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Am avut onoarea la 
Radio Românul din 
Spania (pe 107,7 FM și 
www.radioromanul.es) 
să ne bucurăm de un 
interviu deosebit pentru 
suflet în compania celor 
două artiste: Nineta 
Popa și Andreea Hai-
san, care ne-au povestit 
multe lucruri intere-
sante și emoționante. 
Mai multe detalii, vă 
invităm să descoperiți 
în interviu.

Ce mesaj au Nineta Popa și Andreea Haisan 
pentru românii din Spania și străinătate

Minorii cetățeni români pot călători în străinătate numai însoțiți, cu acordul părinților ori al reprezentanților 
legali, în baza articolului 2 alin. 2 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor 
români în străinătate. Prin reprezentant legal se înțelege persoana desemnată, potrivit legii, să exercite 
drepturile și să îndeplinească obligațiile părintești față de minor, informează Poliția de Frontieră Română.

PERIODICO EL RUMANO ȘI RADIO ROMÂNUL
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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

Condițiile de călătorie în străinătate 
pentru cetățenii români minori

6

(+4) 0213.112.045
www.butonulrosu.ro

Servicii care salveaza viata printr-o simpla apasare de BUTON

Serviciul este DISPONIBIL
de acum si in ROMANIA !

C hiar dacă vara și-a intrat pe deplin 
în drepturi, ținem să informăm 
pe toți candidații care și-au depus 

dosare eligibile și au fost deja înscriși 
pe platforma on-line de formare antre-
prenorială, că doar dacă parcurg aceste 
cursuri și își depun planurile de afaceri la 
concurs, vor putea intra în selecția finală 
pentru a primi finanțarea pentru aceste pla-
nuri de afaceri. Este practic imposibil să 
obții finanțare, dacă nu ai depus un pro-
iect la concurs, alături de dosarul depus 
deja în prima fază a proiectului. Infor-
mații la tel: 642 000 027 sau pe e-mail: 
umrspania@gmail.com.

Informații pentru 
candidații care pot 
depune planurile 
de afaceri 
pentru concurs

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

Președintele Klaus Iohannis 
consideră că opinia prelimi-
nară a Comisiei de la Veneția 
referitoare la modificările aduse 
legilor justiției constituie „un 
semnal extrem de îngrijorător 
cu privire la independența jus-
tiției” și solicită Parlamentului 
să nu ignore aceste recoman-
dări, potrivit unui comunicat 
al Administrației Prezidenți-
ale, informează AGERPRES. 

„Prin acest document Comi-
sia confirmă punctele de 
vedere exprimate de societa-
tea civilă, de Consiliul Superior 
al Magistraturii, de judecători 
și procurori, cât și de preșe-
dintele României, inclusiv prin 
sesizările de neconstituționali-
tate și cererile de reexaminare 
formulate la aceste legi. Conclu-
ziile cuprinse în această opinie 
preliminară, care are aceeași 

valoare juridică precum opinia 
finală care va fi formal adoptată 
în luna octombrie, fără modi-
ficări, de către Comisie, indică 
impactul negativ pe care pune-
rea în aplicare a unora dintre 
aceste modificări legislative l-ar 
avea asupra sistemului judicial”, 
se arată în comunicat. Iohan-
nis subliniază că, în vederea 
garantării independenței jus-
tiției și a consolidării statului 
de drept din România, reco-
mandările cuprinse în opinia 
Comisiei de la Veneția trebuie 
valorificate, astfel încât lupta 
împotriva corupției să continue.

Totodată, șeful statului 
precizează că recomandările 
cuprinse în opinia preliminară 
a Comisiei de la Veneția vor 
fi avute în vedere cu ocazia 
sesizării Curții Constituțio-
nale cu privire la Legea pentru 

modificarea și completarea 
Legii nr. 303/2004 privind 
statutul judecătorilor și al 

procurorilor, recent reexa-
minată de către Parlament. 

„Președintele Klaus Iohannis 
reiterează faptul că România 
s-a angajat să respecte nor-
mele și valorile europene ale 
democrației constituționale, iar 
independența procurorilor și 
judecătorilor este fundamentul 
unei justiții corecte, principiu 
de la care un stat de drept nu 
poate abdica”, se mai afirmă 
în comunicat.

Comisia de la Veneția 
(organ consultativ al Consi-
liului Europei, alcătuit din 
experți independenți în dome-
niul dreptului constituțional) 
a publicat opinia preliminară 
cu privire la cele trei proiecte 
de modificare a legilor justi-
ției din România, legea privind 
organizarea judiciară, legea 
privind Consiliul Superior al 

Magistraturii și legea privind 
statutul judecătorilor și pro-
curorilor, asupra cărora atât 
președintele României, Klaus 
Iohannis, cât și Comitetul de 
Monitorizare al Adunării Parla-
mentare a Consiliului Europei 
solicitaseră opinia Comisiei.

Conform sursei citate, 
printre altele, Comisia de la 
Veneția a recomandat Româ-
niei să reconsidere sistemul de 
numire și demitere a procu-
rorilor de rang înalt, inclusiv 
prin revizuirea prevederilor 
respective din Constituție, 
în vederea creării de condiții 
pentru un proces de numire 
și demitere neutru și obiectiv 
prin menținerea rolului insti-
tuțiilor, cum ar fi președintele 
și Consiliul Superior al Magis-
traturii, capabile să echilibreze 
influența ministrului justiției.

Opinia Comisiei de la Veneţia, un semnal extrem 
de îngrijorător cu privire la independenţa justiţiei
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GESER: Din 1996, 22 de ani de 
experiență în servicii profesionale 
de consultanță juridică, cu mii de 
clienți mulțumiți.

Să ne cunoaștem! Te salut, sunt 
Gabriel Radu, avocat economist licen-
țiat în Științe Economice și Drept, sunt 
membru în Baroul București și Ilus-
tre Colegio de Abogados de Madrid 
și reprezint firma GESER.

Din anul 1996, reprezentanții firmei 
GESER au acumulat 22 de ani de experi-
ență, timp în care au dezvoltat pentru 
românii din Spania, dar și din țară, un 
set de servicii profesionale complete 
de consultanță juridică pentru care mii 
de clienți și-au exprimat mulțumirea 
și aprecierea.

Studiile în științele dreptului 
realizate în România și în Spania, 
împreună cu experiența vastă din 
realitatea cotidiană a societății spani-
ole, ne susțin și ne poziționează între 
cei mai buni care pot oferi servicii 
profesionale de consultanță juridică. 
Avem diplome care să certifice stu-
dii în Economie și Drept obținute în 
România și diplome care să certifice 
studii în Drept și Științe Adminis-
trative obținute în Spania. Cu toată 
convingerea spunem că putem da cea 
mai bună soluție la orice problemă 

și caz în parte pentru românii din 
Spania, care apelează la noi.

Preocuparea neîncetată pentru a 
înțelege legislația din Spania, în ceea 
ce privește drepturile străinilor și în 
special ale românilor, dar și drepturile 
civile și administrative ale românilor, 
ne-a ambiționat să ne diversificăm 
serviciile oferite. Pe lângă servicii, 

am dezvoltat o rețea de birouri cât 
mai aproape de clienții noștri. Am 
început cu deschiderea biroului nos-
tru de consultanță și consiliere din 
municipiul Coslada (Madrid). Nece-
sitățile au determinat deschiderea a 
două noi birouri în Arganda del Rey 
(Madrid) și în capitala Spaniei, la 
Madrid în apropierea Secției Consu-
lare a Ambasadei României la Madrid.

GESER este o societate profesi-
onală familială cu titluri și licențe 
emise în mod oficial de către auto-
ritățile din România și din Spania în 
următoarele domenii: traduceri, avo-
catură, administrare afaceri, fiscalitate 
și legislație muncă, completând cu cea 
mai recentă, consultanță în asigurări 
(correduría de seguros).

Dintre serviciile principale 
pe care le oferim, cele de 
primă necesitate sunt:

1. Rezidență și cetățenie spaniolă.
2. Legalizare documente românești 

și spaniole ale rezidenților români din 
Spania.

3. Dosare de pensie pentru Spania 
și România ale cetățenilor români care 
se află în Spania și sunt la vârsta pensi-
onării. De asemenea, dosare de pensie 
de boală sau pensie de urmaș.

4. Divorțul cetățenilor români cu 
reședință în Spania.

5. Servicii legislație rutieră: preschim-
barea permisului (auto) de conducere 
românesc într-unul spaniol, înscrie-
rea mașinilor aduse din afara Spaniei, 
schimbare proprietar autovehicule 
(transferencias), radiere auto (bajas)...

6. Echivalarea  diplomelor  de 
absolvire studii românești în Spania 
(convalidación titulos).

7. Traduceri legalizate pentru orice 
tip de document (traductor jurado).

Dacă ai întrebări, nelămuriri, ai 
o problemă și ai nevoie de ajutor, 
contactează-ne pentru a găsi solu-
ția potrivită pentru tine și cazul tău. 
Vrei să plătești mai puțin ca în altă 
parte? Vrei ca o echipă de profesi-
oniști să se ocupe de cazul tău? Te 
așteptăm la unul din birourile noas-
tre sau sună-ne atunci când dorești! 
Să te convingi, nu te costă nimic!

DE CE NOI ȘI NU ALȚII?
Pentru că, ASESORIA GESER 
CONSULTORES Y GESTORES:

• Demonstrăm profesionalism pen-
tru fiecare caz în parte.

• Avem experiență acumulată în timp 
pentru cazuri de la cele mai simple la 
cele mai complexe.

• Ne adaptăm la cerințele tale.
• Avem o rețea de birouri aproape 

de tine.
• Avem o pregătire temeinică în legis-

lația din Spania și din România.

SEDIU CENTRAL
BIROU COSLADA
C/ Doctor Fleming, s/n (în fața 

gării), 28821, MADRID.
TLF: 916.712.224 și 627.406.864. 

WhatsApp: 627406864
EMAIL:
gabrielradumadrid@gmail.com
BIROU ARGANDA DEL REY
Paseo de la Estación, nr. 23, Bajo, 

ARGANDA DEL REY (în față la Metro), 
28500, MADRID.

TLF: 912.997.146 și 642.861.000. 
WhatsApp: 627406864

EMAIL: asesoriageser@gmail.com
BIROU MADRID
C/ Bruno Abúndez, nr. 16,  

Bajo, 28031, MADRID.
TLF: 919.295.499 și 627.406.864. 

WhatsApp: 627406864
EMAIL: letradogr@gmail.com
BIROU VALENCIA
Sagunto, 46500, VALENCIA.
TLF: 686.722.999.
WhatsApp: 627406864
EMAIL: alicer84@yahoo.com

De ce GESER? Servicii complete de consultanță 
juridică pentru români, cu mii de clienți mulțumiți

ACTUALITATE

Minorii cetățeni români pot călători 
în străinătate numai însoțiți, cu acor-
dul părinților ori al reprezentanților 
legali, în baza articolului 2 alin. 2 din 
Legea nr. 248/2005 privind regimul 
liberei circulații a cetățenilor români 
în străinătate. Prin reprezentant legal 
se înțelege persoana desemnată, potri-
vit legii, să exercite drepturile și să 
îndeplinească obligațiile părintești 
față de minor, informează Poliția 
de Frontieră Română. Polițiștii de 
frontieră permit ieșirea din țară a 
unui cetățean român minor–numai 
dacă este însoțit de o persoană fizică 
majoră–în următoarele cazuri:

A. Este titular al unui document 
de călătorie individual (pașaport sau 
carte de identitate/carte de identitate 
electronică) și călătorește însoțit de 
ambii părinți;

B. Este titular al unui document 
de călătorie individual (pașaport sau 
carte de identitate/carte de identitate 
electronică) și călătorește împreună 
cu unul dintre părinți, numai dacă 
părintele însoțitor prezintă o declara-
ție a celuilalt părinte, din care rezultă 
acordul acestuia cu privire la efectua-
rea de călătorii în străinătate, pentru 

o perioadă care să nu depășească 3 
ani de la data întocmirii acesteia, sau 
după caz face dovada decesului celui-
lalt părinte;

Documente doveditoare ale dece-
sului sunt: certificat de deces valabil 
și cu putere doveditoare pe teritoriul 
României, în condițiile legii; hotărâre 
judecătorească de declarare a morții, 
rămasă definitivă, dacă nu a existat 
timpul necesar pentru eliberarea certi-
ficatului de deces; comunicare oficială 
primită prin intermediul misiunilor 
diplomatice sau al oficiilor consulare 
ale României în străinătate, dacă nu 
a existat timpul necesar pentru elibe-
rarea unor certificate de stare civilă.

Nu este necesară declarația părin-
telui decăzut din drepturile părintești 
sau declarat dispărut, în condițiile 
legii, dacă însoțitorul face dovada în 
acest sens, cu excepția cazului în care 
ambii părinți se află în aceasta situ-
ație, când este obligatorie declarația 
reprezentantului legal al minorului.

C. Este titular al unui document 
de călătorie individual (pașaport sau 
carte de identitate/carte de identitate 
electronică) și călătorește împreună 
cu unul dintre părinți, dacă părintele 

însoțitor face dovada faptului ca mino-
rul i-a fost încredințat prin hotărâre 
judecătorească rămasă definitivă și 
irevocabilă;

D. Este titular al unui document 
de călătorie individual (pașaport sau 
carte de identitate/carte de identitate 
electronică) și călătorește însoțit de 
o altă persoană fizică majoră, numai 
dacă persoana însoțitoare prezintă 
certificatul de cazier judiciar și o decla-
rație a ambilor părinți sau a părintelui 
căruia minorul i-a fost încredințat 
(prin hotărâre judecătorească rămasă 

definitivă și irevocabilă), a părintelui 
supraviețuitor ori a reprezentantu-
lui său legal, pentru o perioadă care 
să nu depășească 3 ani de la data 
întocmirii acesteia, care cuprinde: 
acordul acestora cu privire la efec-
tuarea de călătorii în străinătate; 
datele de identitate ale însoțitoru-
lui respectiv.

Declarația și certificatul de cazier 
judiciar, precum și oricare dintre 
documentele care au contribuit la 
aprecierea îndeplinirii condițiilor exer-
citării dreptului la libera circulație 

se prezintă Poliției de Frontieră din 
punctul de trecere a frontierei prin 
care se efectuează ieșirea din țară.

Declarația celuilalt părinte, decla-
rația ambilor părinți sau, după caz, a 
părintelui căruia i-a fost încredințat 
minorul, a părintelui care exercită 
singur autoritatea părintească, a 
părintelui supraviețuitor sau a repre-
zentantului sau legal, privind acordul 
acestora cu privire la efectuarea de 
călătorii în străinătate la ieșirea din 
România, nu este necesară atunci când 
minorul, cetățean român cu domiciliul 
sau reședința în țara de destinație se 
deplasează însoțit, în această țară.

Dacă minorul respectiv călătorește 
în altă țară decât cea în care își are 
domiciliul sau reședința, însoțit de 
către un părinte sau un alt însoțitor 
major, este necesară declarația care să 
cuprindă acordul părintelui / părinți-
lor / reprezentantului legal cu privire 
la călătoria minorului.

În situația în care polițiștii de 
frontieră constată că nu sunt înde-
plinite condițiile prevăzute de Legea 
248/2005 pentru ca minorul să iasă 
din România, vor întrerupe călăto-
ria acestuia, conform sursei citate.

FOTO: PIXABAY.COM

Care sunt noile condiții de călătorie în 
străinătate pentru cetățenii români minori
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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

S pitalul Universitar din Torrejón continuă 
cu procesul de transformare digitală, 
pentru a facilita pacientului demersuri 

administrative și a deveni un spital fără hârtii, 
contribuind astfel la îmbunătățirea mediului 
înconjurător. Noua APP „Hospital U. Torre-
jón” va permite pacienților să-și gestioneze 
programările, să le vadă, să le modifice sau să 
le anuleze; le va permite să primească noti-
ficări despre acestea; să scoată programarea 
fără a trebui să introducă cardul de sănătate 
în locurile autorizate; să cunoască date des-
pre spital și locația acestuia și să afle cele 
mai recente știri.

Pe parcursul timpului această aplicație 
va include noi funcționalități. Scopul este ca 
pacientul să-și cunoască informațiile clinice, 
rezultatele testelor, precum și informații legate 
de sănătate, susținând astfel Școala de Pacienți 
pe care spitalul o are, dar în mediul digital. În 
plus, va permite cunoașterea agendei ateliere-
lor și a activităților de sănătate pe care centrul 
le desfășoară și care sunt deschise oricărui 
cetățean. „Angajamentul nostru este să adu-
cem spitalul mai aproape de cetățean, să-și 
poată gestiona progamările în orice moment, 
cu ușurință și fără să aștepte, precum și să 
poată verifica în orice moment pregătirea pen-
tru un test sau aprobarea acestuia”, ne spune 
Ignacio Martínez Jover, director general al Spi-
talului Universitar din Torrejón.

În cadrul procesului de transformare digi-
tală, spitalul are un serviciu de SMS prin care 
rudele pacienților care suferă intervenții 

chirurgicale pot cunoaște momentul intră-
rii și ieșirii din camera de operație a rudelor. 
Acest serviciu permite familiei să cunoască în 
orice moment unde se află pacientul, redu-
când astfel anxietatea însoțitorilor.

Spitalul Universitar din Torrejón a obți-
nut anul trecut nivelul 6 EMRAM al HIMSS 

Analytics, devenind al șaptelea spital spa-
niol care atinge acest nivel de excelență în 
digitizarea sistemului său al istoricului cli-
nic. Spitalul din Torrejón este considerat un 

„spital fără hârtii” la nivel clinic și, în prezent, 
lucrează în mod activ pentru a fi un „spital 
fără hârtii” în toate domeniile.

Spitalul din Torrejón lansează o nouă aplicație 
APP pentru îmbunătățirea experienței pacientului

FOTO: SPITATUL UNIVERSITAR DIN TORREJÓN

M inistrul Sănătă-
ții, Sorina Pintea, 
a dat asigurări la 

Iași, pe 13 iulie a.c., că există 
finanțare pentru construcția 
Spitalului Regional de Urgențe, 
informează AGERPRES. „După 
ani de zile de tergiversări, ani 
de zile de discuții și proiecte 
nefinalizate, iată că putem să 
anunțăm–Spitalul Regional 

de Urgențe Iași se face. Este 
onorant că vom lansa această 
aplicație, astfel încât veți vedea 
cum va arăta viitorul spital din 
orașul dumneavoastră. Acest 
lucru este posibil datorită 
implicării autorităților locale. 
Consiliul Județean și Primăria 
au fost parteneri de nădejde, 
fără de care noi nu puteam fina-
liza acest proiect. Da, Spitalul 

Regional Iași se va face. Există 
finanțare, există bunăvoință, 
și cred că e un moment foarte 
important pentru că suntem 
în An Centenar”, a declarat 
ministrul Sănătății, în des-
chiderea întâlnirii de lucru în 
cadrul căreia au fost prezentate 
studiul de fezabilitate și pro-
iectul viitorului Spital Regional 
de Urgențe Iași. La eveniment 

au mai participat, alături de 
oficialii guvernamentali, auto-
rități locale, reprezentanți ai 
BEI și ai echipei de consultanți 
care au realizat proiectul. Muni-
cipalitatea ieșeană a început 
demersurile pentru acest pro-
iect la sfârșitul anului 2016, iar 
prin intermediul unei hotărâri 
a CLM a fost aprobată transmi-
terea unui teren în suprafață de 
120.000 de metri pătrați, ampla-
sat în zona Moara de Vânt, din 
domeniul public al Primăriei 
Iași în cel al statului și adminis-
trarea Ministerului Sănătății. 
În toamna anului 2017, prin-
tr-o Hotărâre de Guvern, a fost 
aprobată înscrierea în inven-
tarul centralizat al bunurilor 
din domeniul public al statu-
lui și darea în administrarea 
Ministerului Sănătății a terenu-
lui respectiv, mai spune sursa 
citată. Municipalitatea ieșeană 
a realizat deja studiile necesare 
obținerii avizelor. În prezent, 
proiectul Spitalului Regional de 
Urgență de la Iași este cel mai 
avansat dintre cele trei incluse 
în programul național, cele-
lalte două fiind la Craiova și 
Cluj–Napoca.

Pintea: Spitalul Regional de Urgenţe de la Iași se 
face, există finanţare pentru construcţia spitalului

Tinerii bolnavi de cancer, cu vârste între 18 și 39 de ani, pot 
folosi gratuit VIA–o aplicaţie mobilă pe care Asociaţia Little 
People România a dezvoltat-o pentru aceștia, informează 
AGERPRES. VIA le permite utilizatorilor să își creeze propriul 
profil public, în timp ce anumite informaţii cu caracter personal 
sunt securizate și nu vor putea fi vizualizate de orice utilizator, 
permiţând opţiuni de filtrare pentru funcţia de potrivire pre-
cum tipul cancerului, locaţie, interese etc. „Aplicaţia mobilă este 
concepută pentru a conecta persoane și pentru a crea conexi-
uni umane între tinerii adulţi care se luptă cu cancerul, astfel 
încât aceștia să aibă un lucru mai puţin de înfruntat: singură-
tatea”, arată Katie Rizvi, fondatoarea Asociaţiei Little People 
România. Conform sursei citate, imediat ce aplicaţia generează 
potriviri, utilizatorii sunt liberi să se contacteze unul pe celălalt. 
Astfel de cereri de interacţiune pot fi acceptate sau respinse, 
după preferinţă. Aplicaţia mobilă va trimite, de asemenea, noti-
ficări cu privire la viitoarele întâlniri, seminarii și oportunităţi de 
socializare. „VIA–aplicaţia mobilă pe care Asociaţia Little People 
România a dezvoltat-o pentru tinerii adulţi afectaţi de cancer, 
cu vârsta 18–39 de ani, le va schimba viaţa, oferindu-le oportu-
nitatea de a beneficia de un spaţiu securizant, virtual, în care să 
poată comunica între ei, să își poată împărtăși experienţa liberi, 
să pună întrebări și să afle răspunsuri de la persoane care au 
trecut prin același tratament”, se mai arată într-un comunicat.

FOTO: COTIDIANUL.RO

VIA:
Aplicaţie mobilă pentru 
bolnavii de cancer din România

FOTO: PSNEWS.RO
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În Madrid și Barcelona, au avut 
loc primele workshop-uri de 
informare a grupului țintă 
privind procesul de selecție a 
planurilor de afaceri (metodo-
logia, condițiile de participare 
și de depunere, evaluare și 
calendar de selecție), care 
vor primi finanțare în vede-
rea implementării acestora 
în cadrul proiectului „Acasă 
Plus–Antreprenori pentru 
Sustenabilitate”, implemen-
tat de S.C. Global Commercium 
Development SRL (România), 
în parteneriat cu Uniunea 
Muncitorilor Români (Spa-
nia), Asociația „Centrul de 
Consultanță și Management 
al Proiectelor Europroject” 

(România) și Metodo Estu-
dios Consultores SL (Spania).

Au participat la cele patru 
workshop-uri cursanți din 
primele 10 grupe de formare 

antreprenorială, în Sala de 
Conferințe a Hostelului Torre-
jón–Av de la Constitución, Nr. 
173, Torrejón de Ardoz–Madrid, 
în sesiuni diferite și, respectiv 

în Sala de Conferințe a Hotelu-
lui Europark–Carrer d’Aragó, 
Nr. 323–325 din Barcelona.

Cele mai bune proiecte 
depuse vor obține și până în 
40 000 de Euro, ca să își poată 
începe afacerile cu succes.

Fiecare beneficiar al acestor 
fonduri europene are acces gra-
tuit la instruire și consultanță 
pentru spriinirea înființării și 
funcționării afacerii în peri-
oada de start-up în România.

Toate persoanele care 
doresc să își definitiveze dosa-
rul, pot suna la tel: 642 000 
027 sau să ne scrie pe e-mail: 
umrspania@gmail.com.

Facebook: Antreprenor Acasă

Workshop-urile de informare privind procesul de 
selecție a planurilor de afaceri sunt în plină desfășurare

tiene regalo seguro

SER NUESTRO
SEGUIDOR

Por ser seguidor de El Rumano
te damos la oportunidad de que ELECT, 
a través de un acuerdo con TEIAMEDIA, 

te realice un asesoramiento gratuito
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FOTO: ANTREPRENOR ACASĂ / FACEBOOK
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Încep să prindă contur 
primele planuri de afaceri 
ca rezultat al Cursurilor de 
Formare Antreprenorială!

Uniunea Muncitorilor Români (din Spania) vă informează că 
persoanele declarate eligibile în primele luni de la implemen-
tarea Proiectului StartUp Diaspora au terminat deja cursurile 
de competențe antreprenoriale! Toți candidații care și-au 
depus dosare eligibile au primit succesiv scrisorile de eligi-
bilitate pe e-mail, la fel ca și informațiile necesare pentru 
accesarea platformei on-line și realizarea cursului gratuit de 
formare antreprenorială, în urma căruia primesc și o diplomă. 
Mai mult decât atât, aceștia își realizează și planul propriei afa-
ceri! Cele mai bune proiecte depuse vor obține și până în 40 
000 de Euro, ca să își poată începe afacerile cu succes.

Fiecare beneficiar al acestor fonduri europene are acces 
gratuit la instruire și consultanţă pentru spriinirea înfiinţării și 
funcţionării afacerii în perioada de start-up în România.

Acest proiect este co-finanțat din Programul Operațional 
Capital Uman 2014–2020.

Noi suntem aici pentru a vă răspunde la orice întrebare și a 
rezolva problemele care pot apărea.

Informații suplimentare:
Madrid: UMR tel: 0034-642000027
e-mail: umrspania@gmail.com
Móstoles: UMR tel: 0034-670555865
e-mail: adelinnep@yahoo.fr
Barcelona: GCM tel: 0034-642420300
e-mail: anaiacovita@gmail.com
Ciudad Real: UMR tel: 0034-697573637
e-mail: corinamatei@hotmail.com
Facebook: Antreprenor Acasă

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


 | 7www.periodicoelrumano.es
Nr. 218 19 iulie 2018

 PeriodicoRumano
 PeriodicoRumano EVENIMENT

U niunea Muncitorilor Români din Spa-
nia a desfășurat, pe data de 8 iulie 2018, 
un festival, denumit Tezaur Româ-

nesc, care a avut loc în Plaza de Palacio din 
Alcalá de Henares (provincia Madrid), pro-
gramat între orele 12:00 și 22:00.

Românii din Spania s-au adunat cu mic cu 
mare, într-o frumoasă și foarte călduroasă zi 
de duminică, pentru a sărbători împreună în 
cadrul unui festival dedicat folclorului autentic 
românesc. Artiștii invitați au încântat publi-
cul cu repertoriul lor din diferite regiuni ale 
României, astfel românii din Spania și-au mai 
alinat din dorul de țară, de casă și de cei dragi. 

Artiștii invitați au fost: Nineta Popa, Andreea 
Haisan, Polina Toropu și Devis Iulian Ilinoiu.

Chiar dacă până seara târziu s-a simțit toro-
peala verii, românii prezenți la eveniment au 
întins mai multe rânduri de hore și s-au bucu-
rat de jocul popular românesc. Românii au 
trăit cu mare emoție această ocazie deose-
bită de a participa la un festival de muzică 
autentică românească, solicitând în ropote 
de aplauze piese muzicale peste programul 
artistic planificat.

La târgul de produse tradiționale româ-
nești, românii au putut consuma preparate din 
carne rumenite la grătar, mititei tradiționali 

românești, dar și preparate dulci și deser-
turi tradiționale românești, colaci secuiești, 
produse de artizanat și multe altele. Mân-
carea gustoasă a fost completată de diverse 
băuturi răcoritoare românești (bere, sucuri) 
care să întrețină atmosfera de petrecere. Invi-
tatul surpriză, Teo Paștiu a susținut un recital 
deosebit de folclor românesc.

Românii prezenți în Plaza de Palacio au apla-
udat și au mulțumit la final pentru organizarea 
acestui eveniment încântați și emoționați de 
muzica românească, dorindu-și cât de curând 
alte festivaluri de genul pentru alinarea doru-
lui de casă și de cei dragi.

Uniunea Muncitorilor Români, ca și organizatoare 
a acestui festival dedicat folclorului românesc, 
dorește să mulțumească tuturor celor care au con-
tribuit la realizarea acestui eveniment.

Dorește să mulțumească sponsorului Bârsan 
Pan și colaboratorilor: Autos Motoreta, Domni-
torul, Primăria Alcalá de Henares.

Mulțumește, de asemenea, partenerilor 
media: Radio Românul www.radioromanul.es 
(107,7 FM Spania), Ziarul El Rumano en España 
www.periodicoelrumano.es și Agenția Națio-
nală de Presă AGERPRES www.agerpres.ro.

Românii din Spania au sărbătorit românește în 
cadrul Festivalului–Tezaur Românesc (Madrid)
Uniunea Muncitorilor Români din Spania a adus România aproape de români în 
cadrul Festivalului–Tezaur Românesc, de pe 8 iulie, din Alcalá de Henares, Madrid.

Recital – Nineta Popa / PERIODICO EL RUMANO ȘI RADIO ROMÂNULRecital – Andreea Haisan / PERIODICO EL RUMANO ȘI RADIO ROMÂNUL

Recital – Polina Toropu / PERIODICO EL RUMANO ȘI RADIO ROMÂNUL Recital – Devis Iulian Ilinoiu / PERIODICO EL RUMANO ȘI RADIO ROMÂNUL
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       Asistență juridică imediată și gratuită.

 Consiliere și sprijin pe toată perioada de recuperare.

    Cazare de urgență și temporară.

Drepturi specifice pentru rezolvarea cazului de 
violență fără a neglija obligațiile de la locul de muncă. 

 Programe pentru integrarea socială și pe piața muncii.

    Ajutoare economice.

    Sprijin pentru locuință.

Posibilitatea obținerii permisului de rezidență și de 
muncă în cazul femeilor de altă naționalitate.

Măsuri de protecție în situații de risc.

 POȚI SCĂPA
de violența din familie

TELEFON GRATUIT PENTRU 
VICTIMELE VIOLENȚEI ÎN FAMILIE

Cum te putem ajuta ?

AMBASADA ROMÂNIEI 
în Regatul Spaniei

INTERVIU

Recent, românii din Spania au avut 
ocazia să participe la un eveniment 
cu intrare gratuită, pe 8 iulie 2018, 
orele 12-22, în Alcalá de Henares, 
Plaza de Palacio, 28801, Madrid. 
Artiștii invitați la acest eveniment 
au fost: Nineta Popa, Andreea Hai-
san, Polina Toropu și Devis Iulian 
Ilinoiu. Organizator: Uniunea Mun-
citorilor Români. Sponsor: Bârsan 
Pan. Colaboratori: Autos Motoreta, 
Domnitorul, Primăria Alcalá de Hena-
res. Parteneri media: Radio Românul 
www.radioromanul.es (107,7 FM Spa-
nia), Ziarul El Rumano en España 
www.periodicoelrumano.es și Agen-
ția Națională de Presă AGERPRES 
www.agerpres.ro.

După acest eveniment, am avut 
onoarea la Radio Românul din Spania 
(pe 107,7 FM și www.radioromanul.
es) să ne bucurăm de un interviu deo-
sebit pentru suflet în compania celor 
două artiste: Nineta Popa și Andreea 
Haisan, care ne-au povestit multe 
lucruri interesante și emoționante. În 

plus, Andreea Haisan a lansat o piesă 
în primă audiție pentru ascultătorii 
Radio Românul, denumită „Viața-i 
dată-n dar”. Mai multe detalii, vă 
invităm să descoperiți în interviul 
următor, realizat de Irina Sîntim-
breanu și Andrei Ropan, la Radio 
Românul.
Cum vi s-a părut publicul român din 
Spania?

Nineta Popa: Ca de obicei, foarte 
primitor, foarte drăguți, români cu 
dor de țară, dor de cântec românesc, 
acest lucru ne bucură pe noi artiștii, 
participăm la aceste concerte din stră-
inătate pentru a le mai alina din dor 
și să-i bucurăm cu folclor românesc.

Andreea Haisan: Românii au fost 
foarte călduroși și primitori, puși pe 
voie bună și distracție. Cei prezenți 
la eveniment au venit să se distreze, 
acesta este și îndemnul nostru, să 
mai lăsăm din griji! Din păcate, nu 
este ușor pentru nimeni să trăiască 
departe de țară, chiar și pentru cei 
stabiliți într-o țară străină. Atunci 

când românii din străinătate au ocazia 
să participe la evenimente culturale 
românești, să se adune cu veselie, așa 
cum a fost și în cadrul Festivalului–
Tezaur Românesc, de pe 8 iulie 2018, 
din Alcalá de Henares, Madrid.
La ce proiecte lucrați acum?

Nineta Popa: Recent, am înregis-
trat un album cu Orchestra „Lăutarii” 
de la Chișinău. Am și piese noi, dar 
vreau să scot prima dată albumul, 
lucrez la finalizarea lui.

Andreea Haisan: Lucrez la piese noi 
și am în vedere și un videoclip nou.
Ce vă doriți să realizați pentru acest an?

Nineta Popa: Să scot un nou album, 
la acest album lucrez în prezent.

Andreea Haisan: Doresc să aduc în 
atenția publicului noi melodii, care 
sper să placă și să se regăsească publi-
cul în ele. Vreau să mai strâng piese 
pentru materialul meu discografic 
și până atunci să mă bucur de viață, 
de tot ce-i frumos și mă înconjoară.
Cum se simte emoția pe scenă la concertele 
din străinătate?

Află mesajul transmis de artistele Nineta Popa și Andreea Haisan pentru românii din Spania și străinătate
INTERVIU RADIO ROMÂNUL: 

Nineta Popa / PERIODICO EL RUMANO ȘI RADIO ROMÂNUL
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Își bate joc de tine, te face să te simți inferioară, nepricepută sau inutilă.

Te izolează, nu te lasă să ai legături cu rudele sau prietenii, face crize de 
gelozie sau provoacă certuri.

Te amenință, te umilește, țipă la tine sau te jignește, acasă sau în public.

Te face să te simți vinovată, te acuză că tu ești de vină pentru tot.

Amenință că îți va face rău ție sau familiei tale. 

Îți este frică de privirea sau de gesturile lui.

Îți controlează banii, felul cum te îmbraci, îți verifică telefonul
mobil sau contul de Facebook.

Te-a agresat fizic vreodată.

Te-a obligat să aveți relații sexuale împotriva voinței tale.

Amenință că îți va lua copiii dacă îl părăsești. 

Primul pas pe care îl poți face este să explici 
situația ta altor persoane și să ceri ajutor. 

Te sfătuim să ceri ajutorul rudelor și prietenilor de încredere care 
să te sprijine și să fie alături de tine în aceste momente grele. 
Acționează și dacă îți dai seama că în jurul tău că există un posibil 
caz de violență în familie.

Sună la numărul 016: este un telefon gratuit pentru 
informații și asistență juridică, disponibil non-stop, și în 
limba română.

Intră pe internet, pe adresa  http://wrap.seigualdad.gob.es/
recursos/search/SearchForm.action, care îți dă informații 
despre asistență și prevenire a violenței în familie și te ajută 
să găsești resurse polițienești, juridice, de informare, sprijin și 
consiliere cât mai aproape de localitatea ta. 

Dacă încă nu ai împlinit 18 ani și crezi că o persoană din 
jurul tău suferă de violență în familie, poți suna la ANAR, 
la numărul de telefon 900 20 20 10.

Descarcă pe telefon  aplicația „LIBRES”, unde găsești 
informații utile despre cum să acționezi în caz de abuz.

Ai încredere în personalul sanitar de la centrul tău de 
sănătate și spune acestuia prin ce treci.

Primele semne ale abuzului

Semne că partenerul tău sau fostul tău 
partener te maltratează...

O relație sănătoasă se bazează pe încredere și respect între cei doi parteneri. 
Dacă în relația ta apar comportamente precum cele de mai sus, trebuie să 
fii pe fază și să acționezi.

Ce poți face ?

SUNTEM LÂNGĂ TINE

INTERVIU

Nineta Popa: Publicul mă primește, 
ca de fiecare dată, cu multă bucurie, 
emoții frumoase și pentru unii dintre 
spectatori, simt că am cu ei o bucurie 
a revederii, am sentimente plăcute 
și frumoase. În trecut, când am par-
ticipat la alt eveniment, tot în Alcalá 
de Henares, m-am întâlnit cu foarte 
mulți consăteni de la mine din Țara 
Loviștei, din comuna Boișoara. Am 
avut un sentiment de mare uimire 
și m-am bucurat enorm!

Andreea Haisan: În orice contact cu 
publicul, acesta îți transmite multă 
emoție, vibrația lor (n. r.–a specta-
torilor) o simți, îți transmit stările 
lor și devii alt om. Te motivează și 
îți transmit din energia lor pozitivă 
și bucuria lor de a fi acolo, nu ai cum 
să nu rezonezi cu ei.
Ce piesă din repertoriu o simțiți potrivită 
pentru românii cu dorul de țară, plecați 
în străinătate?

Nineta Popa: Categoric, piesa mea 
„Ce tristă e străinătatea!”, o consi-
der foarte potrivită. Această piesă a 

mea ajunge la sufletul românilor. Din 
repertoriul meu larg, se pot regăsi 
și alte piese la fel de potrivite pen-
tru românii din străinătate, dar eu 
consider că această piesă e cea mai 
potrivită.

Andreea Haisan: Acum 2 ani am 
lansat piesa „Cântec pentru bunica”, 
i-am dedicat-o bunicii mele, dar sunt 
convinsă că în acest cântec se regăsesc 
românii care au plecat și au lăsat pe 
cineva acasă, printre care și pe buni-
cuțe și bunicuți. Mulți dintre noi au 
fost crescuți de bunici. Atât cei din 
țară, cât și cei plecați în străinătate, 
cred că se regăsesc în versurile aces-
tui cântec.
Ce mesaj aveti pentru românii din Spania 
și străinătate?

Nineta Popa: Le urez sănătate 
din toată inima, să le dea Dumne-
zeu putere de muncă și să poată să 
se întoarcă acasă la familie cât mai 
repede, la problemele noastre din 
țară posibil să mai stea prin Spa-
nia și prin alte țări, dar să se simtă 

împăcați și împliniți cu alegerile și 
viața lor. Trăiți viața din plin, orice 
zi poate fi ultima!

Andreea Haisan: Le adresez îndem-
nul să se bucure, indiferent că sunt 
aici în Spania pentru o perioadă tem-
porară sau mai îndelungată, fiecare 
alege unde vrea să trăiască, acolo unde 
se simt ei mai bine, oriunde ar fi, dar 
să nu uite să fie fericiți! Plecați sau nu 
în străinătate, să nu uite să fie fericiți! 
Să se bucure de viață și de alegerile 
lor. Bucurați-vă de viață pentru că e 
scurtă, bucurați-vă de oamenii buni 
din jurul vostru! Acest mesaj îl trans-
mit și prin noua mea piesă lansată la 
Radio Românul, denumită „Viața-i 
dată-n dar” pentru care mulțumesc 
tuturor pentru sprijinul acordat, dar 
și Orchestrei „Mugurel” din Chișinău.
De la nivelul redacțiilor ziarului El Rumano 
și Radio Românul, vă mulțumim pentru 
acest interviu emoționant și deosebit, vă 
dorim multă sănătate și mult succes în 
tot ce v-ați propus și să ne revedem, să 
ne reauzim cu bine!

Află mesajul transmis de artistele Nineta Popa și Andreea Haisan pentru românii din Spania și străinătate
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MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE:
Securizarea punctelor 
vamale, unul dintre obiective

Uniunea Europeană ar obține 
beneficii suplimentare de apro-
ximativ 50 de miliarde de euro, 
dacă reglementările de mediu 
ar fi aplicate, a declarat Aurel 
Ciobanu Dordea, director în 
Direcția Generală (DG) Mediu 
din cadrul Comisiei Europene, 
într-o conferință privind stadiul 
implementării măsurilor pro-
puse prin Raportul de țară în 
domeniul mediului, informează 
AGERPRES. „Numai gestio-
narea deșeurilor poate genera 
400.000 de locuri de muncă, 
până în 2020, iar gestionarea 
apelor uzate ar putea aduce 
beneficii anuale în valoare de 
3 miliarde de euro”, a precizat 
oficialul european. Dordea a 
subliniat importanța cooperării 
pe orizontală (între instituțiile 
publice centrale și operatorii 
economici), cât și pe verticală 
(cu autoritățile publice locale), 
în vederea soluționării proble-
melor existente în domeniul 
calității aerului și al gestionă-
rii deșeurilor.

De asemenea, viceprim-mi-
nistrul și ministrul Mediului, 
Grațiela Leocadia Gavrilescu, 
a apreciat în deschiderea 

conferinței că „includerea 
politicilor de mediu în toate 
celelalte politici sectoriale, la 
toate nivelele–național, regio-
nal și local–reprezintă unicul 
mecanism prin care putem reuși 
în ceea ce privește o mai bună 
implementare a acestora”. 

„Noul mecanism de evaluare 
a implementării legislației de 
mediu a Uniunii Europene (UE) 
în statele membre, propus de 
Comisia Europeană, finalizat 
cu Raportul privind stadiul 
implementării acquis-ului de 
mediu al UE–Environmental 
Implementation Review (EIR), 

reprezintă o imagine de ansam-
blu pe multe sectoare de mediu, 
inclusiv în ceea ce privește capa-
citatea administrativă a fiecărui 
Stat Membru, deosebit de utilă 
și accesibilă la toate nivelele”, 
a spus ministrul Mediului.

Ministerul Mediului a 
organizat în parteneriat cu 
Ministerul Apelor și Păduri-
lor, conferința „Dialogul de țară: 
Raportul privind implementa-
rea prevederilor legislației în 
domeniul mediului”, la care 
au mai participat, pe lângă 
reprezentanții DG Mediu și 
ai ministerelor de resort, și 

experți din cadrul Agenției Nați-
onale pentru Protecția Mediului, 
Gărzii Naționale de Mediu, 
Administrației Naționale Apele 
Române, Ministerului Sănă-
tății, Ministerului Cercetării 
și Inovării, precum și ai altor 
instituții cu responsabilități 
în domeniu. Potrivit Minis-
terului Mediului, un astfel 
de raport se elaborează din 
doi în doi ani și are ca scop 
o mai bună implementare a 
legislației de mediu a UE și 
o mai bună conștientizare și 
implicare a publicului în proble-
mele privind mediu, mai spune 
sursa citată. Aceste rapoarte 
nu vor înlocui instrumentele 
specifice pentru controlul res-
pectării obligațiilor de mediu 
prevăzute în dreptul Uniunii 
Europene. Principalele provo-
cări au fost selectate luând în 
considerare anumiți factori, 
cum ar fi importanța sau gravi-
tatea problemelor de punere în 
aplicare a politicilor de mediu, 
posibilul impact al nerespec-
tării obligațiilor de mediu 
asupra calității vieții cetățe-
nilor, distanța față de obiective 
și implicațiile financiare.

Uniunea Europeană ar obţine beneficii suplimentare 
dacă reglementările de mediu ar fi aplicate

Securizarea punctelor vamale, dotarea cu echipamente de 
ultimă generaţie și modernizarea infrastructurii vamale se 
află printre principalele obiective ale Ministerului Finanţelor 
Publice pentru anul 2018, a declarat, la Bruxelles, ministrul de 
resort, Eugen Teodorovici, la un eveniment prilejuit de celebra-
rea celor 50 de ani de Uniune Vamală, informează AGERPRES. 
Potrivit unui comunicat al MFP, ministrul Teodorovici a sem-
nat Carta Vamală Europeană, sub înaltul patronaj al lui Pierre 
Moscovici, comisar european pentru afaceri economice și 
financiare, impozitare și vamă, și al lui Hartwig Löger, ministrul 
de Finanţe din Austria, ţară care deţine Președinţia Consiliu-
lui Uniunii Europene. Uniunea Vamală a fost menţionată prima 
dată în Tratatul de la Roma și a intrat în vigoare în anul 1968, 
când s-au eliminat taxele vamale percepute la frontierele din-
tre statele membre ale Comunităţii Europene. Statele membre 
ale UE utilizează un set comun de norme, așa-numitul Cod 
vamal, care stă la baza Uniunii Vamale. În cele cinci decenii de 
existenţă, Uniunea Vamală a devenit o piatră de temelie a pie-
ţei unice, prin menţinerea unor frontiere sigure ale UE și prin 
protejarea cetăţenilor împotriva mărfurilor interzise și peri-
culoase, mai spune sursa citată. Numai în 2017, autorităţile 
vamale din UE au gestionat 16% din comerţul mondial.
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Numărul de imigranți primiți 
în Australia este la cel mai scă-
zut nivel din ultimii zece ani, 
rezultat al unei politici dra-
conice în domeniul imigrației, 
care a făcut ca doar cei mai 
buni candidați să fie accep-
tați, și-a exprimat mulțumirea, 
guvernul Australian, conform 
AGERPRES. Numărul de imi-
granți primiți în baza unor vize 
permanente a scăzut cu 20.000 
în 2017, ajungând la 162.000, 
a declarat ministrul de interne 
australian Peter Dutton. Vizele 
eliberate profesioniștilor cali-
ficați, la fel ca vizele pentru 
familii sunt în scădere. Este 
vorba de cel mai mic număr 
din ultimii zece ani și aceasta se 
explică prin înăsprirea proce-
durilor de evaluare, a adăugat 
el. „Ne asigurăm că oamenii 
care vin să facă parte din fami-
lia noastră australiană vin ca să 
muncească, nu ca să trăiască 
din alocațiile sociale”, a decla-
rat el pentru presă la Brisbane. 

„Ne asigurăm că există un pro-
gram pentru imigrație atât de 

solid ca al nostru și că există 
siguranță cu privire la cei care 
intră în țară prin acest pro-
gram, că vor fi productivi, că 
vor munci din greu, că nu vor 
trăi pe spezele societății, vor 
exista beneficii economice”, a 
subliniat ministrul.

Imigrația este un subiect 
sensibil în Australia, unde unii 
susțin că le este teamă pentru 
locul lor de muncă și găsesc 
că orașele sunt prea populate. 

Opoziția laburistă a salutat scă-
derea numărului de imigranți, 
însă a declarat că executivul ar 
trebui să facă mai mult pen-
tru sutele de imigranți sosiți 
ilegal și care se află în centre 
de reținere offshore. Australia 
respinge sistematic ambarca-
țiunile ilegale. Cei care reușesc 
cu toate acestea să treacă prin 
filtrele stabilite sunt exilați în 
centre de reținere în Pacific. 
Chiar dacă cererea lor de azil 

este considerată una înteme-
iată, ei nu sunt acceptați pe 
teritoriul australian.

Apărătorii drepturilor omu-
lui, precum și Organizația 
Națiunilor Unite (ONU), au 
criticat această țară bogată 
care întoarce spatele oameni-
lor vulnerabili, însă Canberra 
este mulțumită de politica sa 
eficientă, care a descurajat în 
mod clar migranții ilegali să 
se apropie de coastele sale, 
mai spune sursa citată. Dut-
ton a subliniat necesitatea de 
a lupta împotriva traficanți-
lor de migranți, adăugând că 
această severitate îi permite 
Australiei să primească legal 
solicitanți de azil. „Anul tre-
cut, am primit cel mai mare 
număr de refugiați din ultimii 
zeci de ani. Am putut să o facem 
pentru că ne-am securizat fron-
tierele”, a spus el. Programul 
de primiri umanitare al Aus-
traliei, care scoate din calcul 
imigranții permanenți, a vizat 
aproape 22.000 de persoane 
pentru 2016-2017.

Trei partide de opoziție polo-
neze au boicotat o sesiune 
specială a parlamentului de 
la Varșovia conscrată marcării 
a 100 de ani de independență 
a Poloniei, acțiunea lor fiind 
un protest față de schimbă-
rile aduse de Partidul Lege și 
Justiție (PiS) pe care ei le consi-
deră ca subminând democrația, 
informează AGERPRES.

De la preluarea guvernă-
rii la finalul lui 2015, PiS a 
fost acuzat de Uniunea Euro-
peană, de organizațiile pentru 

drepturile omului și de opo-
ziție că subminează statul 
de drept. În decembrie anul 
trecut, Comisia Europeană a 
anunțat lansarea procedurii 
de activare a Articolului 7 al 
Tratatului de la Lisabona, în 
legătură cu temerile privind 
statul de drept în Polonia ca 
urmare a reformelor inițiate în 
sistemul judiciar. Această pro-
cedură este declanșată atunci 
când se constată că într-un stat 
membru există un risc de încăl-
care gravă a valorilor UE și ea 

poate duce la sancțiuni con-
tra țării respective.

În acest an se împlinesc 
100 de ani de independență 
a Poloniei, redobândită la fina-
lul Primului Război Mondial. 
Guvernul polonez a marcat 
evenimentul printr-o sesi-
une comună specială a celor 
două camere parlamentare. 
Totuși, Platforma Civică (PO, 
partid de centru) și formațiunea 
mai mică de opoziție Nowoc-
zesna au refuzat să participe 
și au organizat o ceremonie 

separată. „Parlamentul a deve-
nit un instrument prin care se 
forțează acceptarea a ceea ce 
are nevoie guvernul”, a spus 
Kamila Gasiuk-Pihowicz, mem-
bră a partidului Nowoczesna.

O altă formațiune de opozi-
ție, Partidul Poporului (PSL), 
a participat la deschiderea 
evenimentului oficial din 
parlament, dar a părăsit sala 
înaintea discursului președinte-
lui Andrzej Duda, un aliat al PiS. 
Liderul PSL, Władysław Kosi-
niak-Kamysz, afirmat că partidul 
de guvernământ a transformat 
parlamentul într-un „grup de 
re-legiferare”. „Nimeni nu poate 
nega dreptul majorității de a-și 
pune în practică programul”, a 
replicat președintele Duda, con-
form sursei citate. Partidul Lege 
și Justiție exercită presiuni asu-
pra presei critice și ONG-urilor 
în special prin plasarea siste-
mului judiciar sub un control 
guvernamental mai direct. PiS, 
care deține 235 dintre cele 460 
de mandate în camera inferi-
oară și 63 dintre cele 100 de 
mandate în camera superioară 
ale parlamentului, neagă acu-
zația că reformele inițiate de 
guvern contravin standarde-
lor democratice.

Numărul de imigranţi primiţi în Australia, 
la cel mai scăzut nivel din ultimii zece ani

Opoziţia a boicotat sesiunea specială a 
parlamentului dedicată centenarului independenţei

POLONIA:
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Turcia: Starea de urgenţă nu 
va mai fi prelungită după 
18 iulie, lupta împotriva 
terorismului va continua

SUA și Marea Britanie 
vor da dovadă de forţă 
și unitate în faţa Rusiei
SUA și Marea Britanie au convenit să dea dovadă de „forţă și 
unitate” în dialogul lor cu Rusia, a anunţat premierul britanic 
Theresa May, într-o conferinţă de presă comună cu președin-
tele american Donald Trump, informează AGERPRES. „Am căzut 
de acord că este important să dialogăm cu Rusia într-o poziţie 
de forţă și unitate”, a spus May în conferinţa de presă organi-
zată la reședinţa de vară a prim-miniștrilor britanici, situată 
la Chequers, la 70 km nord-vest de Londra. „Timp de genera-
ţii, înaintașii noștri s-au reunit în această reședinţă superbă 
pentru a consolida o punte care este ca nicio alta. Relaţia din-
tre cele două naţiuni ale noastre este indispensabilă datorită 
libertăţii, justiţiei și păcii”, a subliniat prim-ministrul britanic. 
Şefa executivului britanic i-a mulţumit președintelui pen-
tru sprijinul oferit Londrei în cazul folosirii unui agent toxic 
la Salisbury. La rândul său, Donald Trump a afirmat că a dat 
dovadă de „mai multă fermitate decât oricine cu privire la 
Rusia”, el susţinându-și astfel decizia de a se întâlni cu pre-
ședintele rus Vladimir Putin pe 16 iulie la Helsinki. „Am fost 
mult mai fermi decât oricine cu privire la Rusia. Acestea fiind 
zise, dacă noi putem dezvolta o relaţie (cu Vladimir Putin) ar 
fi fantastic”, a continuat liderul de la Casa Albă. În legătură cu 
apropiata întâlnire cu liderul rus, Donald Trump a afirmat că va 
aborda subiectele Siria și Ucraina. În opinia sa, cea mai mare 
problemă a lumii actuale este proliferarea nucleară, sublini-
ind că ar fi „un lucru foarte special dacă s-ar putea face ceva 
pentru a reduce armamentul nuclear”. Conform sursei citate, 
liderul american s-a referit și la anexarea Crimeei de către 
Rusia, eveniment petrecut în timpul mandatului președintelui 
american Barack Obama. „Putin nu ar fi făcut acest lucru dacă 
aș fi fost eu președinte atunci”, a accentuat Trump.

Starea de urgenţă instaurată în Turcia în urma puciului eșuat 
din 15 iulie 2016 nu va mai fi prelungită după expirarea sa, în 
seara zilei de miercuri, 18 iulie, a anunţat purtătorul de cuvânt 
al președintelui Recep Tayyip Erdoğan, informează AGER-
PRES. „Starea de urgenţă expiră în 18 iulie. Președintele nostru 
are voinţa de a nu o prelungi”, a declarat purtătorul de cuvânt 
Ibrahim Kalin, într-o conferinţă de presă. „Lupta împotriva 
terorismului va continua în cadrul legilor actuale”, dar sta-
rea de urgenţă va putea fi instituită din nou „în caz de situaţie 
extraordinară”, a adăugat Kalin. Potrivit acestuia, ridicarea stă-
rii de urgenţă „nu va deschide calea unei încetiniri a luptei 
împotriva terorismului”, care „va continua cu hotărâre”. Auto-
rităţile turce au instituit starea de urgenţă pe 20 iulie 2016, în 
urma tentativei de puci din noaptea de 15/16 iulie 2016, pen-
tru o perioadă iniţială de trei luni. Ea a fost însă prelungită de 
mai multe ori, declanșând critici tot mai vehemente împotriva 
acestui regim, care extinde considerabil prerogativele preșe-
dintelui și ale forţelor de securitate. În cadrul stării de urgenţă, 
autorităţile i-au urmărit fără milă pe prezumtivii susţinători ai 
clericului Fethullah Gülen, acuzat de orchestrarea tentativei de 
puci. Conform unui raport publicat în luna martie de Oficiul 
Înaltului Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului, până în 
decembrie 2017 aproape 160.000 de persoane au fost arestate 
și 152.000 de funcţionari publici au fost demiși în cadrul repre-
siunii care a urmat puciului eșuat. Dintre cei arestaţi, mai mult 
de 50.000 au fost inculpaţi și încarceraţi pe perioada procese-
lor, mai spune sursa citată. Represiunea a fost criticată de aliaţii 
occidentali ai Turciei, care îl acuză pe președintele Recep Tayyip 
Erdoğan că folosește acest puci drept pretext pentru a înăbuși 
opoziţia. Turcia susţine, în schimb, că măsurile sunt necesare 
pentru a combate ameninţările la adresa securităţii naţionale.
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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

LA 59 OLIMPIADA INTERNACIONAL 
DE MATEMÁTICA:
Rumanía (lugar 33)–4 medallas 
y 2 menciones especiales

El estadio Ion Oblemenco de Cra-
iova (Rumanía) dispone de un 
sistema de seguridad de vídeo 
integrado que incluye 211 cáma-
ras, administradas centralmente 
desde una sola plataforma a 
través de BVMS, según digi-
talsecuritymagazine.com.

Inaugurado oficialmente en 
octubre de 2017, el estadio Ion 
Oblemenco, situado en la ciu-
dad rumana de Craiova, es el 

campo de fútbol más moderno 
de todo el país con una capaci-
dad de más de 30.000 asientos. 
Inspirado en el arte del escultor 
rumano Constantin Brâncuși, 
fue construido desde cero en 
el transcurso de dos años y 
medio con un coste total de 
51 millones de euros. Es el 
hogar del club de fútbol CS 
Universitatea Craiova y ocupó 
el cuarto lugar en la lista de la 

web del Stadium DB a Esta-
dio del Año 2017.

El proyecto de gran reper-
cusión fue construido para ser 
anfitrión de partidos internaci-
onales y de la Primera División 
no solo para capital rumana de 
Bucarest, sino que también en 
la ciudad del río Jiu. Por esta 
razón, el municipio de Craiova 
requirió una solución que diera 
respuesta a los estándares del 

Campeonato Europeo de Fút-
bol de 2020 y garantizara la 
seguridad durante grandes 
eventos.

En lo que a la infraestructura 
de videoseguridad, el estadio 
Ion Oblemenco dispone de 
un sistema de seguridad de 
vídeo integrado de Bosch que 
incluye 211 cámaras, adminis-
tradas centralmente desde una 
sola plataforma a través de una 
versión Enterprise del Bosch 
Video Management System 
(BVMS). Como los produc-
tos de Bosch cumplen con 
las directrices internaciona-
les, el estadio está totalmente 
certificado para albergar par-
tidos de la Primera División 
de la Liga de Rumanía, par-
tidos de la European League, 
Champions League y partidos 
de la Selección.

Como el primer estadio en 
Rumanía construido siguiendo 
las directrices para el campeo-
nato europeo de fútbol de 2020, 
el Estadio Ion Oblemenco sirve 
como modelo para futuros proyec-
tos planificados para el torneo 
del 2020 y posteriores.

RUMANÍA:

El estadio Ion Oblemenco de Craiova dispone de un 
sistema de seguridad de vídeo integrado con 211 cámaras

La 59 Olimpiada Internacional de Matemática concluyó 
en Cluj-Napoca, en el noroeste de Rumania, con el equipo 
chino en tercer lugar y Estados Unidos y Rusia en primero y 
segundo lugares, respectivamente, según spanish.xinhuanet.
com. El equipo rumano anfitrión ocupó el lugar 33 con una 
medalla de oro, una de plata, dos de bronce y dos mencio-
nes especiales. Los alumnos españoles han conseguido dos 
medallas de bronce y cuatro menciones honoríficas en la 
edición número 59 de la Olimpiada Internacional de Matemática 
(IMO 2018 por sus siglas en inglés), que se ha celebrado en 
Cluj-Napoca (Rumanía) y en la que finalmente han competido 
594 estudiantes (60 de ellos mujeres) de 107 países. La Olimpiada 
Internacional de Matemática (IMO) es la olimpiada científica más 
prestigiosa para estudiantes de secundaria. La historia de la olim-
piada data de 1959, cuando se llevó a cabo la primera edición en 
Brasov, centro de Rumania. Este año, Rumania organiza el evento 
por sexta ocasión, congregando a más de los 600 mejores estu-
diantes de matemáticas de secundaria de todo el mundo. En la 
IMO 2018 participan 594 estudiantes de 107 países, que se con-
gregaron en la ciudad de Cluj-Napoca, ubicado al noroeste de 
Rumania. La primera IMO tuvo lugar en 1959 también Rumania, 
con la participación de 7 países. Poco a poco ha ido creciendo 
hasta sobrepasar los 100 países de los 5 continentes.

FOTO: STADIONUL ION OBLEMENCO CRAIOVA / FACEBOOK

FOTO: IMO 2018 CLUJ-NAPOCA / FACEBOOK
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S elecționata Franței a 
câștigat al doilea său 
titlu mondial, după ce 

a învins echipa Croației cu sco-
rul de 4-2 (2-1), pe 15 iulie a.c., 
pe Stadionul Lujniki din Mos-
cova, în finala Cupei Mondiale 
de Fotbal 2018, din Rusia, infor-
mează AGERPRES. „Les Bleus” 
au jucat a treia lor finală, după 
cea din 1998, în care au învins 
Brazilia, și după cea pierdută 
în 2006 în fața Italiei. Echipa 
lui Deschamps se încununează 
campioană mondială la doi ani 
după ce a pierdut finala EURO 
2016, pe teren propriu, în fața 
Portugaliei.

Francezii și-au făcut jocul 
lor obișnuit, pragmatic, câș-
tigând prin golurile marcate 
de Mario Mandžukić (18, 
autogol), Antoine Griezmann 
(38–penalty), Paul Pogba (59) 
și Kylian Mbappé (65), în timp 
ce pentru croați au punctat Ivan 
Perišić (28), Mario Mandžu-
kić (69). Croația și-a depășit 
performanța din 1998, când 
cucerea medaliile de bronz, dar 
a fost lipsită de șansă, oferind 
practic cadou adversarei pri-
mele două goluri, un autogol și 
un penalty. Echipa lui Dalić a 
plătit și tribut oboselii acumu-
late după ce în cele trei meciuri 
anterioare a jucat prelungiri. 
Franța, cu o medie de vârstă 
de 26 ani și 10 zile la startul 
competiției (14 iunie), a deve-
nit cea mai tânără campioană 

mondială de la Brazilia 1970, 
sud-americanii având atunci 
o medie de 25 de ani și 5 zile.

Deschamps a devenit al 
treilea om care câștigă Cupa 
Mondială atât ca jucător, cât și 
ca antrenor, după Mário Lobo 
Zagallo și Franz Beckenbauer. 
Brazilianul Zagallo a câștigat, 
ca jucător, titlul mondial cu 
Seleção în Suedia 1958 și Chile 
1962, iar apoi a condus națio-
nala „Canarinha” la victorie în 
Mexic 1970, având și o finală 
pierdută în 1998. Germa-
nul Beckenbauer a participat 
la două finale ca jucător, în 
Anglia 1966; pierdută în fața 
echipei gazdă, și Germania 

1974, pe care a câștigat-o. Ca 
selecționer, el a condus Natio-
nalmannschaft în finalele din 
Mexic 1986, pierdută în fața 
Argentinei lui Maradona, și 
Italia 1990, câștigată în fața 
acelorași adversari. Conform 
sursei citate, Kylian Mbappé, 
la vârsta de 19 ani și 207 zile, a 
devenit al doilea cel mai tânăr 
marcator într-o finală de Cupă 
Mondială, după Pelé, care a 
marcat o dublă în finala cu Sue-
dia, din 1958, la doar 17 ani.

Franța s-a impus meritat 
în finala de la Moscova, în 
ciuda faptului că echipa Cro-
ației a avut o posesie superioară 
(61%) și a dominat la alte câteva 

capitole statistice. Finala a fost 
una dintre cele mai spectacu-
loase jucate în ultimii zeci de 
ani. În 1998, Franța învingea 
Croația cu 2-1 în semifinalele 
ediției din Hexagon, iar apoi 
își adjudeca trofeul. Finala 
de la Moscova a fost meciul 
cu numărul 900 din istoria 
Cupei Mondiale. Franța a jucat 
și primul meci al competiției, 
învingând Mexicul cu 4-1 la 
ediția inaugurală, din 1930. 
De asemenea, a fost a noua 
finală europeană a competi-
ției. Croația este a doua echipă 
care joacă finala după ce a tre-
cut de un baraj de calificare, 
prima fiind Germania în 2002.

Campioana CFR Cluj a câș-
tigat Supercupa României la 
fotbal după ce a învins-o pe 
Universitatea Craiova cu sco-
rul de 1-0 (0-0) pe stadionul 

„Ion Oblemenco” din Craiova, 
informează AGERPRES. CFR 
Cluj s-a impus prin golul mar-
cat de Juan Culio (78–penalty).

CFR Cluj și-a trecut astfel 
în palmares a treia Super-
cupă a României, după cele 
din 2009 și 2010, în timp ce 
Universitatea Craiova, deți-
nătoarea Cupei României, a 
jucat în premieră pentru acest 
trofeu. La primul meci oficial 
al noului sezon, ardelenii au 
început mai avântat și au avut 
primele ocazii de gol. Culio (7) 
a șutat la poartă, dar mingea 
l-a lovit pe coechipierul său 
Mailat. Apoi, noul portar al 
craiovenilor, italianul Pigli-
acelli (8) a respins șutul lui 

Mailat la colțul lung, și a scos 
de sub transversală cornerul 
executat cu efect de Deac (8). 
Prima oportunitate a gazdelor 
a venit în min. 14, când Gar-
doș a trimis peste poartă, după 
corner. Universitatea a avut 
apoi momente bune de joc și 
a ratat incredibil în min. 18 de 
două ori, Arlauskis respingând 

șutul lui Mitriță, iar apoi Mure-
șan salvând de pe linia porții 
reluarea lui Cicâldău. Până la 
pauză, Bancu (32) a șutat din 
unghi peste poartă, Glavina a 
trimis cu capul peste transver-
sală (34), iar Mitriță (41) a șutat 
din unghi, dar mingea a fost 
blocată de Peteleu. În repriza 
secundă, CFR a controlat jocul, 

a părut că are mai multă energie, 
și a fost aproape să deschidă 
scorul în min. 61, când Vinicius 
a reluat periculos mingea cu 
capul, dar balonul a lovit bara la 
centrarea lui Deac din lovitură 
liberă. Culio (63) a fost găsit 
ideal de Omrani în careu, dar 
a fost deposedat. CFR a primit 
penalty în min. 77, la un fault 
stupid în careu comis de Răz-
van Popa asupra lui Omrani, 
iar Culio a transformat cu sigu-
ranță. Conform sursei citate, 
craiovenii au căutat egalarea, 
dar Burlacu (84) a fost blo-
cat la 6 metri de Hoban, iar 
Mitriță a șutat peste poartă din 
lovitură liberă din marginea 
careului (90). CFR a cerut alte 
trei penalty-uri, la un duel între 
Gardoș și Țucudean (9), la o 
intrare a lui Popa la Țucudean 
(45+1) și la o minge preluată 
cu mâna de Gardoș (90+3).

SPORT

CM 2018: Franţa, pentru a doua oară campioană 
mondială, după 4-2 în finala cu Croaţia

CFR Cluj a câștigat Supercupa României, 
după 1-0 cu Universitatea Craiova

FOTO: PROSPORT.RO

FOTO: FIFA WORLD CUP / FACEBOOK

Angelique Kerber a 
câștigat finala feminină 
de la Wimbledon

Jucătoarea germană de tenis Angelique Kerber a câștigat 
finala feminină a turneului de Mare Şlem de la Wimbledon, 
după ce a învins-o în două seturi simetrice, 6-3, 6-3, pe ame-
ricanca Serena Williams, informează AGERPRES. Kerber, 30 de 
ani, numărul 10 WTA și cap de serie 11 la acest turneu, a cucerit 
pentru prima dată titlul la Wimbledon, al treilea de Mare Şlem 
al carierei sale, după doar o oră și 6 minute de joc, într-un meci 
pe care l-a dominat autoritar. Pentru jucătoarea din Germania 
a fost a doua finală londoneză, ea pierzând în 2016 chiar în faţa 
Serenei Williams. Angelique Kerber a disputat astfel a patra 
ei finală de Grand Slam, după ce a obţinut titlul la Australian 
Open și US Open în 2016.

Serena Williams, 36 de ani, a disputat prima ei finală de la 
revenirea în competiţii, după ce a născut, în urmă cu zece luni. 
Williams, locul 181 WTA și cap de serie 25, a înregistrat până 
acum 7 succese la Wimbledon (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 
2015, 2016), ea evoluând în ultimul act în zece ediţii ale turne-
ului, mai spune sursa citată. În semifinale Kerber trecuse de 
letona Jeļena Ostapenko, cap de serie 12, cu 6-3, 6-3, după o 
oră și opt minute de joc, în timp ce Williams o învinsese pe 
germanca Julia Görges, cap de serie 13, cu 6-2, 6-4 după o oră 
și zece minute de joc.

Rugby: CSM București–
Dinamo, derby-ul primei 
faze din Cupa Regelui 2018
Meciul dintre CSM București și Dinamo va fi derby-ul primei 
faze din Cupa Regelui la rugby, ediţia 2018, competiţie care 
va debuta pe 11 august direct cu faza sferturilor, informează 
AGERPRES. Potrivit FRR, la turneu vor participa cele 8 echipe 
din SuperLiga CEC Bank: SCM Timișoara, CSM Ştiinţa Baia Mare, 
CSA Steaua, CSM București, CS Dinamo, CS U Cluj, CS Tomita-
nii Constanţa, SCM Gloria Buzău. Celelalte meciuri care se vor 
disputa sâmbătă, 11 august vor fi: SCM Timișoara–SCM Gloria 
Buzău, CSM Ştiinţa Baia Mare–CS Tomitanii Constanţa și CSA 
Steaua–CS U Cluj. Pe 18 august sunt programate semifinalele. 
Prima semifinală va opune câștigătoarea dintre SCM Timișoara 
și Gloria Buzău învingătoarei din partida CSM București–
Dinamo, în timp ce a doua semifinală va fi între câștigătoarea 
din partida CSM Ştiinţa Baia Mare–Tomitanii Constanţa și cea 
din confruntarea CSA Steaua–U Cluj. Finala mare și finala mică 
sunt programate pe 25 august.

Conform sursei citate, băimărenii sunt deţinătorii trofeu-
lui, ei învingând în finala ediţiei trecute echipa din Ghencea cu 
23-14. SuperLiga CEC Bank, ediţia 2018-2019, va debuta cu opt 
echipe pe 7 septembrie, turul urmând să se încheie pe 3 noiem-
brie. Returul va începe pe 22 martie 2019 și se va încheia pe 5 
mai. Pe 18 mai se vor disputa semifinalele play-off și play-out, iar 
finalele pe 25 mai. În ceea ce privește Cupa României, echipele 
vor porni în competiţie cu respectarea clasamentului din turul 
SuperLigii 2018/2019. Pe 10 noiembrie 2018 vor avea loc sfertu-
rile de finală, pe 17 noiembrie se vor juca semifinalele, iar pe 1 
decembrie va avea loc finala. Deţinătoarea Cupei României este 
CSM București, iar campioana naţională este Timișoara Saracens.

FOTO: TWITTER.COM
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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

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

Doamnă serioasă de 56 de ani, muncitoare, sinceră 
și corectă doresc să cunosc un domn de vârstă 
apropiată, serios, cu intenții bune pentru o relație 
frumoasă. Îmi puteți scrie sau mă puteți suna la tel: 
642210699.

Divorțat, 43 de ani, doresc să cunosc o femeie 
de vârstă apropiată din comunitatea Madrid. Tel: 
642002967.

Domn din comunitatea Madrid, 41 de ani, doresc să 
cunosc o domnișoară de vârstă apropiată pentru o 
relație serioasă. Tel: 642707115.

Domn din zona Madridului de 41 de ani, vreau 
să cunosc o doamnă de vârstă apropiată pentru 
căsătorie. Tel: 642707115.

Bărbat de 55 de ani, 1,78 m înălțime, 80 kg, șaten 
cu ochii albaștri, fără obligații, din zona Madridului, 
doresc să cunosc o doamnă de vârstă apropiată. 
Tel: 602619787.

Doamnă de 55 de ani, văduvă cu dragoste de 

Dumnezeu, sinceră, activă, cu simțul umorului, 
doresc să întâlnesc un bărbat cu o vârstă mai 
mare, până în 60 de ani sau 62 de ani, cu 
aceleași caracteristici. Menționez aspect îngrijit, 
pentru prietenie–căsătorie, român sau spaniol. 
Comunitatea Madrid. Tel: 642243214.

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

Spaniol din Madrid, în vârstă de 42 de ani, pianist, 
îmi place să merg la film, să mă plimb, să discut, 
vreau să cunosc o tânără româncă pentru prietenie 
sau mai mult. Tel: 647733924.

Domn, 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.

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 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 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.

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.

Se închiriază o cameră pentru o femeie lângă 
Metro Oporto Madrid (Carabanchel). Ambient 
liniștit, apartament luminos și renovat. Internet și 
lift. Tel: 688390342.

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.
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Profi tă de ofertele de lansare:

GR
AT

IS
!

Bucură-te de gustul adevărat al vinului, căutând în magazinele 
Casa Domnitorul și în curând în toate magazinele românești din 

Spania soiurile pure de vinuri sub eticheta Senator Wines, din gamele:
Monșer, Tradiții, Varius, Hereditas, Secolul 13 sau Vița de Vie.
Doar vinuri autentice și ecologice românești! www.senatorwine.ro

Românii spun că vinul 
s-a născut în ţara lor.
Pentru că de mai bine de 2.000 de ani, 
vinul a devenit o parte esenţială a culturii 
şi stilului de viaţă românesc.

Senator Wines este păstrătorul celor mai 
pure soiuri de vinuri româneşti elaborate în 
cramele din 4 dintre cele mai importante 
zone oenologice din România.

SENATOR WINES

Cumperi două sticle de vin diferite 
și primești o a treia GRATIS din aceeași gamă!

Cumperi 6 sticle de vin și primești încă
6 GRATIS din aceeași gamă de preț!

GR
AT

IS
!
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