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Comisia propune măsuri 
de îmbunătățire a elemen-
telor de securitate cu care 
sunt prevăzute cărțile de 
identitate ale cetățenilor 
UE și documentele de 
ședere ale membrilor de 
familie ai acestora din 
afara UE. Potrivit esti-
mărilor, 80 de milioane 
de europeni dețin cărți de 
identitate care nu pot fi 
citite automat și nu sunt 
prevăzute cu elemente 
biometrice de identificare.

Organizația Salvați Copiii 
România a lansat studiul 

„Analiza situației gravide-
lor, mamelor și copiilor din 
mediul rural”, în care este 
analizat fenomenul copiilor 
cu copii, nașterile premature, 
rata de vaccinare scăzută și 
riscurile sociale. Fenomenul 
mamelor minore, care pla-
sează România pe primele 
locuri din Europa, este unul 
complex, ale cărui conse-
cințe afectează atât mama, 
cât și copilul.

Uniunea Muncitorilor Români vă infor-
mează că s-a aprobat cererea de prelungire 
cu o lună a termenelor de depunere a dosa-
relor pentru Proiectul StartUp Diaspora, 
care are ca obiectiv dezvoltarea spiritu-
lui antreprenorial în rândul românilor 
din străinătate, interesați de înființa-
rea unor afaceri pe teritoriul României.

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.

Cine se înscrie în proiect beneficiază 
de consultanță, are acces gratuit la instru-
ire 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 Bucu-
rești și Județul Ilfov).

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

Comisia Europeană vrea ca țările UE să 
emită cărți de identitate cu date biometrice

Salvaţi Copiii a lansat „Analiza situaţiei 
mamelor şi copiilor din mediul rural”

Ediţia 2018 a festivalului de căluş 
pentru copii, dedicată Centenarului

Ediția din acest an a Festivalului Național al Copiilor “Călușul românesc”, ce va avea loc la 
Slatina, va fi dedicată Centenarului Marii Uniri, iar la eveniment sunt așteptați să participe 
peste 2.500 de copii din țară și din străinătate, potrivit unei hotărâri adoptată de Consiliul Local.
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CONTACT

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

Tel.: +34 913501881
Ataşat pe probleme de muncă şi 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 paşapoartelor:
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

V icepreședintele ALDE 
Varujan Vosganian 
a subliniat în cadrul 

unei conferințe de presă, 
rolul important al tinerilor 
în clasa politică și “misiunea 
istorică” pe care o are “această 
generație născută în preajma 
Revoluției române”, informează 
AGERPRES.

„În opinia noastră, misiunea 
istorică a tinerei generații va fi 
să redea României prestigiul 
pe care ea l-a avut în perioada 
interbelică, o țară importantă 
în context european, o țară 
a cărei voce să se audă dis-
tinct și puternic în conceptul 
european”, a spus Vosganian. 
Politicianul a subliniat rolul și 
importanța organizării unor 
dezbateri în cadrul cărora tine-
rii să își exprime opiniile.

„Când eram eu puști, erau 
organizate dezbaterile liderilor 

organizațiilor de tineret. Liderii 
organizațiilor de tineret erau 
la rândul lor portavocea unor 
campanii. Şi erau lideri ai orga-
nizațiilor de tineret destul de 
importanți, care după aceea au 
devenit miniștri, prim miniștri, 
șefi de parlament. Această 
dezbatere, în ultimii ani este 
destul de absentă. Liderii tine-
rei generații nu sunt marcați în 
spațiul public și cred că unul 
dintre motive este și că pos-
turile de televiziune evită să 
invite oameni care nu sunt deja 
cunoscuți în spațiul public. Vor 
să ia, dacă pot să mă exprim 
așa, “la de-a gata”. Adică, nu 
oferă o șansă tinerilor să intre 
în dezbaterea publică”, a mai 
spus Varujan Vosganian, adă-
ugând că ALDE are o strategie 
pentru propulsarea tinerilor.

Conform sursei citate, decla-
rațiile au fost făcute în contextul 

în care aproximativ 100 de tineri 
din toată țara au mers la Iași 
pentru a lua parte o dezbatere 
privind importanța și rolul 
tinerilor în an Centenar și la 
delegația permanentă a Tineri-
lor Liberal Democrați (TLDE). 
Liderul Tineretului din ALDE, 

Claudiu Catană, a explicat că 
temele din cadrul întâlnirii 
vizează o nouă mentalitate 
și o nouă viziune în dome-
niul administrației locale și a 
structurilor politice naționale. 

„Încercăm să atragem către noi 
cât mai mulți tineri pentru a 

lua parte la decizia politică, la 
decizia politică și guvernamen-
tală, vrem să creăm un spațiu 
de dezbatere, să organizăm 
întâlniri în care să implicăm, 
nu doar tinerii din partid, ci și 
cei care activează în politică să 
vină cu idei și sugestii pentru 
bunul mers al guvernării, fie că 
vorbim de măsuri guvernamen-
tale sau legislative. În cadrul 
proiectului “România constru-
ită de tineri”, adoptăm un alt 
proiect–Forumul de adminis-
trație și dezbateri publice. Vor 
fi discuții interesante despre 
instituțiile publice, instituțiile 
administrației locale și centrale. 
Totodată, vor fi dezbateri pe 
teme actuale de guvernare și 
legislative. La aceste forumuri 
vor participa membri ai guver-
nului. Pe 12 mai va fi organizată, 
la București, Gala TLDE”, a 
arătat Catană.

Vosganian: Misiunea istorică a tinerei generaţii, să redea 
României prestigiul pe care l-a avut în perioada interbelică
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LLAMA A: 642 788 100
ATT. CRISTIAN ANGHELESCU

hands@h4e.es

HANDS FOR EVENTS S.L.�Calle Valentin Beato, Nr. 42, Primera Planta, MADRID–28037 (Metro Suanzes)

EMPRESA DE PERSONAL PARA EVENTOS
(conciertos, televisión, ferias) está buscando montadores, 

carretilleros, carpinteros, personal de carga y descarga, 
personal de limpieza, personal de seguridad, camareros y 
azafatas para trabajar en eventos, conciertos ferias y en el 

mundo de la televisión.

Si eres de Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Bilbao, Sevilla 
o cualquiera de las ciudades grandes de España, llámanos y 
concretamos una entrevista contigo. Tendrás la oportunidad 

de trabajar en el maravilloso mundo de los eventos.

PNL cere Guvernului să 
renunțe la proiectul de lege 
privind elaborarea și actuali-
zarea Strategiei naționale pe 
termen lung “România 2040”, 
prin care, potrivit liberalilor, 
își propune “să reglementeze 
cine stabilește viitorul Româ-
niei” în următorii 22 de ani, 
informează AGERPRES.

„Somăm Guvernul să renunțe 
la acest proiect de lege a cărui 
singură rațiune este aceea de a 
încerca să falsifice și să detur-
neze în scop propagandistic o 
temă importantă pentru desti-
nul României. Este revoltător 
ca un astfel de subiect să fie 
transformat într-un vehicul 
electoral pentru Liviu Dragnea”, 
se arată într-un comunicat. 
Potrivit PNL, proiectul de lege 
trădează modul de a gândi al 
unor oameni care n-au reușit 
nici până acum să asimileze în 
mod real valorile democrației.

„Practic, cetățenii nu vor 
mai avea niciun cuvânt de 
spus, în alegeri, în privința 
direcției pe care o urmează 
România, întrucât tot ceea 
ce va stabili “Comitetul lui 
Dragnea” devine obligatoriu 

pentru orice guvernare va veni 
ulterior. Este inadmisibil ca, 
după numai aproape un an și 
jumătate de guvernare catastro-
fală, în care au fost deturnate 
toate echilibrele economice ale 
României, PSD condus de Liviu 
Dragnea să forțeze perpetua-
rea unui climat toxic pentru 
interesele cetățenilor acestei 
țări în următoarele două dece-
nii”, apreciază PNL.

În opinia liberalilor, guver-
nul ar trebui întâi să facă dovada 
că poate să rezolve problemele 

urgente cu care se confruntă 
România. „Nimic nu a oprit 
cele trei guverne patronate 
de Liviu Dragnea, de la ale-
geri până în prezent, să-și 
demonstreze performanța în 
gestionarea economiei, a infras-
tructurii, a stabilității sociale, 
a reformelor fiscale și salari-
ale. Zi de zi am constatat cu 
toții că aproape toate demer-
surile actualei guvernări s-au 
soldat cu un eșec, generând 
efecte tot mai nocive. Înainte 
de a-și propune să definească 

strategia acestei țări până în 
2040, actuala guvernare trebuia 
să facă dovada, prin fapte, că 
este în stare să rezolve proble-
mele curente, urgente, cu care 
se confruntă România. Însă, 
a demonstrat contrariul”, se 
mai arată în comunicatul PNL.

Strategia “România 2040” 
se va elabora, prin consens 
național, sub directa respon-
sabilitate a Parlamentului, care 
va asigura conducerea și coor-
donarea întregului proces și 
va cuprinde scenarii și poli-
tici publice alternative pentru 
atingerea obiectivelor asumate. 
Comisia “România 2040” este 
alcătuită din reprezentanți ai 
Guvernului, Președinției, ai 
partidelor parlamentare, ai 
comisiilor de specialitate din 
Senat și Camera Deputaților, ai 
Academiei Române, Consiliului 
de Programare Economică și ai 
Comisiei Naționale de Strate-
gie și Prognoză și personalități 
ale științei, din mediul acade-
mic și universitar, desemnați de 
conducerea Comisiei “România 
2040”, la propunerea Consiliu-
lui de Programare Economică, 
mai spune sursa citată.

PNL: Somăm Guvernul să renunţe la proiectul 
de lege privind Strategia „România 2040”

Senatul a adoptat în calitate de primă cameră sesizată, un pro-
iect de lege care prevede amenzi între 100 și 2.000 lei pentru 
persoanele care evacuează din spații publice o mamă care 
alăptează, informează Agerpres. Propunerea aparține depu-
tatului PNL Ovidiu Raețchi și a fost semnată de mai mulți 
parlamentari de la PNL și USR. “Următoarele fapte consti-
tuie contravenţii: interzicerea în orice mod a alăptării în spaţii 
publice a unui copil de până la 24 de luni; refuzul furniză-
rii de servicii unei persoane care alăptează un copil de până 
la 24 de luni, în condiţiile în care persoana are dreptul de a 
beneficia de serviciul respectiv. Contravenţiile prevăzute se 
sancţionează cu amendă contravenţională de 100–500 lei dacă 
dacă fapta este săvârșită către o persoană fizică și cu amendă 
contravenţională de la 1.000 la 2.000 de lei dacă fapta este 
săvârșită de o persoană juridică. Prevederile actului normativ 
ar urma să se aplice indiferent dacă spaţiile publice au fost pre-
văzute cu camere tip “mama și copilul”, mai spune sursa citată.
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Amenzi pentru cei care scot 
afară mame care alăptează
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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

Grupul Spaniol al Pacienților cu Cancer(GE-
PAC), a organizat a VI-a ediție a premiilor Albert 
Jovell, în cadrul căreia, Spitalul Universitar 
din Torrejón, a fost premiat la categoria „Cea 
mai remarcabilă evoluție în domeniul onco-
logic”. Pe de altă parte, la categoria „Cel mai 
relevant medic specialist în domeniul oncolo-
giei”, Dr. Pablo Galindo Jara, șeful serviciului 
de Chirurgie Generală și Proctologie a Spita-
lului Universitar din Torrejón, a fost printre 
finaliști pentru profesionalismul oferit în îngri-
jirea medicală a pacientului cu cancer.

Spitalul Universitar din Torrejón muncește, 
de la începuturile sale, pentru a oferi îngri-
jiri medicale complete pacienților cu cancer. 
În plus beneficiează de un Plan de Humani-
zare, creat de și pentru pacienți, ținând cont 
de nevoile acestora și în scopul îmbunătăți-
rii calității îngrijirilor medicale și a calității 
vieții acestora.

„Aceste premii sunt o mare recunoaștere 
pentru noi, un premiu acordat de pacienții 
înșiși, care ne face să ne simțim foarte mân-
dri ca instituție și ne împinge să continuăm 
să lucrăm pe această cale. Cetățenii sunt din 
ce în ce mai îngrijorați de sănătatea lor, motiv 
pentru care lucrăm foarte activ în prevenirea, 
diagnosticarea și tratamentul pacienților cu 
cancer ”, spune Dr. Ignacio Martínez Jover, 
director general al Spitalului Universitar din 
Torrejón.

„Munca noastră se concentrează pe calita-
tea medicală pe care o primește pacientul și ne 

străduim ca aceasta să fie excelentă și să permită 
pacientului să aibă o calitate bună de viață după 
ce a fost diagnosticat și a primit tratamentele 
corespunzătoare. De aceea, ori de câte ori este 
posibil, tratăm persoanele cu cancer de colon 
prin intervenție chirurgicală laparoscopică, o 
intervenție chirurgicală minim-invazivă care pre-
zintă mai puține incidențe de infecții, este mai 
puțin dureroasă și are o recuperare mai rapidă 
decât intervențiile chirurgicale tradiționale sau 

deschise. Este o mare satisfacție faptul că toată 
munca și efortul pe care îl depunem în exce-
lența calității medicale oferită pacienților cu 
cancer sunt recompensate prin recunoașterea 
pacienților înșiși”, spune Dr. Galindo, care, pe 
lângă faptul că se află printre finaliștii premii-
lor Albert Jovell, este președintele Comitetului 
de tumori digestive, membru al Comitetului 
oncologic și coordonează o echipă multidiscipli-
nară, astfel încât accentul să fie pus pe pacient.

Spitalul Universitar din Torrejón a fost premiat, de 
către GEPAC, pentru evoluția sa în domeniul oncologiei 

FOTO: SPITATUL UNIVERSITAR DIN TORREJÓN

Patronatul Producatorilor 
Industriali de Medicamente din 
Romania (PRIMER), care reu-
nește 16 fabrici de medicamente 
din țară, cere ca industria far-
maceutică să fie desemnată 
domeniu economic strategic 

de interes național, aceasta 
fiind, în opinia producători-
lor de medicamente, „singura 
soluție durabilă pentru ca paci-
enții să nu mai rămână fără 
medicamente, iar România să 
devină un jucător important în 

acest sector în sud-estul Euro-
pei”, informează AGERPRES.

„Solicitam Coalitiei PSD-
ALDE si Guvernului Viorica 
Dancila sa acorde fabricarii de 
medicamente aceeasi atentie pe 
care o acorda domeniului IT si 

fabricarii de automobile”, arată 
reprezentanții PRIMER, într-un 
comunicat. Potrivit Patronatu-
lui Producatorilor Industriali 
de Medicamente, „România are 
fabrici care pot produce medi-
camentele despre care s-a arătat 
că au creat crize de-a lungul tim-
pului – clonazepam, levodopa, 
acenocumarol, cisplatin, imu-
noglobuline, vaccinuri și multe 
altele – însă lipsa unei strategii 
naționale a medicamentului și 
deficitul de comunicare și con-
trol au făcut ca viața pacienților 
să fie pusă în pericol, iar statul 
român să devină prizonierul 
unor interese la acest capitol”, 
afirmă Dragoș Damian, direc-
tor executiv PRIMER.

„Din acest motiv, pacienții 
trebuie să aștepte săptămâni în 
șir pentru ca medicamente uzu-
ale cum sunt cele descrise mai 
sus să fie aduse pe nevoi speci-
ale, din import”, adaugă Dragoș 
Damian. Potrivit PRIMER, 
România exportă, în prezent, 
medicamente în valoare de 
circa 350 milioane euro, în 
timp ce țări precum Unga-
ria, Cehia, Polonia si Croatia 
depășesc 1 miliard, chiar și 2 
miliarde de euro în exporturi.

Producătorii de medicamente cer ca industria farmaceutică 
să fie domeniu economic strategic de interes național

F ederaţia Sanitas face apel către toţi politicienii din 
România să vină cu soluţii pentru a stopa “degringo-
lada” din sistemul de sănătate și solicită membrilor săi 

să nu lase politicul să afecteze desfășurarea programului de 
proteste, informează AGERPRES.

„Principala sursă a inechităţilor în sănătate și asistenţă 
socială este Legea salarizării, iar vinovaţi sunt cei care au con-
struit-o și au votat-o, cu toate limitările și omisiunile ei. De 
aceea, facem apel la toţi politicienii–fie aflaţi la putere, fie în 
opoziţie: Veniţi cu soluţii pentru a stopa degringolada din sis-
tem; nu cu acuze, nu cu manipulări! Nu transformaţi sistemul 
de sănătate și asistenţă socială în câmp de confruntare a orgo-
liilor politice”, spun reprezentanţii Sanitas.

De asemenea, liderii federaţiei susţin că “politicul” nu este 
dispus să accepte mitingul și greva anunţate de Sanitas și le 
cere membrilor săi să nu-l lase să afecteze programul de pro-
teste. Consiliul Naţional al Federaţiei Sanitas a decis calendarul 
de proteste. Acesta prevede organizarea unui miting în Bucu-
rești pe 26 aprilie, o grevă de avertisment pe 7 mai, între orele 
9:00-11:00, și Grevă generală în sistemul de sănătate și asis-
tenţă socială pe 11 mai.

Conform sursei citate, principalele revendicări ale Fede-
raţiei Sanitas sunt: modificarea legii salarizării, în sensul 
eliminării plafonului de 30% pe ordonator principal de cre-
dite, care limitează acordarea sporurilor din noul Regulament; 
creșteri salariale pentru tot personalul din sănătate și asistenţă 
socială; negocierea și semnarea Contractelor colective de 
muncă la nivelul celor două sectoare de activitate.

FOTO: ESKAPE.RO

Sanitas face apel la toţi 
politicienii să vină cu soluţii 
pentru a stopa “degringolada” 
din sistemul de sănătate
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Președintele Camerei Depu-
taților, Liviu Dragnea, și 
președintele Senatului, Călin 
Popescu-Tăriceanu, au sem-
nat la Tallinn, Declarația de 
cooperare între parlamentele 
naționale ale trio-ului care preia 
Președinția Consiliului Uniu-
nii Europene începând cu anul 
viitor. Celelalte două state sem-
natare ale documentului au fost 
reprezentate de Paula Risikko, 
președinta Parlamentului fin-
landez, și Gordan Jandrokovic, 
președintele Parlamentului 
croat, informează AGERPRES.

România este prima țară a 
trio-ului care urmează la Preșe-
dinția Consiliului UE, mandatul 
său fiind pe perioada ianua-
rie–iunie 2019, urmată apoi 
de Finlanda și Croația. „Este 
un pas important, pe care l-am 

făcut astăzi, la Tallinn. De fapt, 
este primul document asumat 
în ceea ce privește colaborarea 
și stabilirea obiectivelor Preșe-
dinției Consiliului UE. România 
deschide trio-ul Președinției, 
în ianuarie 2019, și faptul că 
am agreat acest instrument 

de lucru, declarația, arată că 
suntem deschiși pentru pro-
movarea unei agende comune 
la nivel european”, a declarat 
Liviu Dragnea.

De altfel, încă de la începu-
tul textului Declarației, cele 
trei state recunosc contextul 

deosebit în care vor deține 
Președinția, menționând 
provocarea reprezentată de 
viitoarele alegeri europene și 
impactul pe care îl vor avea 
asupra arhitecturii instituțio-
nale a Uniunii Europene după 
Brexit, pregătirea următorului 
exercițiu financiar multianual, 
dar și necesitatea unei mai mari 
implicări a cetățenilor și nive-
lelor naționale în procesele 
decizionale ale UE. Conform 
sursei citate, președinția Con-
siliului Uniunii Europene se 
asigură prin rotație între sta-
tele membre, la fiecare 6 luni, 
iar țările care dețin Președinția 
lucrează îndeaproape în gru-
puri de trei, denumite trio-uri, 
stabilind obiectivele pe termen 
lung și o agendă comună pen-
tru o perioadă de 18 luni.
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A fost semnată Declaraţia de cooperare a 
trio-ului ce preia Preşedinţia Consiliului UE

Detenție la domiciliu 
automat pentru pedepsele cu 
închisoarea de până la un an

Scăldatul în Lacul Sfânta 
Ana a fost interzis, pentru 
protejarea calităţii apei

Scăldatul în Lacul Sfânta nu mai este permis din această vară, 
acest lucru fiind prevăzut în Planul de Management al rezerva-
ţiei, intrat în vigoare de curând, pentru a proteja calitatea apei, 
informează AGERPRES. Panourile prin care turiștii sunt averti-
zaţi că scăldatul în lac este interzis au fost amplasate în aceste 
zile, reprezentanţii administraţiei rezervaţiei susţinând că deci-
zia a fost luată pentru a se evita poluarea apei de către cei care 
se scăldau după ce foloseau loţiuni de protecţie solară. Apa 
din lac provine doar de la ploaie și zăpadă, este foarte curată 
primăvara și ar fi păcat să o poluăm, a explicat Gavrilă Hadâm-
baș, șef al serviciului de pază al Rezervaţiei Naturale Lacul 
Sfânta Ana-Tinovul Mohoș.

La rândul său, inginerul Darvas Janos din cadrul Sistemu-
lui de Gospodărire a Apelor Harghita a precizat că interzicerea 
scăldatului în Lacul Sfânta Ana s-a decis după îndelungi con-
sultări și în urma analizelor realizate de specialiști, care au 
arătat faptul că, în timp, scăldatul în lac va putea duce la 
înrăutăţirea calităţii apei. Situat la aproximativ 950 de metri 
altitudine, lacul Sfânta Ana, singurul lac vulcanic din România, 
se întinde pe 20 de hectare și are o adâncime de șapte metri. 
Nefiind alimentată de izvoare, apa lacului provine numai din 
ploi și din topirea zăpezii și este foarte curată, aproape distilată, 
într-un litru de apă găsindu-se 0,029 de miligrame de minerale. 
Conform sursei citate, zona este vizitată în fiecare an de zeci de 
mii de turiști, atrași de frumuseţile și legendele locului.

Deputații juriști au dat raport de admitere pentru un proiect 
de lege al UDMR, modificat în unele locuri de cei de la PSD, 
care modifică regimul închis, semideschis, deschis de detenție 
și introduce un regim de detenție la domiciliu pentru con-
damnările de până la un an de închisoare, inclusiv pentru cei 
condamnați pentru corupție, excepție făcând faptele cu vio-
lență, informează HotNews. O altă prevedere a proiectului este 
scăderea a câte 20 de zile din pedeapsă pentru fiecare lucrare 
științifică sau invenție, față de 20 de zile indiferent de numărul 
acestora cum prevede legea în prezent. În aceeași ședință a fost 
votat un raport de adoptare pentru proiectul de lege privind 
măsuri alternative de executare a pedepselor, precum detenția 
la domiciliu și de weekend pentru condmnările de maxim 5 ani, 
după executarea unei fracții de 1/5 din pedeapsă, proiect ce 
aparține inițial parlamentarilor PNL, dar modificat substanțial 
de deputații juriști PSD și ALDE, mai spune sursa citată.

Cărțile de identitate ale cetățe-
nilor UE vor trebui să cuprindă 
date biometrice, și anume 
amprente digitale și imagini 
faciale care vor fi stocate pe 
cipul documentului, arată 
un pachet de măsuri gândit 
pentru a restrânge spațiul de 
manevră al teroriștilor și infrac-
torilor, lipsindu-i de mijloacele 
necesare pentru planificarea, 
finanțarea și săvârșirea infrac-
țiunilor, informează HotNews.

Comisia propune măsuri 
de îmbunătățire a elemente-
lor de securitate cu care sunt 
prevăzute cărțile de identitate 
ale cetățenilor UE și documen-
tele de ședere ale membrilor 
de familie ai acestora din 
afara UE. Potrivit estimărilor, 
80 de milioane de europeni 
dețin cărți de identitate care 
nu pot fi citite automat și nu 
sunt prevăzute cu elemente 
biometrice de identificare. În 
aceste condiții, ne propunem 
să împiedicăm utilizarea docu-
mentelor frauduloase, care pot 
fi folosite inclusiv de teroriști 
și infractori din țări terțe pen-
tru a intra în UE din țări terțe. 
Pentru aceasta, am luat măsu-
rile următoare, spune Comisia:

• stabilirea unor stan-
darde comune de securitate 
în întreaga UE în conformi-
tate cu standardele minime de 
securitate stabilite de OACI;

• instituirea obligativității 
datelor biometrice în cazul 
țărilor care eliberează cărți 
de identitate: de acum îna-
inte, cărțile de identitate ale 

cetățenilor UE (în vârstă de 
peste 12 ani) și documentele 
de ședere ale membrilor de 
familie ai acestora din afara 
UE vor include date biometrice, 
și anume amprente digitale și 
imagini faciale care vor fi sto-
cate pe cipul documentului. 
Această măsură va fi însoțită 
de garanții mai stricte cu pri-
vire la acordarea accesului la 
elementele biometrice;

• punerea în aplicare a unui 
proces ambițios de eliminare 
treptată a documentelor necon-
forme: noile norme prevăd o 
eliminare relativ rapidă, dar 
treptată, a documentelor necon-
forme la expirarea valabilității 
acestora sau cel târziu în termen 

de cinci ani și, respectiv, de doi 
ani în cazul celor mai puțin 
sigure (care nu pot fi citite 
automat).

• propunerea de regulament 
nu prevede introducerea unor 
cărți de identitate obligatorii 
pe întregul teritoriu al UE, ci 
modernizarea elementelor de 
securitate ale documentelor 
existente. Statele membre vor 
avea deplina libertate de decizie 
în ceea ce privește reglementa-
rea celorlalte aspecte legate de 
concepția cărților naționale de 
identitate. Prin introducerea 
acestor standarde îmbunătă-
țite, propunerea urmează o 
abordare similară celei deja 
aplicate de UE cu privire la 

elementele de securitate ale 
pașapoartelor.

„Acordând autorităților de 
aplicare a legii acces la infor-
mațiile financiare esențiale, 
eliminăm încă un punct vul-
nerabil exploatat de teroriști și 
îi lovim în punctul cel mai sen-
sibil: mijloacele lor financiare. 
În paralel, facilităm colectarea 
probelor electronice, înăsprim 
controalele asupra armelor 
de foc și a precursorilor de 
explozivi și întărim securita-
tea cărților de identitate. Prin 
toate aceste măsuri, strângem 
și mai mult spațiul de manevră 
al teroriștilor ”, spune Comisa-
rul pentru uniunea securității, 
Julian King.

Comisia Europeană vrea ca țările UE să 
emită cărți de identitate cu date biometrice
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Ediţia 2018 a festivalului 
de căluş pentru copii, 
dedicată Centenarului

Președintele Republicii Serbia, 
Aleksandar Vučić, a declarat 
la reuniunea cvadrilaterală 
de la București dintre Serbia, 
România, Grecia și Bulgaria, că 
statul sârb își dorește să intre 
în Uniunea Europeană, dar nu 
poate fără ajutorul celorlalte 
țări balcanice. Vučić a adău-
gat că este un lucru important 
că România sprijină Serbia pe 
calea ei europeană, informează 
HotNews. Premierul Bulgariei, 
Boiko Borisov, a declarat că 
este mândru de “elitele poli-
tice” din regiunea Balcanilor, 
afirmând că nu au mai fost 
niciodată elite “atât de res-
ponsabile”. Pe de altă parte, 
prim-ministrul Greciei, Ale-
xis Tsipras, a spus că regiunea 
Balcanilor s-a confruntat din-
totdeauna cu provocări serioase, 

dar “suntem aici ca să facem 
față acestor provocări”.

La reuniunea cvadrilaterală 
care s-a desfășurat la Palatul 
Victoria au participat, alături 
de Viorica Dăncilă, președin-
tele Serbiei, Aleksandar Vučić, 
prim-ministrul Greciei, Alexis 
Tsipras, și prim-ministrul Bul-
gariei, Boiko Borisov. „Atunci 
când o problemă apare în Bal-
cani, reverberează în altă parte 
a continentului. Acest format 
de cooperare continuă să existe, 
ceea ce este un semn clar al 
faptului că a fost un format 
productiv. Vrem să avem parte 
de o infrastructură care să ne 
conecteze de Europa și de restul 
lumii, să avem progrese în toate 
sectoarele”, a declarat premie-
rul Bulgariei, Boiko Borisov, la 
finalul întâlnirii cu premierul 

României Viorica Dăncilă și cu 
oficialii din Serbia și Grecia.

La rândul său, prim-minis-
trul Greciei, Alexis Tsipras, a 
spus că regiunea Balcanilor 
s-a confrutat dintotdeauna 
cu provocări serioase, gene-
rând multe probleme la nivel 
înalt. „Sunt foarte încântat să 
mă aflu la București. Putem 
vedea că toate aceste relații 
și discuții, această inițiativă 
a întâlnirii în acest format 
al acestor țări, trei dintre ele 
membre UE, constatăm că este 
o inițiativă foarte solidă. Sco-
pul acesteia este să cooperăm 
pentru a putea asigura pacea, 
stabilitatea în regiunea noastră”, 
a declarat premierul Greciei.

Conform sursei citate, 
Viorica Dincilă a apreciat pre-
zenta la București a oficialilor 

celor trei țări, adăugând că reu-
niunea cvadrilaterală reprezintă 
o oportunitatea pentru conso-
lidarea dialogului și cooperării 
în regiunea sud-est europeană. 

„Apreciez rolul Serbiei ca fac-
tor de stabilitate în Balcanii 
de Vest și contribuția pozi-
tivă în procesul de cooperare 
și reconciliere și îi asigur de tot 
sprijinul nostru în procesul de 
negociere pentru aderarea la 
UE. Salut prezența prim-mi-
nistrului Borisov la această 
întrevedere și îl reasigur de 
spirjinul nostru pentru obiec-
tivele președinției bulgare a 
Consiliului UE, în care Balca-
nii de Vest au un rol esențial. 
Îmi face, de asemenea, o deose-
bită plăcere să îl avem oasepte 
astăzi, la Bucurști, pentru prima 
oară, pe prim-ministrul Tsipras. 
Grecia este un partener cheie 
pentru România în regiune și 
dorim să impulsionăm colabo-
rarea noastră pe plan bilateral, 
regional și european. Acest for-
mat de consultări oferă o bună 
oportunitate pentru consolida-
rea dialogului și identificarea 
modalităților de cooperare în 
regiunea sud-est europeană”, 
a spus Dăncilă.

Serbia are statutul de țară 
candidată la Uniunea Euro-
peană din martie 2012, iar 
negocierile de aderare au 
început în ianuarie 2014. 
Următoarea întâlnire în același 
format va avea loc la sfârșitul 
lunii iunie, în Grecia.

Serbia doreşte să intre în UE, dar nu 
poate fără ajutorul țărilor balcanice

Ediţia din acest an a Festivalului Naţional al Copiilor “Călușul 
românesc”, ce va avea loc la Slatina, va fi dedicată Centenarului 
Marii Uniri, iar la eveniment sunt așteptaţi să participe peste 
2.500 de copii din ţară și din străinătate, potrivit unei hotărâri 
adoptată de Consiliul Local, informează AGERPRES.

Consilierii locali au aprobat alocarea sumei de 80.000 de 
lei pentru organizarea acestui eveniment, ajuns în 2018 la edi-
ţia a XX-a. În deschiderea festivalului, pe esplanada din centrul 
orașului, va fi pus în scenă un tablou coregrafic dedicat Cente-
narului Marii Unirii, la respectivul moment artistic urmând să 
participe toate ansamblurile și formaţiile invitate. În perioada 
29 mai–1 iunie, pe parcursul fiecărei zile, pe străzile municipiu-
lui Slatina formaţiile de călușari copii vor face demonstraţii, iar 
pe scena ce va fi amenajată pe esplanadă, se va desfășura con-
cursul de muzică și dans popular. Anul acesta au fost invitaţi la 
festival și copii din Slovacia.

Evenimentul este organizat de Palatul Copiilor Slatina, Pri-
măria Slatina, Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, în colaborare 
cu alte instituţii publice și instituţii de cultură. Anul trecut, par-
ticipanţii la Concursul Naţional al Copiilor “Călușul românesc” 
au stabilit două recorduri naţionale, cel mai mare număr de 
călușari care joacă împreună călușul–1.052 de persoane, pre-
cum și recordul de cel mai mare număr de copii la un festival 
de folclor–2.369.
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Senat: Hărţuirea, interzisă 
în public şi în privat

Senatul a adoptat într-o ședinţă, în calitate de primă Cameră 
sesizată, propunerea legislativă pentru completarea Legii 
202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între 
femei și bărbaţi prin care se interzice orice comportament 
de hărţuire, hărţuire sexuală sau hărţuire psihologică atât în 
public, cât și în privat, ofiţerii și subofiţerii din Ministerul de 
Interne urmând să aibă competenţe în constatarea și sanc-
ţionarea contravenţiilor generate de această completare a 
legii, informează AGERPRES. Contravenţiile prevăzute în Legea 
202/2002 sancţionate cu amendă contravenţională de la 3.000 
la 100.000 lei prevăzute de actul normativ aflat în vigoare se vor 
aplica după modificarea lui, doar dacă „fapta nu a fost săvârșită 
în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerată 
infracţiune”. Propunerea legislativă, iniţiată de un grup de par-
lamentari din întreg spectrul politic, va fi dezbătută de Camera 
Deputaţilor, for decizional în acest caz, mai spune sursa citată.

FOTO: SECUNDATV.RO

Salvaţi Copiii a lansat 
„Analiza situaţiei mamelor 
şi copiilor din mediul rural”

Organizaţia Salvaţi Copiii România a lansat studiul „Analiza 
situaţiei gravidelor, mamelor și copiilor din mediul rural”, în 
care este analizat fenomenul copiilor cu copii, nașterile prema-
ture, rata de vaccinare scăzută și riscurile sociale. Fenomenul 
mamelor minore, care plasează România pe primele locuri 
din Europa, este unul complex, ale cărui consecinţe afectează 
atât mama, cât și copilul. Potrivit ultimei analize, cinci din 
zece mame cu vârsta sub 18 ani nu au fost niciodată la con-
trol ginecologic, ceea ce a dus la o rată de patru ori mai mare a 
nașterilor premature, se arată în studiu, conform AGERPRES.

Gabriela Alexandrescu, președinte executiv Salvaţi Copiii, a 
afirmat că „fenomenul copiilor cu copii este unul social, pen-
tru că efectele nu se limitează la situaţia unei mame sau a unei 
comunităţi, ci vizează, în lanţ, sănătatea fizică și emoţională a 
unor copii care se nasc într-un mediu vulnerabil și supus riscu-
rilor sociale”. Conform principalelor concluzii ale studiului, șase 
din zece mame minore nu au avut acces niciodată la informa-
ţii privitoare la sănătatea reproducerii sau educaţie sexuală, 
iar cinci din zece gravide minore și din cele din gospodării 
defavorizate nu au fost controlate de medicul ginecolog în sar-
cină. De asemenea, patru din zece minore au născut prematur, 
ponderea fiind de patru ori mai mare comparativ cu mamele 
majore incluse în studiu, mai spune sursa citată.

Prim-ministrul Viorica Dăncilă 
a afirmat la o întâlnire cu mana-
gerii spitalelor, că Guvernul va 
răspunde cu soluții corecte pro-
blemelor privind salarizarea 
personalului medical. Potrivit 
unui comunicat al Guvernu-
lui, premierul Viorica Dăncilă, 
ministrul Sănătății, Sorin Pintea, 
ministrul Muncii, Lia Olguța 
Vasilescu, și ministrul Finan-
țelor, Eugen Teodorovici, au 
discutat cu managerii spita-
lelor pe tema salarizării din 
sistemul de sănătate și a moda-
lității de aplicare a sporurilor, 
informează AGERPRES. „Am 
vrut să avem această discuție 
pentru că domeniul sănătății 
este prioritar pentru mine, ca 
prim-ministru, pentru Guver-
nul pe care îl conduc. Din acest 
motiv, sănătatea, alături de 
educație, a beneficiat de încă 

o majorare salarială. Vă ascult 
cu toată deschiderea pentru 
că vreau să văd direct cu ce 
probleme vă confruntați. Vom 
analiza tot ceea ce semnalați 
dumneavoastră, astfel încât 
să venim cu soluții concrete 

și corecte, care să răspundă situ-
ațiilor pe care le întâmpinați”, 
a afirmat premierul Dăncilă.

Conform Guvernului, mana-
gerii care au intervenit în cadrul 
întâlnirii au apreciat că noua 
legislație privind salarizarea în 

sănătate a determinat majorări 
salariale consistente, îndeo-
sebi pentru medici. Însă, au 
semnalat și cazuri punctuale 
în care veniturile unor angajați 
din sistem, aferente lunii mar-
tie 2018, au scăzut în raport cu 
venitul încasat pentru februarie 
2018, mai spune sursa citată. 
Ca urmare a consultărilor cu cei 
aproximativ 350 de manageri 
de spitale, premierul Viorica 
Dăncilă a stabilit formarea 
unui grup de lucru din care 
să facă parte reprezentanți ai 
Executivului și manageri ai unor 
spitale din subordinea Minis-
terului Sănătății, ai consiliilor 
locale și județene, precum și 
ai spitalelor monospecializate. 
Acest grup de lucru va ana-
liza problemele semnalate de 
manageri și va propune solu-
ții de răspuns.

FOTO: NINEOCLOCK.RO

Viorica Dăncilă vrea soluţii corecte problemelor 
privind salarizarea personalului medical

Ați fost apelați de numere 
necunoscute din străinătate 
cum ar fi din Albania (+355), 
Burundi (+257), Malawi (+265), 
Maroc (+212), Nigeria (+234), 
Tunisia (+216), Belarus (+375), 
Pakistan ( +92) sau Estonia 
(+372)? Aveți mare grijă să 
nu sunați înapoi! Situația în 
care de la anumite numere 
se inițiază apeluri scurte cu 
scopul ca utilizatorii să sune 
înapoi, accesând astfel servicii 
cu suprataxă, ar putea repre-
zenta o fraudă. Dacă apelați, 
puteți rămâne fără credit sau, 
dacă aveți abonament, să înre-
gistrați costuri suplimentare. 
În acest caz, vă puteți adresa 
Poliției, instituția responsa-
bilă să ancheteze o posibilă 
fraudă, a atenționat, Auto-
ritatea de reglementare in 
comunicații (ANCOM), con-
form AGERPRES.

ANCOM a primit 10 reclama-
ții de la utilizatorii de servicii 
de telefonie cu privire la ape-
lurile efectuate de aceștia la 
numere cu prefix internați-
onal, după ce au fost inițial 
apelați de la aceste numere. În 
urma acestor apeluri, utiliza-
torii au constatat că au rămas 
fără credit, în cazul cartelelor 
preplătite, sau au înregistrat 
costuri suplimentare, în cazul 
abonamentelor lunare. Situația 
în care de la anumite numere se 
inițiază apeluri scurte (de tipul 

„beep”) cu scopul ca utilizatorii 
să sune înapoi, accesând astfel 

servicii cu suprataxă, ar putea 
reprezenta o fraudă. Utilizato-
rii care au semnalat Autorității 
aceste situații au fost îndru-
mați să informeze furnizorul 
de la care primesc servicii de 
telefonie pe bază de cartele 
preplătite sau abonament în 
vederea identificării unei solu-
ții tehnice potrivite (respectiv 
restricționarea apelurilor) și 
să se adreseze Poliției, institu-
ția responsabilă să ancheteze 
o posibilă fraudă.

Prevederile legale din dome-
niul comunicațiilor electronice 

nu impun în sarcina furnizo-
rilor de servicii de telefonie 
obligația de a pune la dispo-
ziția abonaților un serviciu 
de restricționare selectivă a 
apelurilor primite. Potrivit dis-
pozițiilor legale în vigoare, doar 
în anumite situații, furnizorul 
are obligația să ofere abonaților 
posibilitatea de a restricționa 
accesul apelanților din anumite 
arii geografice din afara Româ-
niei. Aceste situații se referă 
la ipotezele de natură comer-
cială în care utilizatorii finali 
ar trebui să plătească pentru 

apelurile primite (de exemplu, 
apelurile cu taxă inversă), mai 
spune sursa citată.

În cazul în care utilizato-
rii reclamanți sunt posesorii 
unor anumite terminale de 
nouă generație, aceștia au fost 
îndrumați să seteze opțiunea 
de blocare a acestor apeluri. 
Pentru ca utilizatorii de servi-
cii de telefonie să fie avertizați 
asupra acestor situații care pot 
ascunde eventuale fraude, Auto-
ritatea a postat pe pagina de 
Facebook a insituției o infor-
mare pe acest subiect.

Atenție la fraude: La numere necunoscute 
din Burundi sau Malawi, nu sunați înapoi!

FOTO: CLARK.COM
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Uniunea Muncitorilor Români 
vă informează că s-a aprobat 
cererea de prelungire cu o lună 
a termenelor de depunere a 
dosarelor pentru Proiectul 
StartUp Diaspora, care are ca 
obiectiv dezvoltarea spiritului 
antreprenorial în rândul românilor 
din străinătate, interesați de 
înființarea unor afaceri pe teritoriul 
României.

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 nerambursabile de până la 
40.000 de Euro, în cadrul Programu-
lui StartUp Diaspora. Astfel, românii 
din Spania pot să se înscrie în pro-
iect și să obțină finanțare de până 
la 40.000 de Euro pentru o afacere 
deschisă în România.

Toți candidații care îşi depun dosare 
eligibile beneficiază de un curs on-line 
de formare antreprenorială, complet 
gratuit şi primesc o diplomă. Mai mult 
decât atât, aceştia îşi vor realiza şi pla-
nul propriei afaceri!

Garantat–toți candidații benefi-
ciază de un curs on-line de formare 
antreprenorială, complet gratuit! Adică 
primești o diplomă foarte bine cotată 
și îți faci proiectul propriei afaceri! 
Poți să mai obții și până în 40.000 de 
Euro, ca să ai tot ceea ce îți trebuie 
pentru a începe o afacere de succes. 
Nu trebuie să faci sau să cheltuiești 
nimic înainte, doar să ne contactezi 
la telefon: 642 000 027 sau pe Face-
book: Antreprenor Acasă.

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 afa-
cere non-agricolă pe care dorește 
să o înceapă în România (excepție 
București și Județul Ilfov). Detalii 
și înscrieri pe: antreprenoracasa.
globalcommercium.ro.

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.

În continuare, prezentăm povestea 
interesantă a Mihaelei Genoveva Popa, 
o româncă din Spania, care ne-a poves-
tit într-un interviu la Radio Românul 
din Spania (pe 107,7 FM şi www.radio-
romanul.es) despre cum s-a înscris în 
proiect, alături de soțul ei, despre visele 
lor legate de România şi despre felul cum 
reuşesc astfel să şi le pună în practică.

Reporter: Avem un interviu foarte 
interesant cu Popa Mihaela Genoveva, 
care alături de soțul ei – Popa Virgil Florin 
s-au înscris printre primii în Proiectul “Acasă 
Plus–Antreprenori pentru Sustenabilitate” 
și acum au primit deja Scrisoarea de 

eligibilitate, în urma analizării și evaluării 
efectuate de către Comisia de Evaluare 
și Selecție a documentației și a cererii 
de înscriere. Drept urmare, în cel mai 
scurt timp vor începe cursurile de formare 
antreprenorială, unde își vor elabora și 
planurile de afaceri pentru cele două 
proiecte pe care doresc să le dezvolte 
în România. Doamna Popa, așa este?

Mihaela Genoveva Popa: Da! Am 
primit deja scrisorile atât eu, cât și 
soțul și așteptăm să începem cursurile.

R.: Când v-ați înscris în proiect și cum a 
decurs întocmirea dosarelor?

M.G.P.: Noi ne-am înscris în proiect 
la sfârșitul lunii noiembrie, au mai 
apărut noutăți pe parcurs, dar le-am 
soluționat și am completat dosarele.

R.: Ce afacere doriți să deschideți în 
România? … Și soțul?

M.G.P.: Eu în același domeniu în 
care am lucrat aici în Spania și am 
căpătat experiență, în transporturi. 
Iar soțul are atât experiență, cât și 

studii în mecanică și și-ar dori să își 
facă un atelier de mecanică. Chiar dacă 
aici în Spania a lucrat în construcții, 
totuși având studii și experiență din 
România, fiind pasiunea lui, își dorește 
să își facă un atelier de mecanică.

R.: Excelent! Ați primit deja Scrisorile 
de eligibilitate! Deci dosarele v-au fost 
acceptate! Astfel urmează să fiți contactați 
pentru a primi informații suplimentare 
privind accesarea platformei on-line 
precum și informații cu privire la data 
începerii cursurilor de Competențe 
Antreprenoriale. Cât de importante sunt 
aceste cursuri pentru Dumneavoastră?

M.G.P.: Sunt foarte importante 
pentru că, deși avem pregătire și 
experiență profesională, mai avem 
foarte multe lucruri de învățat și ne 
vor introduce într-un domeniu nou, 
necunoscut pentru noi, acela de a 
înființa o firmă, de a munci pentru 
tine însuți. Sunt foarte multe pro-
bleme pe care noi nu le cunoaștem, 
deoarece am lucrat doar la stat și 

sunt probleme pe care le vom întâlni 
și acum nu avem cunoștințe despre 
ele. Sunt foarte importante pentru 
a ne pregăti și pentru a putea reuși 
în afacerea pe care ne-am propus-o.

R.: Mă gândesc că aceste cursuri vă dau 
și un plus de curaj, pe lângă cel pe care 
oricum îl aveți, pentru că una este să știi 
să faci pâine, de exemplu și alta este a 
ști să gestionezi o brutărie. Sunt lucruri 
cu totul și cu totul diferite și cursurile 
acestea vă vor ajuta.

M.G.P.: Așa este și mai mult decât 
atât, mai este o problemă: noi sun-
tem plecați de foarte mult timp din 
România, legile s-au schimbat și nu 
avem cunoștințe despre toate acestea, 
iar cu aceste cursuri sunt convinsă că 
ne vom actualiza informațiile. După 
cum știm, legile din România față de 
legile din Spania sunt foarte diferite, 
de aceea eu cred că aceste cursuri 
ne vor ajuta să înțelegem totul mult 
mai bine.

R.: Tocmai s-a aprobat cererea de 
prelungire cu o lună a termenelor de 
depunere a dosarelor pentru Proiectul 
StartUp Diaspora, deoarece foarte multă 
lume a lăsat lucrurile pe ultima clipă. Ce 
le recomandați celor care încă nu s-au 
înscris?

M.G.P.: Eu cred că mulți încă nu 
s-au înscris pentru că nu au încre-
dere în noul sistem din România. 
După perioada comunistă, multă 
lume are o mare frică, iar în Spania, 
lumea a găsit o stabilitate prin noul 
loc de muncă, prin noua viață și noua 
mentalitate. Cred că toți trecem prin 
aceste momente. Am rămas români 
în sufletul nostru pentru totdeauna, 
dar locul nu ni-l găsim nicăieri. Şi în 
Spania suntem străini și în Româ-
nia, când te întorci după atât timp, 
ești tot străin. De aceea lumea are 
puțină teamă, dar îi îndemn să aibă 
curaj și să încerce, pentru că în viață 
totul este o încercare. Aceasta este o 
posibilitate unică și dacă nu încerci, 
nu ai cum să reușești. Nimeni nu vine 
să îți ofere totul pe tavă, iar opțiu-
nea acestor fonduri europene cred că 
este un atu și toți cei care au posibi-
litatea ar trebui să profite, pentru că 
își pot schimba viața. Cândva poate 
vor constata că a fost decizia corectă 
pe care au luat-o, dar pentru asta 
trebuie să încerce! Eu îi încurajez să 
își facă dosarul, pentru că se poate! 
Eu chiar am încurajat câțiva prie-
teni din zona Bistriței și și-au depus 
dosarele! La început erau neîncreză-
tori, dar au prins curaj și acum sunt 
parte din proiect!

R.: Vă mulțumim pentru interviul acordat 
și de abia așteptăm să primim informații 
despre afacerea Dumneavoastră și a soțului, 
să ne trimiteți fotografii și să ne povestiți 
cum vă merge!

M.G.P.: Cu mare plăcere! Vă mul-
țumesc mult!

Dacă doriți să vă înscrieți în proiect, o 
mai puteți face doar până în 12 mai 2018, 
aşa că sunați la tel: 0034/642 000 027, sau 
scrieți pe e-mail: umrspania@gmail.com 
sau urmăriți pagina, dând un like pe 
Facebook Antreprenor Acasă.

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

FOTO: FACEBOOK / ANTREPRENOR ACASĂ
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Daea încurajează producătorii 
de lapte să colaboreze 

Autoritatea Națională de Regle-
mentare în Domeniul Energiei 
(ANRE) susține că nu a primit 
decizia Consiliului Concurenței 
referitoare la o investigație care 
a relevat faptul că mai multe 
companii din energie s-au înțe-
les între ele, cauzând prejudicii 
consumatorilor. Reamintim că 
președintele autorității de con-
curență, Bogdan Chirițoiu, a 
declarat că după această inves-
tigație, tarifele la distribuția de 
energie ar trebui reduse. Cel 
care poate face acest lucru este 
ANRE. Printre companiile 
amendate se află și Electrica, 
informează HotNews.

„În momentul în care o vom 
primi, vom declanșa proce-
durile privind calculele de 
modificare a tarifelor de dis-
tribuție, în sensul reducerii lor, 
luând în considerare efectele 
cumulate ale achizițiilor de con-
toare, în perioada 2008 -2015.

Comitetul de reglementare 
al ANRE acordă, în continuare, 
o atenție deosebită analizei 
tuturor costurilor care com-
pun factura finală de energie și 
nu va ezita să facă toate corecți-
ile necesare în sensul reducerii 

tarifelor care se vor dovedi 
că sunt afectate de înțelegeri 
anticoncurențiale pe piața de 
energie”, susține ANRE prin-
tr-un comunicat de presă.

Consiliul Concurenței a 
anunțat la începutul acestui 
an că a sanctionat cu amenzi 
in valoare totala de 73,1 mili-
oane lei (aproximativ 15,8 
milioane euro) sase compa-
nii pentru incheierea a doua 
intelegeri anticoncurentiale pe 
piata comercializarii contoare-
lor si echipamentelor conexe 
pentru masurarea energiei elec-
trice. Printre companii se află 
și Electrica, aceasta primind o 
amendă de 10,8 milioane de 
lei. Alte companii amendate: 

Landis + Gyr cu 27,42 milioane 
lei, Energobit cu 13,11 milioane 
lei, Elster Rometrics cu 11,21 
milioane lei, Electromagnetica 
cu 10,02 milioane lei, Ecro SRL 
cu 526.201 lei.

Comportamentul anticoncu-
rential s-a derulat in perioada 
27 noiembrie 2008–30 septem-
brie 2015 si a vizat numeroase 
proceduri de licitatie publica 
derulate in acest interval de 
timp. „In cadrul investigatiei, 
declansata in septembrie 2015, 
Consiliul Concurentei a con-
statat ca AEM SA, Energobit 
SA, Elster Rometrics SRL, Lan-
dis+Gyr AG si Ecro SRL au 
participat la o intelegere pentru 
impartirea unor licitatii publice 

organizate de operatorii rete-
lelor de distributie a energiei 
electrice, cum sunt E.ON, Enel, 
CEZ, Electrica. Companiile au 
stabilit modul in care urmau sa 
participe la licitatii astfel incat 
sa nu se suprapuna si fiecare 
dintre participanti sa castige 
contracte de furnizare de echi-
pamente cu eforturi minime”, 
potrivit Consiliului Concurenței. 
Conform sursei citate, Bogdan 
Chirițoiu, președintele Consi-
liului Concurenței, a declarat 
că „au participat și oameni din 
interiorul Electrica, deci într-un 
fel s-au furat singuri”. Am sanc-
ționat și compania Electrica, 
întrucât au fost păgubiți clienții 
ei. Tarifele acestea umflate s-au 
dus către clienți. Am sancțio-
nat compania și, în premieră, 
vrem ca împreună cu Autorita-
tea Națională de Reglementare 
în Energie să recuperăm pre-
judiciul creat clienților acestor 
companii, care au fost păgubite 
și care au transferat această 
pagubă către clienții lor”, a 
spus Chirițoiu.

Potrivit acestuia, prejudiciul 
poate fi recuperat prin scăde-
rea tarifelor de distribuție.

ANRE nu a primit decizia Consiliului Concurenței 
privind investigația asupra companiilor din energie

M inistrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat în 
timpul vizitei făcute la Târgul Internaţional pen-
tru Agricultură Agraria, care a avut loc la Cluj, că 

guvernul va încerca să sprijine producătorii de lapte prin anu-
mite programe, astfel încât oscilaţiile privind preţul litrului de 
lapte să fie “calmate”, informează AGERPRES.

Întrebat de jurnaliști ce se poate face pentru reducerea 
diferenţelor între preţul de achiziţie al laptelui de la fermie-
rii români și preţul de raft, Petre Daea a afirmat că există deja 
anumite programe al căror exemplu poate fi aplicat.

El a dat ca exemplu programul de colaborare între produ-
cătorii de carne de porc și cu supermarketurile, “Ţara mea”: 

“Iată că, de anul trecut din noiembrie, cu o anumită timiditate 
prin conţinut, prin cantitatea care a fost la început, astăzi s-a 
ajuns ca în lanţurile din aceste magazine, datorită cooperării 
dintre fermieri și lanţurile comerciale, astăzi se valorifică zilnic 
peste 800 de porci, care sunt prezentaţi, evident, în galan-
tarele și în rafturile acestor supermarketuri. Iată un mod de 
rezolvare a unei secvenţe din activitatea generală a noastră”, a 
explicat ministrul.

Referindu-se la un alt produs, ministrul a apus că, prin ace-
eași colaborare s-a putut ajunge ca un carton de de 30 de ouă 
să poată avea la raft un preţ de 12,99 de lei, ceea ce înseamnă 
sub 50 de bani oul. „Așa trebuie să facem și în zona aceasta, a 
producătorilor de lapte, să intrăm în cooperative, în organi-
zare, să avem altă putere de exprimare prin cantitate și altă 
putere de negociere în așa fel încât să calmăm interesele aces-
tea de moment care nu ne fac bine. Nu fac bine nici fermierilor, 
jucându-se cu preţul de-a lungul anului, când îi dă mai mare, 
când îi dă mai mic, în funcţie de interesul pe care îl găsește în 
piaţă, și bulversăm și piaţa, cu efecte negative asupra consu-
matorilor”, a mai spus Daea conform sursei citate.

FOTO: JURNALULDEILFOV.RO
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Şaizeci de eurodeputați, din 
toate familiile politice și de 
toate naționalitățile, au lan-
sat într-o scrisoare adresată 
guvernelor statelor membre ale 
Uniunii Europene, un apel la 
boicotarea diplomatică a Cupei 
Mondiale de fotbal 2018 din 
Rusia, în semn de protest față 
de Vladimir Putin, care “își bate 
joc de valorile europene”, infor-
mează AGERPRES.

„Către toate guvernele 
din Uniunea Europeană, în 
calitate de membri ai Parla-
mentului European: vă cerem 
dumneavoastră, reprezentan-
ților cetățenilor UE, să faceți 
la fel ca guvernele Islandei și 
Regatului Unit”, scriu euro-
deputații semnatari. În luna 
martie, premierul britanic The-
resa May a anunțat că niciun 
ministru sau membru al fami-
liei regale britanice nu se va 
deplasa la Cupa Mondială de 
fotbal din Rusia, măsură de 
protest după otrăvirea fostu-
lui spion rus Serghei Skripal 
și a fiicei sale, în orașul Salis-
bury din sud-vestul Angliei. 
Câteva zile mai târziu, Islanda 
a anunțat un boicot diploma-
tic, în sprijinul Londrei.

„Atacul de la Salisbury nu 
este decât ultimul exemplu al 
manierei în care Vladimir Putin 
își bate joc de valorile noastre 
europene”, subliniază eurode-
putații în scrisoarea inițiată 
de ecologista germană Rebe-
cca Harms. „Bombardarea la 
întâmplare a școlilor, spitale-
lor și zonelor rezidențiale în 

Siria, invazia militară brutală 
în Ucraina, atacuri sistematice 
ale piraților informatici, cam-
panii de dezinformare, amestec 
în alegeri, tentativă de slăbire 
și divizare a UE: toate aces-
tea nu corespund unei gazde 
bune pentru o Cupă Mondi-
ală”, adaugă textul scrisorii, 
conform sursei citate.

Majoritatea celor 60 de sem-
natari ai scrisorii fac parte din 
grupurile Verzilor și PPE (Parti-
dul Popular European), printre 
care numeroși eurodeputați 
polonezi. Cele 64 de meciuri 
din cadrul Cupei Mondiale de 
fotbal vor fi găzduite, în peri-
oada 14 iunie–15 iulie, de 12 
stadioane din Rusia.

Președintele Ucrainei, Petro 
Poroșenko, a propus în fața 
parlamentului de la Kiev cre-
area unei Biserici ortodoxe 
ucrainene independente de 
Patriarhia Moscovei, decizie 
pe care o consideră de impor-
tanță “geopolitică”, informează 
AGERPRES.

„Această decizie merge mult 
dincolo de mediul ecleziastic. 
Este vorba despre indepen-
dența noastră definitivă față 
de Moscova. Aici nu vorbim 
doar de religie, ci de geopoli-
tică”, a explicat Poroșenko în 
fața Radei Supreme (legisla-
tivul ucrainean).

Autodescriindu-se drept 
un credincios convins, liderul 
ucrainean a insistat că este în 
joc “securitatea națională și apă-
rarea în fața războiului hybrid” 
rus, întrucât “Kremlinul vede 
în Biserica Ortodoxă Rusă unul 
dintre principalele sale instru-
mente de influență în Ucraina”. 

„Nu vom rămâne indiferenți în 
fața ingerinței unui alt stat în 
problemele noastre eclezias-
tice, în fața încercărilor sale 
de a exploata în propriul inte-
res sentimentul unei părți a 

ortodocșilor ucraineni”, a mai 
spus Poroșenko.

El a insistat că, în opinia sa, 
crearea unei Biserici indepen-
dente “are aceeași importanță” 
precum acordul de asociere la 
Uniunea Europeană, libera-
lizarea regimului de vize sau 
aderarea la UE și NATO.

Prin urmare, liderul ucrai-
nean a propus să fie trimisă 
o petiție cu cererea sa către 
Patriarhia de Constantinopol, 
primind pentru acest demers 
sprijinul a 268 de deputați, cu 
42 mai mulți decât ar fi avut 
nevoie.

Ucraina speră astfel că 
Patriarhul de Constantino-
pol, Bartolomeu I, va emite 
un Tomos (decret) care să-i 
permită acestei țări crearea 
propriei sale Biserici, care din 
anul 1686 este subordonată 
canonic Patriarhiei Moscovei. 
În plus, după cum a subliniat 
însuși președintele ucrainean, 
inițiativa sa are nevoie de sus-
ținerea celorlalte Biserici ce 
formează comunitatea orto-
doxă, care include țări precum 
România, Bulgaria, Serbia, Gre-
cia și Georgia.

Poroșenko a dezvăluit că pe 
9 aprilie a discutat timp de mai 
multe ore această chestiune cu 
Bartolomeu I, întâlnire despre 
care a spus că în urma ei s-a 
simțit încurajat să facă un ase-
menea pas. Dar el a ținut să 
adauge că o creare a unei noi 
Biserici nu va încălca drepturile 
fundamentale ale ucrainenilor, 
inclusiv libertatea de credință. 

„Biserica ortodoxă unită nu 
va fi statală. Toți credincio-
șii au și vor avea dreptul de 
a-și alege liber atât lăcașul de 
cult cât și jurisdicția eclezias-
tică. Cine dorește să rămână 
în Biserica ce va fi în continu-
are unită cu Biserica Ortodoxă 
Rusă, i se va garanta dreptul de 
a allege”, a asigurat Poroșenko, 
estimând drept “inacceptabil” 

să se recurgă la forță, inter-
dicții sau violență în relațiile 
interreligioase.

Conform sursei citate, 
reacția Bisericii Ortodoxe 
Ruse (BOR) nu a întârziat, 
ea venind prin vocea mitro-
politului Hilarion. Acesta a 
amintit că BOR „este una sin-
gură și născută pe izvoarele 
binecuvântate ale Kievului și 
râului Nipru” și că nimeni, nici 
măcar Patriarhia Ecumenică 
din Constantinopol, nu poate 
proclama “unilateral” autoce-
falia unei Biserici.

În prezent trei Biserici orto-
doxe coexistă în Ucraina. Una 
subordonată canonic Patri-
arhiei Moscovei și care este 
majoritară, alta reprezentată de 
Patriarhul Kievului și o a treia 
care s-a separat de Moscova 
în anul 1920 și s-a autopro-
clamat Biserica Autocefalică 
Ortodoxă a Ucrainei. Mai este 
și Biserica Greco-catolică, spri-
jinită odinioară de Papa Ioan 
Paul al II-lea, pe care în pre-
zent BOR o acuză că i-a luat 
dioceza din vestul Ucrainei și 
că susține rebeliunea împotriva 
Patriarhiei Moscovei.

Zeci de eurodeputaţi cer statelor UE boicotarea 
diplomatică a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia

Preşedintele Poroşenko cere separarea Bisericii 
ortodoxe ucrainene de Patriarhia Moscovei
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Parlamentul turc aprobă 
organizarea de alegeri 
anticipate pe 24 iunie

Peste jumătate de milion de 
refugiaţi au obţinut azil în 
Uniunea Europeană în 2017

Peste jumătate de milion de refugiaţi au obţinut azil în Uni-
unea Europeană în 2017, ceea ce înseamnă cu 25% mai puţin 
faţă de anul precedent, a anunţat Oficiul de statistică al blocu-
lui comunitar Eurostat. Cei mai mulţi dintre ei–peste 60%–au 
primit azil în Germania, informează AGERPRES.

Din totalul de 538.000, cei mai mulţi dintre solicitanţii de 
azil care au primit răspuns favorabil în 2017 au fost cetăţeni siri-
eni (175.800), urmaţi de afgani (100.700) și irakieni (64.300). În 
privinţa statelor de primire, Germania se află pe primul loc ca 
număr de solicitări de azil admise, urmată de Austria și Suedia. 
Cele mai puţine solicitări de azil acceptate au fost înregistrate 
în Slovacia, Republica Cehă și Polonia. Cel mai mare număr 
de răspunsuri favorabile l-au obţinut sirienii și eritreenii, cu 
nouă din 10 solicitări de azil aprobate, iar cel mai mic migran-
ţii din Albania și Kosovo.Cele mai multe răspunsuri pozitive la 
solicitări de azil le-a dat Germania–325.400, urmată de Franţa 
(40.600), Italia (35.100), Austria (34.000) și Suedia (31.200), mai 
spune sursa citată. În România au obţinut azil anul trecut 1330 
de migranţi, majoritatea sirieni, urmaţi de irakieni și afgani.

Parlamentul Turciei a aprobat organizarea de alegeri anti-
cipate legislative și prezidenţiale pe 24 iunie, cu un an și 
jumătate înainte de alegerile la termen, după ce președintele 
Recep Tayyip Erdogan a afirmat că scrutinul trebuie să aibă loc 
mai devreme, informează AGERPRES.

Parlamentari din partidul pro-kurd HDP, de opoziţie, au 
ieșit din parlament în semn de protest înainte de vot. Ceilalţi 
deputaţi au votat moţiunea. 386 de membri ai parlamentu-
lui–din totalul de 550–au votat în favoarea propunerii privind 
organizarea de alegeri anticipate. Potrivit calendarului, ale-
gerile prezidenţiale și legislative erau prevăzute să aibă loc 
simultan pe 3 noiembrie 2019. De asemenea, un scrutin muni-
cipal este preconizat pentru luna martie același an. Dublul 
scrutin prezidenţial și legislativ este crucial, deoarece el va 
marca intrarea în vigoare a majorităţii măsurilor care întăresc 
prerogativele șefului statului, adoptate la referendumul con-
stituţional din aprilie 2017. Opoziţia din Turcia a avertizat că 
noul sistem prezidenţial executiv va eroda rolul parlamentului. 
Criticii lui Erdogan și-au exprimat de asemenea îngrijorarea cu 
privire la organizarea de alegeri în cadrul stării de urgenţă în 
vigoare, instituită după lovitura de stat eșuată din iulie 2016, și 
prelungită recent cu alte trei luni, mai spune sursa citată.

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


 | 13www.periodicoelrumano.es
Nr. 212 26 aprilie 2018

 PeriodicoRumano
 PeriodicoRumano

DEPÓSITO DE 
MATERIALES DE

CONSTRUCCIÓN

SILVIU

Dirección: Avenida de la Constitución nº 7�Coslada�Tel.: 616 521 016 / 916 715 119

Porcelánico Extra 
Plus Propamsa

4,44€

Placa cartón
yeso 13mm

1,49€/m2

ESPAÑOL

El 4 de julio de 2017, se firmó el 
protocolo de colaboración entre 
el Instituto Cultural Rumano y la 
Asociación de Empresarios del 
Comercio del Libro de Madrid, en 
virtud del cual Rumanía participará 
en calidad de país invitado a la 
77a edición de la Feria del Libro 
de Madrid, del Parque del Buen 
Retiro, que se celebrará entre los 
días 25 de mayo y el 10 de junio 
de 2018.

El convenio se firmó en la sede de 
la Embajada de Rumanía en el Reino 
de España por don Mirel Taloș, en 
calidad de vicepresidente del Insti-
tuto Cultural Rumano y don Manuel 
Gil Espín, en calidad de represen-
tante de la Asociación de Empresarios 
del Comercio del Libro de Madrid 
(entidad que organiza anualmente la 
Feria del Libro). En el acto, asistieron 
doña Gabriela Dancău, en calidad de 
Embajadora de Rumanía en el Reino 
de España y doña Ioana Anghel, en 
calidad de directora del Instituto Cul-
tural Rumano.

La Feria del Libro del Retiro es 
uno de los más importantes eventos 
dedicados a la literatura. La primera 
Feria se organizó en 1933 en el paseo 

de Recoletos. Se celebraron dos edi-
ciones más, antes del estallido de la 
Guerra Civil y vuelve a organizarse en 
1944. Desde 1967 la Feria se organiza 
anualmente en su actual ubicación, 
el Parque de El Retiro. Desde 1982, 
cada año, un miembro de la Familia 
Real da por inaugurada la edición 
con un paseo matinal entre las case-
tas. En 2017, la Feria del Libro de 
Madrid, ha sido inaugurada por el 
Rey Felipe VI y la Reina Letizia, junto 
con Marcelo Rebelo de Sousa, el Pre-
sidente de la República de Portugal, 
país Invitado de la edición celebrada 
en 2017, informó el Instituto Cultu-
ral Rumano.

La Feria se organiza por la Asoci-
ación de Empresarios del Comercio 
del Libro de Madrid, la Asociación de 
los editores de Madrid, la Federación 
de Asociaciones Nacionales de Dis-
tribuidores de Ediciones (FANDE), 
en colaboración con el Ayuntamiento 
de Madrid y el Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte de España. 
De conformidad con los datos pro-
porcionados por los organizadores, 
más 350 casetas reciben cada año, a 
lo largo de los 17 días, unos 2.000.000 
de visitantes. El evento destaca por 

sus características y aflujo, siendo 
prácticamente un suceso dotado de 
un fuerte carácter literario y social. 
La originalidad de la Feria reside en 
la posibilidad que tienen los lecto-
res de encontrarse, en las casetas y 
los espacios dispuestos para la Feria, 
con los autores preferidos.

Rumanía, a través del Instituto Cultu-
ral Rumano, participa en la Feria desde 
2012 y su presencia ha sido hasta ahora 
positivamente valorada tanto por los 
periodistas, los editores y empresarios 
del comercio de libros como por las 
autoridades de alto nivel (p.ej. la Reina 
de España se detuvo en el año 2013 
en la caseta del ICR). Asimismo, la 

presencia de Rumanía en la Feria 
ha sido muy apreciada por la Comu-
nidad de Rumanos de Madrid, que 
acuden cada año en un número cada 
vez más grande y cuyas manifesta-
ciones de entusiasmo y satisfacción 
son conmovedoras. Cabe mencionar 
también que la presencia de Rumanía 
en la Feria ha contribuido a ofrecer 
una mayor visibilidad a la literatura 
rumana, prueba de ello siendo, entre 
otras, el interés mostrado constante-
mente, por un lado, por los editores 
los periodistas y, por otro lado, por 
los lectores y los turistas españo-
les que acuden cada año a la caseta 
del ICR para comprar las últimas 

publicaciones, para familiarizarse o 
descubrir la literatura y la cultura 
rumana, para pedir información sobre 
los objetivos turísticos y, a veces, sola-
mente para compartir con nosotros 
sus viajes a Rumanía y su grata sor-
presa y admiración para los lugares, 
la cultura y la gente de allí.

La participación de Rumanía en la 
Feria del Libro constituye, de hecho, 
un acto en el que se promueven aspec-
tos relacionados tanto con la literatura 
rumana como con la cultura, la his-
toria y la civilización del país. Con el 
fin de continuar con esta tradición, 
Rumanía, en calidad de País Invitado, 
ofrecerá a los participantes a la próxima 
Feria del Libro, un programa variado 
que incluirá debates, mesas redon-
das, presentaciones de las últimas 
publicaciones y encuentros, contando 
con la presencia de editores, autores, 
traductores, catedráticos, periodistas 
rumanos y españoles y lectores y afi-
cionados a la literatura rumana. Con 
el fin de dar a conocer y de hacer hin-
capié en aspectos relacionados con la 
cultura, la civilización y los valores 
rumanos, se organizará una serie de 
eventos conexos que incluyen, entre 
otras, espectáculos y conciertos.

Rumanía, país invitado en la 77-a edición de la 
Feria del Libro de Madrid, en el Parque de El Retiro

FOTO: ICR.RO
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CSA Steaua București s-a 
calificat în semifinalele Ligii 
Naționale de handbal mas-
culine după ce a învins-o în 
deplasare pe CS Minaur Baia 
Mare cu scorul de 23-21 (10-8), 
în al doilea meci al sfertului 
de finală. În prima partidă din 
play-off, Steaua, care a termi-
nat sezonul regulat în poziția 
de lider, s-a impus cu 25-23, 
informează AGERPRES.

“Roș-albaștrii” au controlat 
partida de la Baia Mare de la 
un capăt la altul, chiar dacă nu 
a reușit să se desprindă deci-
siv. Florea și Mihalcea, cu 4 
goluri fiecare, au fost cei mai 
buni marcatori ai învingători-
lor. Dragas a fost cel mai bun 
de la Minaur, cu 8 goluri.

Prima semifinalistă a cam-
pionatului este Potaissa Turda, 
după două victorii cu Dunărea 
Călărași. AHC Dobrogea Sud 
a învins campioana Dinamo 
București, cu scorul de 27-20 

(12-9), la Constanța, după ce 
Dinamo câștigase în Şoseaua 
Ştefan cel Mare cu 36-27. De 
la gazde s-au remarcat Toma 
(7 goluri), Malinovic (5), 
Cutura (5), Vujovic (4), iar de 

la Dinamo cei mai buni mar-
catori au fost Komogorov (5), 
Gavriloaia (3), Şandru (3).

Vicecampioana CSM Bucu-
rești a reușit să câștige pe 
terenul echipei SCM Politeh-
nica Timișoara, cu 19-18 (13-10), 
după ce bănățenii învinsese în 
Capitală cu 29-28. ‘’Tigrii’’ au 
dominat meciul de pe Bega, care 
a avut un final tensionat. De la 
oaspeți cei mai buni marcatori 
au fost Tioumentsev (5 goluri), 
Georgievski (4) și Humet (4). 
De la Poli, Cîmpan a marcat 4 
goluri, iar Marjanovic 3.

Conform sursei citate, meciu-
rile decisive vor avea loc pe 29 
aprilie, la București. Seriile din 
play-off se joacă după sistemul 
cel mai bun din trei meciuri.

E chipa feminină de tenis 
a României a învins cu 
scorul general de 3-1 for-

mația Elveției în barajul pentru 
calificarea în Grupa Mondială 
I a Fed Cup, găzduit de Sala 
Polivalentă din Cluj-Napoca, 
informează AGERPRES.

În ultimul meci al acestei 
confruntări, unul fără miză, 
perechea elvețiană Viktorija 
Golubic/Jil Teichmann a dis-
pus cu 0-6, 6-0, 10-6 de cuplul 
român compus din Sorana Cîr-
stea și Mihaela Buzărnescu. 
Sorana și Mihaela au încer-
cat să ofere un spectacol pentru 
public și deși nu sunt obișnuite 
să joace dublu, mai ales Cîr-
stea, dar au reușit să câștige 
surprinzător la zero primul set. 

Elvețiencele au profitat apoi 
de mai multe erori ale jucă-
toarelor române și au câștigat 
a doua manșă tot cu 6-0. În 
super tie-break, tot elvețien-
cele au fost mai inspirate și au 

adus punctul de onoare pen-
tru echipa lor.

În prima partidă a celei de-a 
doua zi a competiției, Simona 
Halep, numărul unu mondial, a 
învins-o în două seturi, 6-2, 6-1, 

pe elvețianca Patty Schnyder, 
aducând cel de-al treilea punct 
echipei țării noastre, sinonim 
cu calificarea în grupa de elită 
a Fed Cup. În meciurile din 
prima zi, Simona Halep, numă-
rul unu mondial, s-a impus în 
trei seturi, 6-3, 1-6, 6-1, în fața 
elvețiencei Viktorija Golubic 
(115 WTA), iar Irina-Camelia 
Begu (locul 38 WTA) a învins-o 
în două seturi, 6-4, 6-1, pe Timea 
Bacsinszky (46 WTA).

Conform sursei citate, retro-
gradată în 2016 din Grupa 
Mondială a Fed Cup, Româ-
nia revine în elita mondială 
pentru campania din 2019. 
În meciurile directe din Fed 
Cup, România conduce acum 
Elveția cu 4-3.

SPORT

Handbal masculin: CSA Steaua Bucureşti, 
a doua semifinalistă a Ligii Naţionale

Tenis–Fed Cup: România a învins cu 3-1 
Elveţia în barajul pentru Grupa Mondială I
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Victorie pe teren propriu 
pentru liderul BC CSU Sibiu

BASCHET MASCULIN:

Finală de povestit nepoților–
Catalanii câştigă Cupa Spaniei

Finala ediției cu numărul 116 a Cupei Spaniei a reprezentat 
un antrenament cu public pentru Barcelona. Echipa lui Erne-
sto Valverde a dat recital de goluri pe “Wanda Metropolitano” 
(Madrid), învingând-o fără drept de apel pe Sevilla, scor 5-0. 
În urma acestui succes, catalanii și-au trecut în palmares al 
patrulea trofeu consecutiv în Cupa Spaniei și al 30-lea din isto-
ria clubului, informează HotNews. Barcelona a avut o prima 
repriză de vis, marcând de trei ori. Luis Suarez a reușit “dubla” 
(14’ și 40’), iar Messi și-a trecut numele pe lista marcatorilor în 
minutul 31. Catalanii au continuat spectacolul și după pauză. 
Andres Iniesta (52’) a mărit avantajul după o pasă perfectă a 
lui Messi, iar brazilianul Philippe Coutinho a închis tabela în 
minutul 69, când a transformat o lovitură de la 11 metri. Bar-
celona a devenit prima echipă care câștigă pentru a patra 
oară consecutiv Cupa Spaniei, după Athletic Bilbao între 1930 
și 1933. De asemenea, această performanță a fost realizată și 
de Real Madrid, în perioada 1905-1908, mai spune sursa citată. 
Pentru Lionel Messi și Andres Iniesta, este al 31-lea trofeu obţi-
nut în tricoul blaugrana. Ei au câștigat de opt ori campionatul 
Spaniei, de șapte ori Supercupa Spaniei, de patru ori Liga 
Campionilor, de șase ori Cupa Spaniei, de trei ori Supercupa 
Europei și de trei ori CM al Cluburilor.
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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 BC CSU Sibiu, liderul Ligii Naţionale de baschet mascu-
lin, a învins la limită pe teren propriu, cu 93-92, formaţia CSM 
CSU Oradea, informează AGERPRES. Rezultate: Grupa 1-6: 
BC CSU Sibiu–CSM CSU Oradea 93-92; CSM Steaua Eximbank–
BC SCM Timișoara 84-81; U-Banca Transilvania Cluj–BCMU FC 
Argeș Pitești 90-81. Grupa 7-12: CS Phoenix Galaţi–CS Dinamo 
București 111-55; CS Politehnica Iași–BC Timba Timișoara 82-117. 
Conform sursei citate, BC CSU Sibiu conduce în clasament, cu 
53 puncte, urmată de U-Banca Transilvania Cluj, 52 puncte, CSM 
Steaua Eximbank, 51 puncte, CSM CSU Oradea, 50 puncte, etc.
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MUNCĂ

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.

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

Caballero de 56 años, soltero, busca mujer rumana 
para amistad y posible relación de pareja. Mido 
1.60m, comunidad de Madrid. Me llamo Angel. Tel.: 
687858760.

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.

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.

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

Florãria Alyflor

Florăria de încredere pentru 
evenimentele importante din viaţa ta!

• Lumânări de nuntă sau botez
• Buchete de mireasă

• Aranjamente fl orale pentru biserică, 
mașină si restaurant

• Preţuri speciale pentru pachete 
complete nunţi și botezuri!

Centrul comercial Parque Corredor (intrarea principală)
Orar: 1000–2200�Telefon: 910 709 124
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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: 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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