU.

Conform sursei citate, la o 
reuniune de urgență la sfârși-
tul lunii noiembrie la Abidjan, 
liderii a nouă țări europene 
și africane s-au angajat să 
coopereze mai mult „pen-
tru a dezmembra rețelele și 
finanțarea acestora și pentru 
a-i aresta pe traficanți”. Dar 
pentru Crepinko, aprofunda-
rea cooperării cu autoritățile 
din țările africane va depinde 
de garanțiile obținute în ceea 
ce privește respectarea drep-
turilor omului. „De aceea nu 
vor fi câștiguri rapide în acest 
domeniu”, estimează respon-
sabilul Europol.

Sancţiuni americane: Rusia promite un 
„răspuns dur” la noile sancţiuni americane

Polonia: Kaczynski anunţă o cură de 
austeritate pentru miniștri și parlamentari

Migranţi: 65.000 de călăuze identificate de 
Europol, 63% dintre traficanţi provin din Europa

FOTO: SPIREFM.CO.UK
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Rep. Moldova: Putin și 
Băsescu, în topul încrederii

Cazul Skripal: Starea de 
sănătate a fostului spion rus 

„se îmbunătăţește rapid”

Starea de sănătate a fostului spion rus Serghei Skripal, a cărui 
otrăvire la 4 martie în Marea Britanie a declanșat o criză diplo-
matică Est-Vest, „se îmbunătăţește rapid”, a anunţat spitalul 
unde i se acordă îngrijiri, informează AGERPRES. Serghei Skri-
pal „răspunde bine la tratament, starea sa de sănătate se 
îmbunătăţește rapid, nu mai este în stare critică”, au declarat 
medicii spitalului din Salisbury (sud-vestul Angliei).

Starea de sănătate a fiicei lui, Iulia Skripal, de asemenea 
spitalizată, se îmbunătăţește „zilnic”, a precizat medicul Chris-
tine Blanshard. „Așteaptă cu nerăbdare ziua în care va putea 
părăsi spitalul”, a adăugat ea. Iulia și Serghei Skripal au fost 
găsiţi în stare de inconștienţă, la 4 martie, pe o bancă din ora-
șul Salisbury, unde trăiește fostul spion după ce, în 2010, a 
făcut obiectul unui schimb de deţinuţi între Moscova, Londra 
și Washington.

Poliţia britanică este de părere că ei au intrat în contact 
cu otrava la domiciliul fostului spion. Anchetatorii au afir-
mat că cea mai mare concentraţie de otravă s-a aflat pe clanţa 
de la ușa casei lor. Guvernul britanic a declarat că a stabilit că 
otrava este un agent neurotoxic de producţie sovietică numit 
Noviciok și acuză Rusia că poartă responsabilitatea atacului. 
Moscova neagă orice implicare în această afacere și denunţă 

„o provocare” și „o campanie antirusă”. Atacul de la Salisbury a 
declanșat o gravă criză între occidentali și Rusia, cu expulza-
rea, de o parte și de alta, a circa 300 de diplomaţi, menţionează 
sursa citată.

Televiziunea publică rusă a difuzat recent o înregistrare 
audio prezentată drept o conversaţie telefonică între Iulia Skri-
pal și verișoara sa Viktoria. În scurta discuţie purtată în limba 
rusă și difuzată în talk-show-ul „60 de minute” al canalului Rus-
sia 1, cea care este prezentată ca fiind Iulia Skripal vorbește 
normal și destul de dezinvolt, afirmând că ea și tatăl ei sunt în 
stadiul de refacere și că ea va putea ieși în curând din spital.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și fostul președinte român, 
Traian Băsescu sunt personalităţile politice din afara graniţe-
lor Republicii Moldova în care alegătorii moldoveni au cea mai 
mare încredere, conform rezultatelor unui sondaj realizat de 
Centrul moldovean de cercetare sociologică, date recent publi-
cităţii la Chișinău, informează AGERPRES.

Astfel, șeful statului rus conduce în acest top al încrederii 
în politicienii străini, cu 55% din preferinţe, fiind urmat de Tra-
ian Băsescu–44% dintre opţiuni. Dintre oamenii politici străini, 
alegătorii din Republica Moldova au cea mai mică încredere în 
președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, fostul lider georgian 
Miheil Saakașvili, președinţii SUA și Franţei, Donald Trump și, 
respectiv, Emmanuel Macron, mai spune sursa citată. Sondajul 
Centrului de cercetare sociologică din Chișinău a fost efectuat 
în perioada 10–27 martie 2018, pe un eșantion de 1.550 de per-
soane, având o marjă de eroare de 3%.
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ESPAÑOL

La Rioja y el distrito rumano 
de Buzău sellan un acuerdo

V uelve a Valencia la 
Muestra de Cine 
Rumano, organizada 

por el Instituto Cultural 
Rumano y la Filmoteca del 
Instituto Valenciano de Cul-
tura, del 11 al 28 de abril de 
2018, con seis largometrajes 
que llevan la impronta del 
Nuevo Cine Rumano, informó 
el Consulado de Rumania en 
Castellon de la Plana.

Esta tercera edición del 
ciclo de cine se inaugurará con 
Fixeur, el más reciente largome-
traje dirigido por Adrian Sitaru, 
que representó a Rumanía en la 
carrera por el Oscar a la Mejor 
película de habla no inglesa 
en 2018. Tras la conmovedora 
Ilegitim, Premio CICAE en la 
sección “Forum” de la Berli-
nale de 2016, en la que Sitaru 
explora los dilemas morales 
de una pareja incestuosa de 
gemelos, en este nuevo filme 
se acerca al periodismo y al 
abuso que éste ejerce sobre 
aquellos que se encuentran 
en una situación vulnerable.

Otra película que destaca es 
Ana, mon amour, Oso de Plata a 
la Mejor contribución artística 

en la Berlinale de 2017. Obra 
del director Călin Peter Netzer, 
conocido en España por Madre 
e hijo, Oso de Oro en la Berli-
nale de 2014, el filme indaga en 
lo más profundo de una rela-
ción de pareja. Según el crítico 
Luis Martínez, “el director se 
las arregla para convertir la 
pantalla en un extraño espejo 
a la vez a años luz de distancia 
de cualquier de nosotros (…) 
y, sin embargo, tan cerca, tan 
íntimamente nosotros”.

Breaking News, obra de la 
joven directora Iulia Rugină, va 
en la misma línea que Fixeur, 
es decir explora los límites y 
las libertades del periodismo. 
El periodista Alex Mazilu pre-
para un reportaje en memoria 
de su compañero muerto en 
un accidente de trabajo. Alex 
construye el puzzle de la vida 
de su compañero a través de 
los recuerdos de su hija adoles-
cente. Tratando de redimir al 

padre fallecido, Alex comienza 
poco a poco a tomar su lugar.

Radu Jude, cuyo filme Afe-
rim! fue galardonado en 2015 
con el Oso de Plata, película 
que dilucide las raíces de la dis-
criminación hacia los gitanos 
de Rumanía, vuelve a cavar en 
las fuentes literarias. Scarred 
Hearts / Corrazones cicatri-
zados cuenta la biografía de 
Max Blecher, un escritor judío 
inmovilizado por la tuberculosis 
ósea. El guion escrito por Jude 
sitúa los hechos en el año 1937, 
abordando aspectos tanto de 
la vida en el sanatorio, como 
de la realidad exterior, de una 
Rumanía cada vez más ame-
nazada por el extremismo de 
derecha.

The Summer´s End, ter-
cer largometraje del joven y 
prometedor director Radu 
Potcoavă, tiene como telón 
de fondo el eclipse solar de 
1999, siendo una de las pocas 

películas rumanas protagoniza-
das por adolescentes después 
de 1989. La trama revela la 
naciente amistad entre Mircea 
y Alex, dos chicos que pasan 
sus vacaciones en las orillas 
del Danubio. A medida que su 
amistad se hace más profunda, 
Mircea acepta ayudar a Alex 
para que éste chantajee a su 
padre escenificando su proprio 
secuestro, sin pensar en las 
consecuencias de este juego.

La programación se com-
pleta con Eastern Business, una 
comedia en la cual Igor Cobi-
leanski nos propone una fábula 
ambientada en Moldavia que 
desvela los mecanismos des-
honestos que llevan a algunos 
a la política. “Eastern Business 
tiene tanto humor, como alma 
y puede ofrecer a los espec-
tadores una buena dosis de 
carcajadas” (Stefan Dobroiu, 
cineuropa.org). La Muestra de 
Cine Rumano arrancó el día 
8 de noviembre de 2017 en el 
Cine Doré de Madrid y después 
de Barcelona y Valencia, segu-
irá su recorrido por Palma de 
Mallorca, Oviedo y San Cris-
tóbal de la Laguna.

Muestra de Cine Rumano en Valencia con seis 
largometrajes, del 11 al 28 de abril de 2018

El presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, José 
Ignacio Ceniceros, ha firmado un acuerdo de voluntades con 
el presidente del Consejo del Distrito rumano de Buzău, Petre 
Emanoil Neagu, para fomentar las relaciones interregionales 
y la cooperación transfronteriza. Tras la firma de este acuerdo, 
José Ignacio Ceniceros, ha señalado que esta colaboración está 

“alineada con uno de los retos de comunidad que tenemos 
planteados: abrir La Rioja al mundo, dando lugar a un verda-
dero hermanamiento con la mayor colonia de extranjeros que 
residen aquí: la colonia rumana”, según www.larioja.org.

En este sentido, José Ignacio Ceniceros ha destacado que 
la colonia rumana, formada por cerca de 12.000 personas, 

“está plenamente integrada en La Rioja”. Asimismo, ha puesto 
de manifiesto la “gran importancia” de este acuerdo porque 
permite estrechar los vínculos con Rumanía y fortalecer la 
proyección exterior de La Rioja, así como “aprovechar mejor 
el gran potencial de nuestras relaciones para el desarrollo de 
proyectos en beneficio mutuo”, ha agregado.

Del mismo modo, el acuerdo pretende impulsar el diálogo 
intercultural entre ambas regiones y fomentar los intercam-
bios culturales, educativos o deportivos, apostando, además, 
por la innovación y la responsabilidad social. Por otra parte, 
se constituirá una comisión de coordinación y seguimiento 
del acuerdo, formada por dos representantes de La Rioja y 
otros dos del distrito de Buzău, para decidir las propuestas 
que se llevarán a cabo con la finalidad de lograr una mayor 
cooperación.

En este acto han estado presentes los consejeros de Presi-
dencia, Relaciones Internacionales y Acción Exterior, Begoña 
Martínez Arregui, y de Políticas Sociales, Conrado Escobar; la 
embajadora de Rumanía en España, Gabriela Dancău, y el cón-
sul general de Rumanía en Bilbao, Marian Popescu.

Película „Ana, mon amour” / ICR.RO
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Antrenorul suedez Per Johan-
sson s-a arătat mulțumit de 
prestația echipei CSM București 
în meciul tur cu Metz (34-21) 
din sferturile Ligii Campionilor 
la handbal feminin și a afir-
mat că echipa a fost aproape 
de potențialul ei maxim, infor-
mează AGERPRES.

„Sunt extrem de mulțu-
mit cu totul. Fanii au creat 
în Sala Polivalentă o seară 
magică pentru noi. Am avut 
ceva probleme la începutul 
meciului, când Ana Gros a 
tras foarte bine la poartă, dar 
am făcut faza de atac foarte 
bine în prima repriză. Impor-
tant pentru noi era să-i dăm 

goluri Marinei Rajcic, iar noi 
când am schimbat portarul, 
Jelena Grubisic a fost excep-
țională. La pauză, le-am cerut 
jucătoarelor să-și mențină 
concentrarea, am început 
să blocăm tot mai mult zona 
semicercului, am jucat mai 
avansat și mai agresiv. Ori-
cine a intrat pe teren și-a făcut 
treaba foarte bine așa că sunt 
mândru și onorat de toți cei 
care au fost azi în sală. Pen-
tru Metz a fost un meci dur, 
dar ne așteptăm la un meci 
foarte greu și în Franța. A fost 
un meci bun, dar fanii au fost 
extraordinari. Sunt fericit 
că oamenii din România au 

arătat echipei atâta pasiune și 
dragoste. Echipa a arătat, de 
asemenea, pasiune și dragoste 
în inimi. Potențialul echipei 
este și mai mare”, a declarat 
Johansson după meciul din 
Sala Polivalentă din Capitală.

Conform sursei citate, antre-
norul scandinav a adăugat că 
echipa bucureșteană trebuie să 
abordeze la victorie și meciul 
retur din Franța: „În primul 
rând, mai avem de disputat un 
meci în Franța, nu putem vorbi 
încă de Final Four, dar dacă 
vom juca la fel, celelalte echipe 
din Final Four vor trebui să 
joace excepțional ca să ne bată. 
Poate că o asemenea zi nu se 

repetă prea des, dar trebuie să 
începem să ne pregătim pen-
tru că avem nevoie de meciuri 
bune, iar jocul din deplasare 
cu Metz este o bună oportu-
nitate pentru noi. Ar fi stupid 
să nu ne fructificăm șansa la 
Metz. Dacă începi să te prote-
jezi căderea este foarte rapidă. 
Așa că vom merge să învin-
gem, nimic altceva”. Campioana 
României a făcut cel mai bun 
meci al său din acest sezon și 
a câștigat la o diferență con-
fortabilă, care îi asigură într-o 
oarecare măsură prezența pen-
tru a treia oară consecutiv la 
turneul Final Four al Ligii 
Campionilor.

C omisia de verificare 
a candidaturilor la 
alegerile pentru pre-

ședinția Federației Române 
de Fotbal a validat dosarele 
a patra candidați, Răzvan Bur-
leanu, Ionuț Lupescu, Marcel 
Pușcaș și Ilie Drăgan, infor-
mează AGERPRES. Dosarul lui 
Sorin Răducanu a fost respins, 
deoarece nu a îndeplinit condi-
ția statutară privind numărul 
de propuneri de candidatură.

Răzvan Burleanu este preșe-
dintele în exercițiu al Federației 
Române de Fotbal. A jucat fot-
bal doar la nivel de juniori, el 
fiind și arbitru până la vârsta 
de 19 ani. Absolvent al SNSPA, 
actualul șef al FRF a activat 
ulterior în cadrul Primăriei 
Bacău, Comisiei Juridice din 
Parlamentul României, Auto-
rității Electorale Permanente 
și Administrației Prezidențiale. 

Acum în vârstă de 33 de ani, 
Burleanu a condus, înainte 
de 2014 din postura de pre-
ședinte, Federația Română de 
Minifotbal, precum și Federa-
ția Europeană de Minifotbal, 
structură nerecunoscută de 
UEFA sau FIFA.

Fostul internațional, Ionuț 
Lupescu (49 de ani) este com-
ponent al „generației de aur”, 
având la activ participări la două 
ediții ale Cupei Mondiale, 1990 
și 1994, și la două ale Cam-
pionatului European, 1996 și 
2000. El și-a obținut licența de 
antrenor la Koln, dar a practicat 
puțin această meserie, condu-
când doar două echipe, FCM 
Bacău și FC Brașov. În anul 
2005, a intrat în administrație 
și a ocupat până în 2011 funcția 
de director general al Federației 
Române de Fotbal. Din 2011, 
el a fost director al Comisiei 

Tehnice a UEFA, funcție din 
care a demisionat la începutul 
lunii februarie, când a decis să 
candideze la președinția Fede-
rației Române de Fotbal.

Născut la 12 octombrie 
1960, Marcel Pușcaș a evo-
luat ca jucător la Steaua, 

Rapid, CS Târgoviște și Steaua 
Mizil, având o singură selec-
ție la prima reprezentativă. 
După retragere, el a activat ca 
antrenor (Steaua și Rapid), ca 
președinte (Viitorul Oradea, 
Steaua și AJF Bihor), dar și 
ca impresar.

Ilie Drăgan (33 de ani) a 
jucat fotbal numai la nivel de 
amatori, iar în prezent este 
antrenor la o școală de copii. 
El deține licența A UEFA și a fost 
lector în cadrul Şcolii Federale 
de antrenori din cadrul FRF.

Conform sursei citate, Adu-
narea Generală de alegeri a 
Federației Române de Fotbal 
a fost convocată de Comite-
tul Executiv pentru data de 
18 aprilie 2018, ora 11.00, ora 
României. Două sute cincizeci 
și șapte de membri afiliați au 
drept de vot la alegerile pen-
tru șefia FRF din 18 aprilie.

SPORT

Handbal feminin: Per Johansson (CSM București)–
Nu am fost la 100%, dar am fost foarte aproape

Fotbal: Candidaturi validate pentru Burleanu, 
Lupescu, Pușcaș și Drăgan, la președinţia FRF

FOTO: FRF.RO
FOTO: ONLINESPORT.RO

România a învins Marocul 
(3-0), în Cupa Davis

TENIS:

Liga I: CFR Cluj–Astra 
Giurgiu 1-1, în play-off

CFR Cluj a terminat la egalitate cu Astra Giurgiu, 1-1 (0-0) pe sta-
dionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca, într-un meci 
din etapa a patra a fazei play-off a Ligii I de fotbal, informează 
AGERPRES. CFR Cluj a deschis scorul prin fundașul brazilian Paulo 
Vinicius (54), care a marcat cu capul din centrarea lui George 
Ţucudean. Astra a egalat tot printr-un fundaș, polonezul Piotr 
Polczak (81), în urma unui corner. Astra a terminat partida în zece 
oameni, fundașul Risto Radunovic fiind eliminat în min. 90+1. 
CFR a urcat pe primul loc cel puţin până la meciul FCSB–CSU 
Craiova. Conform sursei citate, Astra, la primul său meci cu Ghe-
orghe Mulţescu pe banca tehnică (în al treilea mandat), a obţinut 
primul său punct din play-off. CFR a câștigat ambele meciuri cu 
Astra din sezonul regulat, cu 3-2 la Giurgiu și 2-0 la Cluj.

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

Echipa masculină de tenis a României a învins formaţia Maro-
cului în turul al doilea al Grupei a II-a, zona Europa-Africa a 
Cupei Davis, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca după ce pere-
chea Marius Copil/Florin Mergea a întrecut cuplul Yassine 
Idmbarek/Lamine Ouahab, cu 6-2, 6-1, aducând a treia victo-
rie a tricolorilor în tot atâtea meciuri, informează AGERPRES. 
Copil și Mergea au încheiat conturile după doar 53 de minute, 
câștigând fără drept de apel. În primele două meciuri de sim-
plu, Marius Copil (27 ani, 82 ATP) l-a învins categoric pe Amine 
Ahouda (20 ani, 718 ATP), după doar 39 de minute, cu 6-0, 6-1, 
iar Adrian Ungur (33 ani, 535 ATP) l-a întrecut pe Lamine Oua-
hab (33 ani, 571 ATP) cu 6-0, 7-6 (3). Conform sursei citate, 
România va juca în turul al treilea cu învingătoarea dintre 
Polonia și Zimbabwe (15-16 septembrie).
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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

Caut loc de muncă în abator. Am lucrat 7 ani 
în abator în Spania și doresc să îmi găsesc de 
lucru în Spania. Am experiență să lucrez tot 
la porc, cunosc mai multe faze de procesare, 
pot demonstra că sunt un măcelar bun. Pot 
fi contactat la numărul 0040729275917.

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.

Bărbat din București, 40 de ani, 1.75 m, 75 kg, 
șaten, ochii căprui, divorțat, serios, sincer, 
sensibil, cu simțul umorului, nefumător, 
sportiv, caută parteneră (37-42 de ani), fără 
obligații, să aibă caracteristici asemănătoare 
pentru o relație serioasă și de durată. Zona 
Madridului: 642546015.

Dacă ești o doamnă singură, sinceră, am 
58 de ani, divorțat, fără obligații, doresc să 
cunosc o doamnă care vrea să-și întemeieze 
o familie, care poate să dureze veșnic, 
doar dacă există dragoste profundă. Tel: 
643030271.

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

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.

Casă de vânzare în satul Izvoru, comuna 
Gogoșari, județul Giurgiu. Anul construcției 
2007, suprafață utilă 125 m2, în întregime din 
cărămidă, placă turnată, 4 camere mobilate, 
glet, lavabilă, baie, bucătărie, gresie, faianță, 
pivniță + anexe. Acum un an, placată 
exterior. Curte pavată, puț. Posibilitate 
afacere familială cu o suprafață de teren 
de 2.000 m2 + teren extravilan 4.000 m2. 
Mijloc de transport în comun. Zonă liniștită 
și neinundabilă. De vânzare sau schimb 
de locuință cu o casă sau apartament cu 
3 camere în orașul Giurgiu. Merită văzută. 
Telefon 632884502.

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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