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Mii de oameni au participat 
la evenimentele organizate în 
Parcul Herăstrău din Bucu-
reşti pentru aniversarea a 50 
de ani de la fabricarea primului 
autoturism Dacia. Pasionaţii 
de maşini au putut admira, 
în Piaţa Charles de Gaulle, o 
expoziţie de automobile de 
colecţie produse în ultimele 
cinci decenii de uzina de la 
Mioveni. Zecile de modele au 
participat, apoi, la o paradă 
desfăşurată între Piaţa Charles 
de Gaulle şi Arcul de Triumf.

Uzina de la Mioveni a aniversat 50 de ani 
de la fabricarea primului autoturism Dacia

Un număr de 770 de plângeri penale au fost înregistrate la Secţia parchetelor militare din partea 
unor persoane care au avut de suferit în urma intervenţiei jandarmilor la protestul din 10 august. 
Procurorii militari au deschis un dosar penal în care s-a început urmărirea penală in rem.
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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

770 de plângeri penale, înregistrate în urma 
incidentelor violente de la protestul din 10 august

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 !

Uniunea Muncitorilor Români vă infor-
mează că a început etapa de selectare a 
planurilor de afaceri în proiectul „Acasă 
Plus–Antreprenori pentru Sustenabi-
litate”, în vederea obţinerii finanţării 
pentru implementarea acestora!

Persoanele care au absolvit Progra-
mul online de Formare Antreprenorială, 
dar şi cele care nu au urmat cursul, dar 
îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, pot 
participa la procesul de selectare a pla-
nurilor de afaceri, care va dura până pe 
data de 25 septembrie 2018.

Toţi absolvenţii cursurilor primesc 
succesiv un e-mail conţinând toate infor-
maţiile legate de selecţie şi se pot informa 
pe site-ul proiectului: antreprenoracasa.
globalcommercium.ro (la secţiunea Nou-
tăţi Concurs), la telefon: 642 000 027 
sau pe e-mail: umrspania@gmail.com.

Planurile de afaceri 
pentru concurs 
pot fi depuse!
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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

Un număr de 60 de copii şi 
tineri cu dizabilităţi produse 
de boli rare şi tulburări din 
spectrul autist au învăţat să-şi 
înţeleagă stările emoţionale 
şi fizice şi să le influenţeze 
pozitiv, în cadrul unui pro-
iect implementat în perioada 
decembrie 2017–august 2018, 
de către Centrul pentru Boli 
Rare NoRo Zalău, informează 
AGERPRES. „Prin acest pro-
iect ne-am propus să dezvoltăm 
şi să influenţăm stările emo-
ţionale şi fizice ale copiilor şi 
tinerilor cu dizabilităţi produse 
de boli rare şi tulburări din 
spectrul autist. Au fost incluşi 
un număr de 60 de benefici-
ari cu dizabilităţi produse de 
boli rare şi tulburări din spec-
trul autist. De asemenea, este 
important de menţionat fap-
tul că am avut şi beneficiari 

indirecţi ai proiectului, având 
în vedere că au avut posibilita-
tea să participe la activităţile 
organizate. Aceştia au fost: 
aparţinători ai beneficiarilor, 
precum părinţi, bunici, asistenţi 
personali, fraţii beneficiarilor 
şi voluntarii care i-au ajutat pe 
copii”, a declarat preşedintele 
Asociaţiei Naţionale pentru Boli 
Rare–ANBRaRo, Dorica Dan.

Potrivit acesteia, proiectul 
„Club de educaţie şi dezvol-
tare emoţională la Centrul 
NoRo”, s-a derulat în perioada 
decembrie 2017–august 2018 
şi a avut o valoare totală de 
15.557 lei. Activităţile desfăşu-
rate pe parcursul proiectului 
au cuprins: management-ul 
de proiect, evaluarea benefi-
ciarilor, clubul de educaţie şi 
dezvoltare emoţională, întâl-
niri cu aparţinători–părinţi, 

bunici, asistenţi personali, wee-
kend-uri terapeutice, întâlniri 
cu fraţii beneficiarilor, activi-
tăţi de socializare. „Emoţiile 
te ghidează să descifrezi lim-
bajul lumii interioare, sensul 
cuvintelor negrăite, scopul 
gesturilor sau al comporta-
mentului, sunt mesageri ai 

sufletului unui copil neînţe-
les de cei din jurul său. Prin 
acest proiect i-am ajutat pe 
copii să-şi înţeleagă emoţiile, să 
le influenţeze şi să le dea aripi. 
Prin intermediul acestui pro-
iect am identificat mijloace prin 
care să îi instruim pe părinţi 
cum pot optimiza şi dezvolta 

competenţele emoţionale, soci-
ale, cognitive şi motrice la copii 
şi, de asemenea, cum să îi aju-
tăm pe copii să achiziţioneze 
aceste competenţe care ulterior 
au efecte asupra funcţionării 
şi adaptării la cerinţele educa-
tive”, a menţionat Dorica Dan.

Conform sursei citate, pre-
şedintele ANBRaRo a adăugat 
faptul că participanţii care au 
fost incluşi în acest program 
de activităţi au beneficiat de pe 
urma acestora prin: dobândirea 
unor strategii care facilitează 
adaptarea în situaţiile stresante, 
descurajarea comportamente-
lor neadecvate şi încurajarea 
comportamentelor adecvate, 
dezvoltarea unui comportament 
social adecvat vârstei, achizi-
ţionarea de abilităţi de limbaj 
şi de joc şi o mai bună înţe-
legere a lumii în care trăiesc.

Club de educaţie şi dezvoltare emoţională pentru 
copii cu boli rare şi tulburări din spectrul autist

FOTO: YOUTUBE.COM
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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 cunoaştem! Te salut, sunt 
Gabriel Radu, avocat economist licen-
ţiat în Știinţe Economice şi Drept, sunt 
membru în Baroul Bucureşti şi Ilus-
tre Colegio de Abogados de Madrid 
şi 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 şi din țară, un 
set de servicii profesionale complete 
de consultanță juridică pentru care mii 
de clienți şi-au exprimat mulțumirea 
şi aprecierea.

Studiile în ştiinţele dreptului 
realizate în România şi în Spania, 
împreună cu experienţa vastă din 
realitatea cotidiană a societăţii spani-
ole, ne susţin şi ne poziţionează între 
cei mai buni care pot oferi servicii 
profesionale de consultanţă juridică. 
Avem diplome care să certifice stu-
dii în Economie şi Drept obţinute în 
România şi diplome care să certifice 
studii în Drept şi Știinţe Adminis-
trative obţinute în Spania. Cu toată 
convingerea spunem că putem da cea 
mai bună soluţie la orice problemă 

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

Preocuparea neîncetată pentru a 
înţelege legislaţia din Spania, în ceea 
ce priveşte drepturile străinilor şi în 
special ale românilor, dar şi drepturile 
civile şi administrative ale românilor, 
ne-a ambiţionat să ne diversificăm 
serviciile oferite. Pe lângă servicii, 

am dezvoltat o reţea de birouri cât 
mai aproape de clienţii noştri. Am 
început cu deschiderea biroului nos-
tru de consultanţă şi consiliere din 
municipiul Coslada (Madrid). Nece-
sităţile au determinat deschiderea a 
două noi birouri în Arganda del Rey 
(Madrid) şi în capitala Spaniei, la 
Madrid în apropierea Secţiei Consu-
lare a Ambasadei României la Madrid.

GESER este o societate profesi-
onală familială cu titluri şi licenţe 
emise în mod oficial de către auto-
rităţile din România şi din Spania în 
următoarele domenii: traduceri, avo-
catură, administrare afaceri, fiscalitate 
şi 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 şi cetățenie spaniolă.
2. Legalizare documente româneşti 

şi spaniole ale rezidenților români din 
Spania.

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

4. Divorțul cetățenilor români cu 
reşedință în Spania.

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

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

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

Dacă ai întrebări, nelămuriri, ai 
o problemă şi ai nevoie de ajutor, 
contactează-ne pentru a găsi solu-
ţia potrivită pentru tine şi cazul tău. 
Vrei să plăteşti mai puţin ca în altă 
parte? Vrei ca o echipă de profesi-
onişti să se ocupe de cazul tău? Te 
aşteptăm la unul din birourile noas-
tre sau sună-ne atunci când doreşti! 
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 şi din România.

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

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

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

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

TLF: 912.997.146 şi 642.861.000. 
WhatsApp: 627406864

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

Bajo, 28031, MADRID.
TLF: 919.295.499 şi 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

M inisterul Muncii şi Justiţiei 
Sociale a lansat în dezba-
tere publică proiectul de 

Lege privind sistemul public de pensii, 
conform unui comunicat de presă al 
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale. 
Proiectul de act normativ se bazează 
pe mai multe principii fundamentale: 
contributivitate, adică plată în funcţie 
de contribuţie; egalitate, adică pen-
sionari care au aceeaşi vechime, dar 
care au ieşit la pensie în momente 
diferite, primesc aceeaşi sumă de bani; 
solidaritate socială, adică generaţiile 
în activitate susţin, prin plata contri-
buţiilor lor, generaţiile de pensionari 
şi, în viitor, vor fi susţinute la rândul 
lor; imprescriptibilitate, adică drep-
tul la pensie nu se poate prescrie.

În proiectul de lege se precizează 
că nicio pensie în plată nu va scădea. 
În cazul în care, în urma recalculării, 
va rezulta o sumă mai mică decât cea 
aflată deja în plată, atunci se va men-
ţine suma în plată. Nu se modifică 
vârsta standard de pensionare, nici 
stagiul minim şi nici stagiul complet 
de cotizare. Condiţia pentru asimi-
larea perioadei necontributive este 
ca stagiul minim de cotizare să fie 

de 15 ani. Pentru fiecare an de peri-
oadă asimilată se acordă câte 0,25 
puncte. Proiectul de lege prevede şi 
debirocratizarea şi accesul online la 
informaţiile despre propriile contri-
buţii. Astfel, ANAF va transmite către 
Casa Naţională de Pensii Publice 
sumele datorate şi plătite pentru fie-
care salariat. Cetăţenii se vor putea 
informa de pe site-ul CNPP cu privire 
la stagiul de cotizare realizat, veni-
tul obţinut şi sumele achitate drept 
contribuţii, conform sursei citate.

Articolul din legea pensiilor 
care se referă la pensionarii 
români stabiliți în străinătate:
Art. 102.–(1) Beneficiarii drepturilor 
băneşti stabilite de casele teritoriale 
de pensii, care nu au domiciliul în 
România, pot opta pentru transfe-
rul în străinătate al acestor drepturi, 
în condiţiile legii. 38.

(2) Prestaţiile de asigurări soci-
ale cuvenite beneficiarilor stabiliţi 
în străinătate, pot fi transferate în 
alte ţări, în condiţiile reglementate 
prin instrumente juridice cu caracter 
internaţional la care România este 
parte, în moneda ţărilor respective 

sau într-o altă monedă asupra căreia 
s-a convenit.

(3) Cheltuielile generate de tran-
sferul în străinătate al prestaţiilor de 
asigurări sociale, inclusiv comisioa-
nele de schimb valutar, se suportă de 

beneficiar, cu excepţia plăţilor care 
intră sub incidenţa Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 
privind serviciile de plată, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 197/2010, în 
cazul acestora din urmă comisioanele 

fiind suportate, proporţional, de către 
beneficiar şi de către casele teritori-
ale de pensii.

(4) Cheltuielile generate de tran-
sferul din străinătate al prestaţiilor de 
asigurări sociale, cuvenite şi neîncasate, 
se suportă din bugetul asigurărilor 
sociale de stat.

(5) Pentru a beneficia de drepturile 
cuvenite din cadrul sistemului public de 
pensii, beneficiarii drepturilor băneşti 
acordate de casele teritoriale de pensii 
stabiliţi pe teritoriul altor state, denumiţi 
în continuare beneficiari nerezidenţi, au 
obligaţia de a transmite semestrial, până 
cel târziu la data de 31 martie, respec-
tiv până la data de 30 septembrie ale 
fiecărui an, un certificat de viaţă.

(6) Procedura de transmitere a 
certificatului de viaţă se stabileşte 
prin ordin al preşedintelui CNPP.

Urmărim acest subiect şi revenim 
cu noi informaţii, urmăriţi-ne pe www.
periodicoelrumano.es şi pe Facebook–
Periodico El Rumano. Proiectul de 
lege poate fi consultat AICI: http://
www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/
transparenta/proiecte-in-dezbate-
re/5210-2018-08-09-proiect-lege-
priv-sistemul-public-pensii.

FOTO: PIXABAY.COM

Dezbatere pe legea pensiilor cu privire la 
pensionarii români stabiliți în străinătate
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Mai multe organizaţii neguvernamentale sem-
nalează autorităţilor de Ziua Internaţională 
a Supradozei (31 august), că sunt necesare 
măsuri pentru prevenirea morţilor cauzate de 
supradoză din cauza drogurilor, informează 
AGERPRES. „În 2018, serviciile de reducere a 
riscurilor asociate consumului de droguri din 
Bucureşti, practic, se restrâng. Clienţii unui 
centru de tratament substitutiv cu metadonă 
anunţau săptămâna aceasta că vor mai primi 
tratament doar până la sfârşitul lunii august 
din cauza lipsei fondurilor necesare acoperi-
rii costurilor. Cu ocazia Zilei Internaţionale a 
Supradozei, facem apel la instituţiile responsa-
bile pentru prevenirea supradozelor: Guvernul 
României, Ministerul Sănătăţii, unităţile aflate 
în subordinea sa, Ministerul Afacerilor Interne 
şi Agenţia Naţională Antidrog: nu întrerupeţi 
furnizarea tratamentului substitutiv cu metadonă 
fără a avea mai întâi măsuri de susţinere, pre-
cum opţiuni suficiente de tratament pentru 
persoanele cu dependenţă şi alternative viabile 
pentru pacienţii cu durere; terapia de substi-
tuţie cu metadonă reduce riscurile supradozei 
prin menţinerea unei toleranţe scăzute la opi-
oide (ex. un pacient care a recidivat şi a folosit 
heroină poate rezista la doza pe care o lua îna-
inte) şi reduce rata de consum. Asiguraţi-vă 
că măsurile dovedite de reducere a riscuri-
lor şi tratamentele sunt disponibile la scară 
largă, în special în ceea ce priveşte distribuţia 
naloxonei şi programele de schimb de seringi”, 
afirmă semnatarii într-o scrisoare deschisă.

Totodată, aceştia cer autorităţilor să permită 
funcţionarea Camerelor de Consiliere şi Con-
sum Supravegheat de Droguri, care reprezintă 

„o altă intervenţie reuşită” pentru prevenirea 
supradozei. „Camerele de Consum Supravegheat 

le permit persoanelor care consumă droguri să 
facă acest lucru în condiţii de siguranţă, igienice, 
cu ajutor medical disponibil în caz de supra-
doză. Nimeni nu a murit vreodată în vreuna 
din cele peste 90 de camere de consum care 

sunt deschise în lume, iar cercetările arată că 
mortalitatea cauzată de supradoză s-a redus cu 
35%. Sprijiniţi programele de testere a purităţii 
substanţei, un serviciu de reducere a riscuri-
lor care permite consumatorilor de substanţe 
o analiză chimică a acestora, ajutând astfel 
la reducerea şanselor de a ingera adulteranţi 
(n. r.–substanţe care falsifică alte substanţe), 
inclusiv pe cei care cauzează supradoză. Un 
program-pilot recent din Vancouver a arătat că 
testarea drogurilor împiedică supradozele cu 
fentanil. Din medicamentele verificate, 79% au 
conţinut fentanil. Cei care au verificat medica-
mentele înainte de utilizare au avut de 10 ori 
mai multe şanse de a reduce doza şi a fost cu 
25% mai puţin probabil să facă o supradoză”, 
afirmă reprezentanţii organizaţiilor.

Altă solicitare se referă la legalizarea utiliză-
rii canabisului în scop medicinal în România. 
Conform sursei citate, scrisoarea deschisă a 
fost transmisă premierului Viorica Dăncilă, 
ministrului Sănătăţii, Sorina Pintea, minis-
trului de Interne, Carmen Dan, şi directorului 
Agenţiei Naţionale Antidrog, Sorin Oprea, 
şi a fost semnată de Alianţa pentru Lupta 
Împotriva Alcoolismului şi Toxicomaniilor 
(ALIAT), Asociaţia Naţională de Intervenţii 
în Toxicomanii (ANIT), Asociaţia Persoa-
nelor cu Probleme legate de consumul de 
Alcool (APPA), Asociaţia Sens Pozitiv, Awaken, 
Fundaţia PARADA, Fundaţia pentru Harm 
Reduction, Reţeaua Română de Reducerea 
Riscurilor, Tineri pentru Tineri.

Mai multe organizaţii cer autorităţilor să ia măsuri pentru 
prevenirea morţilor cauzate de supradoză cu droguri

FOTO: ZIUACONSTANTA.RO

Un număr de 200 de copii insu-
lino-dependenţi din Bucureşti 
şi 28 de judeţe vor beneficia de 
monitorizare şi tratament prin 
intermediul unei aplicaţii care 
foloseşte inteligenţa artificială 
şi algoritmi. Potrivit unui comu-
nicat, preluat de AGERPRES, 
noua aplicaţie este o premieră 
în domeniul tratamentului dia-
betului insulino-dependent din 
România şi face parte dintr-un 
sistem de telemedicină unic în 
ţară, care permite renunţarea la 
testele zilnice prin înţepătură, 
necesare pentru determinarea 
glicemiei. Procesul de implemen-
tare este supervizat de un medic 
diabetolog care va urmări opti-
mizarea aplicaţiei. Noul sistem 
este dezvoltat în cadrul primu-
lui Centru de telemedicină în 
diabetul pediatric din România.

Integrarea Inteligenţei Arti-
ficiale în tratamentul diabetului 
insulino-dependent va simp-
lifica şi va creşte performanţa 
procesului de calculare şi ajus-
tare a dozelor de insulină pentru 
fiecare pacient, proces conti-
nuu ce presupune, pe lângă 
durere fizică, includerea unei 
cantităţi foarte mari de date. În 

prezent, colectarea şi analiza-
rea acestor date revine copiilor 
aflaţi sub tratament, respectiv 
părinţilor lor. Noua aplicaţie 
a fost lansată printr-un pro-
iect al Asociaţiei Sprijin pentru 
Diabet, sprijinită de Fundaţia 
Vodafone România prin pro-
gramul Connecting for Good, 
ediţia 2018–2019.

Preşedintele Asociaţiei Spri-
jin pentru Diabet, dr. Mihaela 
Vlăiculescu, a declarat, con-
form comunicatului, că speră 
ca rezultatele obţinute să con-
tribuie la aplicarea pe scară cât 
mai largă a acestui sistem de 
monitorizare şi tratament, care 
să aducă îmbunătăţirea calită-
ţii vieţii pentru cât mai mulţi 

pacienţi din întreaga ţară. De 
asemenea, directorul Funda-
ţiei Vodafone România, Angela 
Galeţa, consideră că utilizarea 
aplicaţiei va permite ajustarea 
corectă, informată, personali-
zată şi sigură a tratamentului 
insulinic pentru cei 200 de copii 
şi includerea în acest sistem a 
unui număr mare de pacienţi.

De la începutul partene-
riatului Fundaţiei Vodafone 
România cu Asociaţia Spri-
jin pentru Diabet, în iunie 
2015, suportul acordat pentru 
îngrijirea copiilor insulino-de-
pendenţi a inclus achiziţia a 
peste 140 de sisteme complete 
de monitorizare a glicemiei şi 20 
de pompe de insulină wireless. 
Valoarea totală a proiectului 
până în prezent se ridică la 
peste 2,2 milioane de lei, mai 
spune sursa citată. Connecting 
for Good, programul prin care 
Fundaţia Vodafone România 
a acordat sprijin Centrului de 
telemedicină în diabetul pedi-
atric, finanţează proiecte care 
folosesc tehnologia pentru a 
îmbunătăţi viaţa oamenilor şi 
pentru a genera schimbarea 
în societate.

Tratament pentru 200 de copii insulino-dependenţi, 
gestionat cu ajutorul inteligenţei artificiale

Vaccinul antigripal va fi disponibil din 15 septembrie, 1 milion de 
doze urmând a fi utilizate pentru imunizarea populaţiei din gru-
pele de risc, în cadrul campaniei gratuite a Ministerului Sănătăţii, 
informează AGERPRES. Conform contractului încheiat cu câști-
gătorul licitaţiei, livrarea se face de către furnizor la direcţiile de 
sănătate publică începând cu data de 15 septembrie. „Am luat 
toate măsurile, astfel încât anul acesta să nu mai avem întârzi-
eri în asigurarea vaccinului antigripal. Achiziţia se realizează în 
baza unui acord-cadru încheiat pe o perioadă de 2 ani și astfel 
reușim să asigurăm aprovizionarea la timp și să demarăm cam-
pania de vaccinare în beneficiul celor care au nevoie de acest 
tip de preventive”, a declarat ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea. 
Conform sursei citate, campania de vaccinare gratuită a Minis-
terului Sănătăţii împotriva gripei de sezon vizează reducerea la 
maximum a îmbolnăvirilor. Ea se va derula în cadrul cabinetelor 
medicilor de familie și în unităţi sanitare cu paturi, iar benefi-
ciarii sunt persoanele cu risc ridicat de îmbolnăvire, mai precis 
personalul medical, persoane cu vârsta peste 65 de ani, una din-
tre categoriile cele mai expuse la viroze respiratorii, persoane 
cu boli cronice, în special boli respiratorii și cardiovasculare, boli 
metabolice, copii și bătrâni instituţionalizaţi, personal medical, 
gravide, conform recomandărilor OMS și ECDC.

FOTO: DLIFE.COM

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII:

Vaccinul antigripal–
disponibil din 15 septembrie

FOTO: TV8.MD
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M inistrul Transpor-
turilor, Lucian Șova, 
şi directorul general 

al Companiei Naţionale Admi-
nistraţia Porturilor Maritime 
(CNAPM) SA Constanţa, Nico-
lae Dan Tivilichi, au semnat la 
sediul companiei, un contract 
de finanţare cu fonduri euro-
pene în valoare de aproape 230 
milioane de lei, privind moder-
nizarea infrastructurii portuare, 
informează AGERPRES. Valoa-
rea proiectului de investiţii 

„Modernizarea infrastructu-
rii portuare prin asigurarea 
creşterii adâncimii şenalelor 
şi bazinelor şi a siguranţei navi-
gaţiei în Portul Constanţa” este 
de 227.625.944 lei, din care 
valoarea finanţată din fonduri 
europene, de 140.259.517 lei, 
aproximativ 30,5 milioane 
euro, reiese dintr-un comu-
nicat transmis de CNAPM.

Conform acestuia, în cadrul 
proiectului se vor realiza 
următoarele obiective: dragaj 
investiţional pentru eliminarea 
deficienţelor de adâncime şi 
creşterea siguranţei navigaţiei 
în 17 zone aferente danelor şi 
şenalelor de acces, precum şi 
bazinelor de manevră; asigu-
rarea stabilităţii cheurilor din 
portul de lucru afectate de pro-
cesul de adâncire a portului de 
lucru de la 7 metri la 9 metri; 
livrarea şi punerea în funcţiune 
a sistemului hidrografic (inclu-
siv a navei de cercetare) pentru 
urmărirea şi calcularea volu-
melor dragate în port. Perioada 

de implementare a proiectu-
lui, cofinanţat din Fondul de 
Coeziune prin Programul Ope-
raţional Infrastructură Mare 
2014-2020, este de 61 luni, 
până la data de 30 iunie 2023.

La rândul său, directorul 
general al CNAPM Constanţa, 
Dan Tivilichi, a afirmat că este 
pentru prima dată de la constru-
irea portului modern, când se 
realizează investiţii de dragaj 
pentru obţinerea unor adân-
cimi mai mari de navigaţie şi 
de operare la dane, ceea ce 
va atrage noi tipuri de nave 
cu tonaje mari. „Era absolut 

necesar acest dragaj de investiţii 
pentru a dezvolta activita-
tea de transport cu nave tip 
Ro-Ro, principalii beneficiari 
fiind constructorii români de 
autovehicule şi este de remar-
cat că se face pentru prima dată 
de la construirea portului nou, 
modern. De asemenea, se va 
urmări degajarea obstacole-
lor subacvatice rămase de la 
construcţia zonei de sud a Por-
tului Constanţa care, în prezent, 
împiedică accesul navelor la 
adâncimile proiectate ale dane-
lor ce se află în operare, cum 
ar fi danele 84–88 şi în zona 

danelor 64–67, unde operează, 
de asemenea, marii expeditori 
de cereale. Vor fi eliminate toate 
obstacolele submerse, care sunt 
naturale. Totodată, vom rea-
liza creşterea adâncimilor de 
lucru de la 7 la 9 metri, în por-
tul de lucru, adică tot în zona 
de sud a Portului Constanţa, 
începând de la Ecluza Agigea a 
Canalului Dunăre Marea Nea-
gră”, a subliniat directorul Dan 
Tivilichi, conform sursei citate. 
Potrivit acestuia, lucrările la 
realizarea noului proiect de 
investiţie vor începe până la 
sfârşitul acestui an.

ACTUALITATE

Ministrul Transporturilor a semnat un contract 
pentru modernizarea infrastructurii portuare
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Planurile de afaceri 
pentru concurs 
pot fi depuse!

Uniunea Muncitorilor Români vă informează că a 
început etapa de selectare a planurilor de afaceri 
în proiectul „Acasă Plus–Antreprenori pentru 
Sustenabilitate”, în vederea obținerii finanțării 
pentru implementarea acestora!

Persoanele care au absolvit Programul online de Formare 
Antreprenorială, dar și cele care nu au urmat cursul, dar înde-
plinesc condițiile de eligibilitate, pot participa la procesul de 
selectare a planurilor de afaceri care va dura până pe data de 
25 septembrie 2018.

Toți absolvenții cursurilor primesc succesiv un e-mail con-
ținând toate informațiile legate de selecție și se pot informa 
pe site-ul proiectului: antreprenoracasa.globalcommercium.ro 
(la secțiunea Noutăți Concurs), la telefon: 642 000 027 sau pe 
e-mail: umrspania@gmail.com.
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Parlamentarii Europeni vor fi che-
maţi să voteze, la 12 septembrie, la 
Strasbourg, proiectul de lege menit să 
corecteze gravul dezechilibru generat 
de modul în care giganţii internetu-
lui capitalizează pe seama presei şi a 
conţinutului publicat de agenţiile de 
presă, asigurându-şi partea banului 
din veniturile din publicitate, o situ-
aţie care deja afectează activitatea 
şi ameninţă chiar existenţa presei 
independente, conform unui apel 
dat publicităţii marţi, 4 sept. 2018, 
de Alianţa Europeană a Agenţiilor 
de Presă (EANA), ce a fost semnat 
de directorii a 18 agenţii de presă 
europene, membre ale EANA, con-
form AGERPRES.

Această reformă, Directiva pentru 
Drepturile de Autor în cadrul Pieţei 
Unice Digitale, a fost întâmpinată 
cu o puternică rezistenţă de compa-
nii, precum Facebook şi Google, care 
au lansat un mesaj complet fabricat: 
existenţa unei presupuse ameninţări 
la adresa accesului liber al oameni-
lor la internet. Această propunere 
legislativă nu a avut niciodată acest 
scop, asigură EANA. Apelul lansat 
de EANA a fost semnat de directorii 
şi preşedinţii unor importante agen-
ţii de presă europene, printre care 
Agence France Presse (AFP–Franţa), 
Anadolu (Turcia), Press Association 
(PA–Marea-Britanie), Deutsche Pre-
sse-Agentur (DPA–Germania), Austria 
Presse Agentur (APA–Austria), LUSA 
(Portugalia), BTA (Bulgaria) şi Agen-
ţia Naţională de Presă AGERPRES 
(România).

Schimbarea pe care EANA o doreşte 
şi o susţine este foarte simplă: Fără a 
plăti pentru aceste servicii, companii 
gigant, precum Google şi Facebook, 

folosesc mari cantităţi de materiale 
de presă, ce sunt produse cu eforturi 
şi cheltuieli mari de actorii din presă 
şi de agenţiile de presă. Google şi 
Facebook folosesc materiale de presă 
pentru a atrage cât mai mulţi bani din 
publicitate şi prin acest lucru redi-
recţionează venituri dinspre media. 
Audienţele lor uriaşe atrag o parte 
din ce în ce mai mare din publicitatea 
plătită pentru conţinut, ajungându-se 
practic la transformarea Google şi 
Facebook într-un „bipol” care a obţi-
nut nu mai puţin de 80% din venitul 
rezultat din publicitatea online (cu 
excepţia Chinei), în anul 2017.

Prin acest proiect de lege, Facebook 
şi Google vor trebui să le plătească 
creatorilor de conţinut o mică parte 
din încasările lor din vânzarea spaţiu-
lui de publicitate online. Prin această 
iniţiativă EANA îşi propune să aducă 
legea drepturilor de autor la zi, pentru 
a corespunde realităţilor de pe piaţa 
media a începutului de secol XXI. 
Ultima directivă europeană asupra 
drepturilor de autor datează dintr-o 
perioadă în care Google, Facebook, 
YouTube sau telefoanele inteligente 
încă nu existau.

Întrebarea fundamentală pe care 
o ridică EANA este de ce aceşti actori 
gigantici, globali, ai internetului înca-
sează aproape în totalitate banii 
proveniţi din publicitatea făcută pe 
conţinut ce nu le aparţine, deşi nu 
au investit niciun ban în realizarea 
acestui conţinut? Presa scrisă sau 
agenţiile de presă au ajuns într-o situ-
aţie ridicolă, mai semnalează EANA. 
Investesc sume mari de bani pentru a 
produce materiale de presă, iar anga-
jaţii lor, jurnaliştii, uneori îşi asumă 
riscuri personale imense pentru a oferi 

informaţii exacte, diverse şi complete 
despre subiecte de interes. Și tot ei, 
actorii din presă, trebuie să inves-
tească masiv în conţinutul online. Pe 
măsură ce vânzările de ziare scad, 
singura lor speranţă este legată de 
veniturile obţinute din mediul online. 
Și astfel ajung să vadă cum companii 
precum Facebook şi Google profită 
de fructele muncii jurnalistice fără a 
investi niciun ban, privându-i de posi-
bilitatea de a obţine venituri juste pe 
seama propriului conţinut şi trăgân-
du-şi partea banului din potenţialul 
venit obţinut din publicitate.

Rezultatul acestei stări de fapt este 
pauperizarea întregii industrii media, 
avertizează EANA. În ultimele două 
decenii giganţii internetului au sub-
minat presa tradiţională, în pofida 
eforturilor de obicei încununate cu 
succes ale presei de a-şi dezvolta 
audienţa online. Începând cu anul 
2000, veniturile din publicitate ale 
presei scrise s-au prăbuşit peste tot 
în Europa. Spre exemplu, în Franţa, 
veniturile din publicitate ale presei 

scrise au scăzut cu 70%. Mii de jur-
nalişti şi-au pierdut locul de muncă 
în disponibilizări, acţiuni disperate 
menite să salveze ce se mai putea 
salva. În ultimii 10 ani în SUA, unde 
îşi au sediile centrale companii pre-
cum Google sau Facebook, presa a 
pierdut peste 50% din veniturile din 
publicitate şi aproximativ 45% din 
jurnalişti au fost disponibilizaţi.

Această poziţie dominantă a gigan-
ţilor internetului în relaţia cu presa 
reprezintă o ameninţare dură atât la 
adresa consumatorilor de presă, cât 
şi a întregului construct democratic, 
ducând la golirea redacţiilor şi sub-
minând mijloacele folosite pentru a 
finanţa jurnalismul de calitate. Direc-
tiva propusă este gândită pentru a 
corecta acest dezechilibru, permi-
ţându-le creatorilor de conţinut de 
presă să fie remuneraţi corect pen-
tru munca depusă, conform EANA.

Vor putea giganţii internetului să 
compenseze financiar presa fără a le 
solicita consumatorilor să plătească 
pentru accesul la internet, aşa cum 

pretind că vor fi obligaţi să facă? Răs-
punsul este în mod clar şi evident 

„Da!”, subliniază EANA. Facebook a 
raportat venituri de 40 de miliarde 
de dolari în 2017, dintre care un pro-
fit de 16 miliarde de dolari. Google 
a avut încasări de 110 miliarde de 
dolari în acelaşi an, cu un profit de 
12,7 miliarde de dolari. Poate cineva 
susţine că astfel de companii nu îşi 
permit să plătească pentru conţinu-
tul pe care-l folosesc?

După ce aceste companii au 
reuşit să evite să plătească taxe în 
Europa, este oare acceptabil ca ele să 
nu plătească niciun ban creatorilor 
de conţinut care, la rândul lor, plă-
tesc taxe pentru activitatea pe care 
o desfăşoară şi suportă şi costurile 
inerente ale producerii de materiale 
de presă? Pot accepta parlamenta-
rii europeni faptul că aceşti giganţi 
ai internetului profită de conţinutul 
realizat de presa naţională şi euro-
peană? Oare ei nu vor vedea riscul 
reprezentat de faptul că acea parte 
a presei care va supravieţui în acest 
context dezastruos pentru liberta-
tea de opinie va fi din ce în ce mai 
dependentă de bani publici şi implicit 
de interese şi influenţe politice–deşi 
presa trebuie să rămână „câinele de 
pază” al democraţiei?

În încheierea acestui apel, EANA 
susţine că aceste companii gigant, 
care au profitat până acum gratuit de 
materialele de presă, trebuie să plă-
tească în mod corect pentru aceste 
materiale. „De dragul libertăţii pre-
sei europene şi a apărării valorilor 
democratice, parlamentarii europeni 
ar trebui să susţină reforma legii drep-
turilor de autor”, mai menţionează 
sursa citată.

P rimarul general, Gabriela Firea, 
preşedinte al PSD Bucureşti, 
a precizat că foşti miniştri i-au 

spus că în cadrul unor şedinţe, după 
plecarea ei, preşedintele Partidului 
Social Democrat, Liviu Dragnea, le-ar 
fi transmis că nu o ajute în proiecte 
precum transferul Centurii Capita-
lei în administrarea primăriei sau 
transferul Elcen la RADET, infor-
mează AGERPRES.

„Am fost blocată din prima zi cu 
marile proiecte. S-a spus: Să facă 
Gabriela Firea proiecte mici, la nivel 
de primărie, cu bugetul Primăriei, 
să nu crească prea mult în sondaje, 
să nu aibă pretenţia să preia parti-
dul, să nu aibă pretenţia să candideze 
la prezidenţiale. Sunt miniştri care 
au venit şi mi-au spus, după ce nu 

au mai ocupat acea funcţie, că în 
şedinţe se spunea: Trebuie să fie 
ajutat primarul general, pentru că 
am promis cu toţii să facem lucruri 
bune în Bucureşti şi pe urmă, după 
ce eu plecam, domnul Dragnea le 
spunea să nu mă ajute, nici să se 
transfere Centura ocolitoare a Capi-
talei de la Ministerul Transporturilor 
la Primărie–şi nu s-a transferat nici 
în ziua de azi şi nu este o prioritate 
pentru nimeni, iar noi nu reuşim să 
răzbim în această problemă acută a 
traficului şi sunt lăsată intenţionat 
să mă zbat de una singură–nici tran-
sferul Elcen la Radet”, a spus Firea, 
pentru un post Tv. În acest sens, pri-
marul general a adăugat că de un 
an şi jumătate nu a reuşit transferul 
Elcen la Radet, dar că ar fi fost blocate 

şi alte proiecte ale PMB. De aseme-
nea, Gabriela Firea a declarat că are 
informaţii conform cărora, după ce 
a fost huiduită pe Arena Naţională, 
Liviu Dragnea ar fi aprobat transmi-
terea în mediul online a unui colaj 

din care să reiasă că Simona Halep 
ar fi fost cea huiduită.

„Vă aduceţi aminte episodul Arena 
Naţională–Simona Halep? Vă adu-
ceţi aminte că a doua zi a apărut pe 
facebook un colaj în care se spunea 
că de fapt nu eu am fost huiduită, ci 
Simona Halep? Acel colaj, eu consi-
der, că a fost transmis intenţionat–cu 
aprobarea domnului Dragnea, cel 
puţin aşa mi-au spus oameni din 
partid–în mediul online, pentru ca 
eu să am şi mai mult de suferit după 
ce se întâmplase pe Arenă, în con-
tinuare scandalul să fie înteţit. S-a 
pus, practic, gaz pe foc, pentru că îi 
minţim pe faţă pe oameni, distor-
sionând adevărul şi comunicând că 
nu eu am fost huiduită de cei 300 
de „#rezist” din 20.000 de oameni 

prezenţi pe Arenă, ci Simona Halep. 
Păi cum să spunem o astfel de min-
ciună? Păi noi cu asta ne ocupăm? 
Cu distorsionarea adevărului? S-a 
făcut totul pentru ca acel scandal, 
care i-a convenit domnului Drag-
nea, pentru că eram eu în mijloc şi 
mă afecta pe mine ca şi credibilitate, 
să se perpetueze şi eu să fiu pusă pur 
şi simplu într-o situaţie cât se poate 
de negativă în imaginea românilor”, a 
declarat Firea. Conform sursei citate, 
primarul general a mai declarat că 
în urma şedinţei Comitetului Execu-
tiv Naţional al PSD a primit mesaje 
de la unii colegi care i-au transmis 
că „deşi sunt conştienţi” de faptul că 
era are dreptate „nu este momentul 
să arate în mod deschis susţinerea 
pentru argumentele” ei.

Alianţa Europeană a Agenţiilor de Presă: Viitorul presei 
libere europene se află în mâinile europarlamentarilor

Gabriela Firea: Foşti miniştri mi-au spus că după ce plecam 
de la şedinţe, Liviu Dragnea le spunea să nu mă ajute
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Un număr de 770 de plângeri 
penale au fost înregistrate până 
luni, 3 septembrie, la Secţia 
parchetelor militare din par-
tea unor persoane care au avut 
de suferit în urma intervenţiei 
jandarmilor la protestul din 10 
august, informează AGERPRES. 

„În urma activităţilor desfăşu-
rate până luni, 3 septembrie, 
în cauza aflată pe rolul Secţiei 
parchetelor militare, având ca 
obiect cercetarea incidentelor 
violente petrecute cu ocazia 
manifestaţiei din Piaţa Vic-
toriei din Bucureşti, numărul 
plângerilor penale înregistrate 
a ajuns la 770”, se arată într-o 
postare pe pagina de Facebook 
a Ministerului Public. Procu-
rorii militari au deschis un 
dosar penal în care s-a înce-
put urmărirea penală in rem 
(cu privire la faptă) pentru 
săvârşirea infracţiunilor de 
purtare abuzivă, abuz în ser-
viciu şi neglijenţă în serviciu 

în legătură cu modul de inter-
venţie al jandarmilor în timpul 
protestului din 10 august.

Pe 14 august, procuro-
rul general Augustin Lazăr a 
dispus ca Secţia parchetelor 
militare din cadrul Parchetului 
General să preia de la Parchetul 
Militar de pe lângă Tribuna-
lul Militar ancheta în dosarul 

privind modul de intervenţie 
al jandarmilor şi incidentele 
petrecute la manifestaţia din 
10 august din Piaţa Victoriei. 
„Preluarea dosarului are ca 
temei cercetarea unitară a 
evenimentelor, avându-se 
în vedere şi formularea unor 
plângeri împotriva ministrului 
Afacerilor Interne, prefectului 

municipiului Bucureşti, con-
ducerii Jandarmeriei Române 
şi Direcţiei Generale de Jan-
darmi a Municipiului Bucureşti, 
constituindu-se dosar penal 
la nivelul Secţiei Parchete-
lor Militare–PÎCCJ, dosar 
în care s-a dispus începerea 
urmăririi penale in rem pen-
tru săvârşirea infracţiunilor 
de abuz în serviciu şi purtare 
abuzivă. Precizăm că dosarul 
preluat de la Parchetul Militar 
de pe lângă Tribunalul Mili-
tar Bucureşti a fost constituit 
ca urmare a sesizării din ofi-
ciu a procurorului militar de 
serviciu al Parchetului Militar 
de pe lângă Tribunalul Mili-
tar Bucureşti, care a constatat 
din imaginile prezentate în 
spaţiul public că există sus-
piciunea posibilei comiteri a 
unor fapte de natură penală 
de către cadrele militare”, sus-
ţine Parchetul General, conform 
sursei citate.

Ministrul Românilor de Pre-
tutindeni, Natalia Intotero, a 
declarat, marţi, pe 4 sept. a.c., 
la Craiova unde a prezentat 
obiectivele celei de-a doua 
etape a campaniei naţionale 

„Informare acasă! Siguranţă în 
lume!”, că pentru reîntoarce-
rea acasă a românilor plecaţi 
în străinătate este important 
ca şi primarii să-şi creeze o 
legătură directă cu cei din loca-
lităţile lor, pentru că mulţi nu 
mai ştiu nimic despre ceea ce 
se întâmplă acasă de mulţi ani, 
informează AGERPRES.

Natalia Intotero a mai afir-
mat că în anul 2017, potrivit 
unei cercetări a Institutului 
Naţional de Statistică, circa 
200.000 de români au ales să 
plece în afara graniţelor ţării în 
căutarea unei oferte de muncă 
sau să studieze, însă există şi 
mulţi români care se întorc în 
ţară. „Prin Ministerul Fonduri-
lor Europene există programul 
care îi încurajează pe conaţiona-
lii noştri să se întoarcă acasă şi 
să îşi deschidă o afacere intitu-
lat Diaspora Start-Up. (...) Din 
discuţiile purtate cu românii 
plecaţi în afara ţării, am aflat 
că ei îşi doresc foarte mult o 
mai bună informare cu privire 
la ceea ce se întâmplă în ţară 
şi în primul rând cu privire la 
ceea ce se întâmplă în loca-
lităţile de unde ei au plecat. 
Foarte mulţi nu au mai reuşit, 

din diferite cauze, să ajungă 
acasă de 2-3 ani sau chiar de 
8-10 ani. Mulţi îşi doresc ca 
mai devreme sau mai târ-
ziu să se întoarcă acasă, iar 
această întoarcere depinde şi 
de informaţiile pe care le au 
de la dvs., primarii. Pentru că 
există localităţi în care prima-
rii şi-au deschis o comunicare 
directă cu cei plecaţi pe tema 
investiţiilor, locurilor de muncă 
etc. şi în acele localităţi foarte 
mulţi români plecaţi s-au întors 
acasă”, a spus Intotero, la Cra-
iova, în cadrul unei întâlniri 
cu autorităţile locale din Dolj 
cărora le-a prezentat campa-
nia naţională „Informare acasă, 
siguranţă în lume!”.

Potrivit Nataliei Intotero, 
campania se adresează români-
lor care muncesc în străinătate 
sau care îşi caută un loc de 
muncă în alte ţări şi care au 
nevoie de informaţii pentru a 
se proteja de eventualele ris-
curi la care s-ar putea expune. 

„Nu ne dorim ca românii noştri 
să plece în afara graniţelor, dar 
dorim să le aducem la cunoş-
tinţă riscurile la care ei se expun, 
dacă pleacă neinformaţi, înce-
pând de la momentul călătoriei 
şi până la informaţiile pe care 
trebuie să le aibă despre locul 
de muncă etc. Nu trebuie să 
îşi caute un loc de muncă prin 
intermediul internetului, pen-
tru că nu întotdeauna firmele 

care prezintă acolo locurile de 
muncă nu sunt cele mai bine 
intenţionate”, a mai spus minis-
trul Românilor de Pretutindeni, 
menţionând că foarte important 
în acest demers este ca auto-
rităţile locale şi judeţene să se 
implice în derularea campaniei.

La rândul său, preşedin-
tele Consiliului Judeţean (CJ) 
Dolj, Ion Prioteasa, a afirmat 
că această campanie aduce în 
atenţia celor care îşi propun 
să lucreze, să studieze sau să 
se stabilească în străinătate 
atât oportunităţile, cât şi ris-
curile şi situaţiile care trebuie 
evitate, atât drepturile, cât şi 
responsabilităţile. „De la nive-
lul autorităţilor publice locale, 
noi vom proceda, aşa cum am 
făcut şi cu ocazia altor proiecte, 
vom acţiona ca vectori pentru 
a facilita transmiterea acestor 
informaţii de către potenţialii 
beneficiari. De altfel, Aeroportul 
din Craiova, care se află în sub-
ordinea CJ Dolj, se adresează 
la 500.000 de călători anual, 
iar colegii noştri de acolo îşi 
pot da întregul concurs pentru 
a pune la dispoziţia călători-
lor informaţiile şi îndrumările 
prezentate de dvs.”, a spus Pri-
oteasa. La întâlnirea organizată, 
marţi, la sediul Prefecturii Dolj 
au participat reprezentanţi ai 
autorităţilor judeţene şi locale, 
şefi de instituţii şi primari, mai 
precizează sursa citată.

770 de plângeri penale, înregistrate în urma 
incidentelor violente de la protestul din 10 august

Intotero: Pentru reîntoarcerea românilor plecaţi, 
primarii să creeze o legătură directă cu ei
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Demnităţile şi funcţiile 
publice nu pot avea 
calitatea de comerciant

Senatul a respins propunerea legislativă a unor parlamen-
tari UDMR prin care era eliminată incompatibilitatea funcţiilor 
de parlamentar, membru al Guvernului, prefect sau primar cu 
calitatea de comerciant persoană fizică, după ce Curtea Con-
stituţională a declarat iniţiativa ca fiind neconstituţională, 
informează AGERPRES. În cadrul dezbaterilor din Senat, secre-
tarul de stat în Ministerul Justiţiei, Mariana Sofia Moţ a arătat că 
proiectul de modificare a Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 
publice a fost atacat la Curtea Constituţională de președintele 
României, iar prin decizia din 6 martie, CCR a admis obiecţia 
de neconstituţionalitate și a declarat neconstituţional între-
gul proiect de lege. Conform sursei citate, legea, transmisă la 
promulgare pe 30 decembrie, avea ca obiect de reglementare 
modificarea Legii nr. 161/2003, în sensul eliminării incompati-
bilităţii funcţiilor de deputat, senator, membru al Guvernului, 
prefect, subprefect, primar, viceprimar, primar general și vice-
primar al municipiului București, președinte și vicepreședinte al 
consiliului judeţean cu calitatea de comerciant persoană fizică.

Premierul Dăncilă, în 
audienţă la palatul Zarzuela

Regele Felipe al VI-lea al Spaniei o va primi în audienţă pe 
Viorica Dăncilă. Regele Felipe al VI-lea al Spaniei o va primi joi 
în audienţă la palatul Zarzuela pe Viorica Dăncilă, premierul 
României, anunţă site-ul de Internet al casei regale spaniole, 
http://www.casareal.es. Site-ul precizează că prim-ministrul 
Dăncilă va face o vizită în Spania joi și vineri (6-7 septembrie 
2018), conform AGERPRES. Premierul a anunţat că se va afla 
într-o vizită în Spania, unde va avea o întrevedere cu omolo-
gul său spaniol și va fi primită de regele Spaniei. „Mă voi afla 
într-o vizită de lucru în Spania, unde voi avea o întrevedere 
cu omologul meu spaniol și voi fi primită de Regele Spaniei. 
Voi fi însoțită de mai mulți colegi, vicepremierul și minis-
trul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ministrul 
Afacerilor Externe, ministrul Apărării, ministrul Mediului de 
Afaceri, Comerțului și Antreprenoriatului, precum și minis-
trul Fondurilor Europene. Cu prilejul acestei vizite vom discuta 
aspecte ce țin de cooperarea în plan european dintre România 
și Spania, aprofundarea relațiilor bilaterale în domeniul eco-
nomic, al apărării, administrației publice, absorbției fondurilor 
europene. Un alt subiect de interes comun îl reprezintă apro-
fundarea cooperării în plan european, în perspectiva preluării 
și exercitării de către România a președinției Consiliului Uniu-
nii Europene”, a afirmat premierul.
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M inisterul Finanţelor 
Publice (MFP) a ela-
borat Normele de 

aplicare a Programului guver-
namental „Investeşte în tine”, 
prin care tinerii între 16 şi 26 de 
ani pot lua credite cu dobândă 
zero de până la 40.000 de lei, 
iar cei între 26 şi 55 de ani 
pot primi un credit de până la 
35.000 de lei, dacă vor să se 
dezvolte personal şi profesi-
onal, investind în educaţie, în 
cultură sau în sănătate. „Prin 
acest Program ne propunem să 
venim în întâmpinarea tineri-
lor care au nevoie de un sprijin 
financiar pentru a se dezvolta 
atât personal, cât şi profesional. 
De asemenea, ne-am gândit şi 
la adulţii care doresc sau sunt 
nevoiţi să îşi schimbe profesia, 
să se recalifice. Este o inves-
tiţie în oameni, în cetăţenii 
români, un angajament pe care 
ni l-am asumat prin Progra-
mul de guvernare”, a declarat 
Eugen Teodorovici, ministrul 
Finanţelor Publice, într-un 
comunicat remis AGERPRES.

Potrivit sursei citate, bene-
ficiarii programului trebuie 
să îndeplinească următoa-
rele condiţii de eligibilitate: 
să fie persoane fizice cu cetă-
ţenie română, cu domiciliul 
în România; să fie tineri cu 
vârsta cuprinsă între 16 ani 
împliniţi şi până la 26 de ani 
neîmpliniţi la data solicită-
rii creditului inclusiv şi să 
fie cuprinşi în sistemul de 

învăţământ sau să efectueze 
cursuri de specializare, auto-
rizate de Ministerul Educaţiei 
Naţionale sau, după caz, de 
Ministerul Muncii şi Justiţiei 
Sociale; persoane cu vârsta 
între 26 de ani împliniţi şi 
55 de ani neîmpliniţi la data 
solicitării creditului inclusiv, 
dacă sunt cuprinse în sistemul 
de învăţământ sau efectu-
ează cursuri de reconversie 
şi/ sau specializare profesio-
nală, autorizate de Ministerul 
Educaţiei Naţionale şi, după 
caz, de Ministerul Muncii şi 
Justiţiei Sociale; să prezinte 
cel puţin un codebitor, dacă 
solicitantul nu este angajat.

Potrivit MFP, procentul de 
garantare a creditelor acordate 
prin Program este de 80%, 
exclusiv dobânzile şi comisi-
oanele aferente, iar plafonul 
total al garanţiilor de stat care 
pot fi emise pentru anul 2018 
este de 600 de milioane de lei. 
Bugetul total al subvenţiilor 

de dobândă şi al comisioane-
lor este de 5 milioane de lei, 
suportate din bugetul de stat, 
prin bugetul Comisiei Naţio-
nale de Strategie şi Prognoză. 

„Valoarea maximă a finanţă-
rii garantate de stat este de 
40.000 lei, în cazul benefici-
arilor cu vârste între 16 ani şi 
26 de ani, respectiv 35.000 lei, 
pentru beneficiarii cu vârste 
între 26 ani şi 55 ani. Creditele 
pot fi suplimentate cu 20.000 
de lei, pentru toţi beneficia-
rii, dacă sunt angajaţi sau se 
angajează pe perioada derulă-
rii creditului”, se precizează în 
comunicat. Garanţia de stat se 
acordă prin intermediul Fon-
dului Naţional de Garantare a 
Creditelor pentru Întreprinderi 
Mici şi Mijlocii şi a Fondului 
Român de Contragarantare, 
iar dobânzile, comisioanele şi 
spezele bancare aferente credi-
telor garantate se suportă din 
bugetul Comisiei Naţionale de 
Strategie şi Prognoză.

MFP precizează că 
durata maximă de 
creditare este de 10 ani.
De asemenea, programul pre-
vede şi obligaţia instituţiilor de 
credit finanţatoare de a asigura 
o perioadă de graţie cel puţin 
egală cu perioada studiilor, nu 
mai mult de 5 ani de la data 
acordării creditului. „Costul 
total al creditelor acordate în 
cadrul Programului, care este 
suportat de la bugetul de stat, 
se compune din rata dobânzii 
ROBOR la 3 luni plus o marjă 
de maximum 2% pe an; marja 
include toate costurile legate de 
acordarea şi derularea creditu-
lui în toate etapele finanţării; 
comisionul de analiză perceput 
de finanţatori, de maximum 
0,1% aplicat la valoarea finan-
ţării; comisionul de gestiune a 
garanţiilor de stat perceput de 
FNGCIMM şi FRC”, se menţi-
onează în document. Pentru 
implementarea Programului 
urmează să fie aprobate, prin 
ordin MFP, respectiv prin ordin 
al CNSP, convenţii de garan-
tare încheiate între fondurile 
de garantare şi finanţatorii par-
ticipanţi în Program, cadru de 
plată a dobânzilor şi a comisioa-
nelor de analiză şi de gestiune 
încheiate între CNSP şi finan-
ţatori, respectiv fondurile de 
garantare precum şi de imple-
mentare între MFP şi fondurile 
de garantare în ceea ce pri-
veşte emiterea garanţiilor de 
stat, conform sursei citate.

MFP a elaborat Normele de aplicare a 
programului guvernamental „Investeşte în tine”
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DEALU NEGRU:

De Centenar, ciuperci gătite 
după o reţetă de 100 de ani

Sătenii din localitatea Dealu Negru au gătit la prima ediţie a 
Sărbătorii ciupercilor, organizată pe 2 septembrie 2018, o tocă-
niţă de ciuperci după o reţetă veche de 100 de ani, pentru a 
marca, astfel, Centenarul Marii Uniri, informează AGERPRES. „În 
zona de munte se fac mai multe specii de ciuperci, cum sunt 
hribii, care sunt traiul nostru, folosite de săteni în fiecare zi, și 
bureţi galbeni, gălbiorii. Ciupercile se culeg dimineaţa de către 
oameni, se găsesc mai ales în pădurea de molid, ascunse la 
rădăcina copacilor. Am gătit o tocăniţă de ciuperci moţească, 
după o reţetă veche de 100 de ani, pe care o știm de la bunici 
și străbunici. Astfel, vrem să reînviem și să păstrăm tradiţiile 
în anul Centenarului”, a spus Violeta Crișan, o localnică partici-
pantă la festival. Ea a mai spus că hribii se curăţă, se spală și se 
taie bucăţele, se călesc în untură și apoi se pune sos de usturoi 
și smântână de vacă de casă.

„Din ciuperci și din fructe de pădure au trăit moșii și stră-
moșii noștri ca să își ducă viaţa de zi cu zi și noi vrem să ducem 
tradiţia mai departe. Se cultivă și se culeg ciuperci și fructe de 
pădure, dar se duc în străinătate ca materie primă, după care 
se întorc procesate, sub formă de conserve, siropuri sau dulce-
ţuri, la preţuri mari, din Italia sau Germania. Poate se va gândi 
cineva să facă la noi o linie de procesare ca să putem beneficia 
și noi, cei din zona Munţilor Apuseni, de roadele pământului, 
să ne putem și noi vinde direct produsele, nu să le cumpărăm 
din magazine”, a spus primarul comunei Călăţele, Vasile Tripon, 
conform sursei citate.

Renate Weber (ALDE) îi cere 
demisia lui Darius Vâlcov

Europarlamentarul ALDE, Renate Weber i-a cerut demisia lui 
Darius Vâlcov, consilier de stat în cadrul aparatului propriu de 
lucru al prim ministrului, după ce acesta a postat pe Facebook 
fișa medicală a unui protestatar din Piaţa Victoriei, informează 
AGERPRES. „Publicarea de către Darius Vâlcov a fișei medicale 
a unui om bolnav este un gest mizerabil din punct de vedere 
moral și un act ilegal, existând prevederi clare atât la nivel 
european, cât și în legislaţia noastră privind protecţia datelor 
personale. Demisia, demiterea lui Darius Vâlcov sunt gesturi 
politice obligatorii. Ca și a celor care i-au permis accesul la un 
document medical. Dacă vrem „domnia legii”, atunci trebuie 
să înţelegem că legea este aceeași pentru toţi indiferent de 
simpatii sau antipatii politice. Încălcarea ei se sancţionează”, a 
afirmat Renate Weber, conform sursei citate. Darius Vâlcov a 
postat pe Facebook fișa medicală a unui protestatar din Piaţa 
Victoriei, fișă eliberată în data de 19.06.2006, din care ar rezulta 
că acesta ar avea probleme psihice.

FOTO: ACCENTMEDIA.RO

FOTO: ROMANIALIBERA.RO

Mii de oameni au participat 
la evenimentele organizate în 
Parcul Herăstrău din Bucu-
reşti pentru aniversarea a 50 
de ani de la fabricarea primului 
autoturism Dacia, informează 
AGERPRES. Pasionaţii de 
maşini au putut admira, în Piaţa 
Charles de Gaulle, o expoziţie 
de automobile de colecţie pro-
duse în ultimele cinci decenii 
de uzina de la Mioveni. Zecile 
de modele au participat, apoi, 
la o paradă desfăşurată între 
Piaţa Charles de Gaulle şi Arcul 
de Triumf. Participanţii la eve-
niment au avut la dispoziţie, de 
asemenea, zone special ame-
najate pentru recreere sau 
practicarea diverselor sporturi.

„Deja viitorul Dacia este 
foarte promiţător. S-a reuşit 
o transformare foarte impor-
tantă în ultimii 50 de ani, de 
la primele modele la ceea ce 

este astăzi marca Dacia. A fost 
o întreprindere locală, acum 
este una globală. Aşadar, vedem 
cum se dezvoltă rolul Dacia, iar 
acest lucru este important pen-
tru România, pentru Dacia”, 
a declarat, directorul general 
al Groupe Renault România, 
Antoine Doucerain. Uzina de 
la Mioveni a aniversat, pe 20 
august, o jumătate de secol de la 
fabricarea primului autoturism 
marca Dacia, timp în care pro-
ducţia constructorului român 
de autovehicule a depăşit 6 mili-
oane de unităţi. Dacia produce 
în România aproape 350.000 
de autoturisme pe an, la care 
se adaugă peste 500.000 de 
motoare şi mai mult de 500.000 
de cutii de viteze.

Potrivit unui comunicat de 
presă al companiei, în data de 
20 august 1968 era inaugurată 
Uzina de Autoturisme Piteşti 

(UAP). Primul autoturism ieşit 
de pe porţile uzinei purta numele 
Dacia 1100 şi era un vehicul pro-
dus după licenţa modelului 
Renault R8. Un an mai târziu 
intra în fabricaţie Dacia 1300, 
care avea să fie modelul de bază 
al mărcii timp de aproape trei 
decenii. Fabricat în numeroase 
variante (berlină, break, pick-up 
şi chiar într-o versiune sport 
cu două uşi), modelul Dacia 
rămâne în memoria colectivă 
ca „maşina care a pus Româ-
nia pe roţi”.

În primul an de activitate, 
la Uzina de la Mioveni au fost 
asamblate 2.030 de vehicule. 
În prezent, peste 90% dintre 
automobilele fabricate sunt 
exportate, modele precum 
Sandero sau Duster figurând 
în topurile de vânzări de pe 
cele mai exigente pieţe euro-
pene. Platforma industrială 

de la Mioveni numără în pre-
zent 14.000 de salariaţi, care 
beneficiază de condiţii de lucru 
moderne, la nivel european. 
Gama Dacia, compusă în 
1968 dintr-un singur model, 
cuprinde în prezent şapte 
modele, din care trei (Lodgy, 
Dokker şi Dokker Van) sunt 
produse, începând din 2012, 
în Uzina Groupe Renault de la 
Tanger, în Maroc. Conform sur-
sei citate, la ora actuală, Dacia 
este cea mai mare companie 
din România, cu o cifră de afa-
ceri de peste 5 miliarde de euro, 
în 2017. Cota de piaţă a con-
structorului auto este de circa 
30% din vânzările de vehicule 
noi. Modelele Dacia sunt vân-
dute în 44 de ţări, pe patru 
continente, principalele trei 
pieţe de export fiind, în prima 
jumătate a anului 2018, Franţa, 
Germania şi Italia.

Uzina de la Mioveni a aniversat 50 de ani 
de la fabricarea primului autoturism Dacia
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PNR propune 
Guvernului trecerea la 
salariul minim pe orăExecutivul a alocat aproxima-

tiv 7,6 milioane de lei pentru 
constituirea unor perdele fores-
tiere de protecţie a Autostrăzii 
A2, în judeţul Constanţa, infor-
mează AGERPRES. Conform 
unui comunicat al Ministeru-
lui Apelor şi Pădurilor, au fost 
adoptate, în şedinţă de Guvern, 
hotărârile privind aprobarea 
amplasamentelor şi declanşa-
rea procedurilor de expropiere 
a imobilelor proprietate pri-
vată care constituie coridorul 
de expropriere situat pe ampla-
samentul lucrărilor de utilitate 
publică de interes naţional–
pentru perdele forestiere de 
protecţie a Autostrăzii A2, în 
judeţul Constanţa pe raza loca-
lităţilor Medgidia, Ciocârlia şi 
Murfatlar, precum şi pentru 
cele de pe raza localităţilor 
Bărăganu, Cumpăna, Mur-
fatlar şi Valu lui Traian.

Prin aceste hotărâri ale 
Guvernului s-au aprobat 
amplasamentul lucrărilor, 
sursa de finanţare, declanşa-
rea procedurii de expropriere, 
lista proprietarilor cunoscuţi, 
sumele individuale cuvenite 

poprietarilor şi termenul în 
care sumele individuale afe-
rente despăgubirilor se virează 
proprietarilor de imobile. 
Obiectivul de investiţii „Per-
dele forestiere de protecţie a 
Autostrăzii A2, de pe raza loca-
lităţilor Medgidia, Ciocârlia şi 
Murfatlar”, are o valoare totală 
de 4,479 milioane lei, iar supra-
faţa efectivă de împădurit este 
de 28,1850 ha. Suprafaţa supusă 
exproprierii necesară lucrări-
lor de realizare a perdelelor 
forestiere pe raza localităţilor 
Medgidia, Ciocârlia şi Murfatlar, 
este de 26,9858 ha, teren agri-
col, iar valoarea despăgubirilor 
aferentă terenurilor aflate pe 
coridorul de expropriere este 
de 441.008 lei, sumă alocată 
din bugetul aprobat pentru 
2018 al Ministerului Apelor 
şi Pădurilor.

Pentru obiectivul de inves-
tiţii „Perdele forestiere de 
protecţie a Autostrăzii A2, de 
pe raza localităţilor Bărăganu, 
Cumpăna, Murfatlar şi Valu lui 
Traian” s-au alocat 3,065 mili-
oane lei, iar suprafaţa efectivă 
de împădurit este de 18,4080 ha. 

Suprafaţa supusă exproprierii 
este de 18,2303 ha, iar valoarea 
despăgubirilor aferentă tere-
nurilor aflate pe coridorul de 
expropriere este de 304.811 lei, 
sumă alocată din bugetul apro-
bat pentru 2018 al Ministerului 
Apelor şi Pădurilor.

„Întrucât pentru realiza-
rea perdelelor forestiere de 
protecţie a autostrăzilor şi dru-
murilor naţionale sunt necesare 
suprafeţe de teren, este nece-
sară declanşarea procedurilor 
de expropiere a suprafeţelor 
de teren pe care se vor realiza 
lucrările propuse. Regia Naţi-
onală a Pădurilor–Romsilva 
a fost declarată expropriator 
în numele statului român şi 
unitate contractantă pentru înfi-
inţarea perdelelor forestiere de 
protecţie a căilor de comuni-
caţie, prin Legea nr. 289/2002 
privind perdelele forestiere de 
protecţie şi Legea nr. 255/2010 
privind exproprierea pentru 
cauză de utilitate publică, nece-
sară realizării unor obiective 
de interes naţional, judeţean 
şi local. Exproprierea pentru 
cauză de utilitate publică şi 

preluarea în administrare de 
către RNP Romsilva a suprafe-
ţelor de teren necesare realizării 
perdelelor forestiere de pro-
tecţie a căilor de comunicaţie 
va conduce la îmbunătăţirea 
standardelor de mediu, pre-
cum şi la diminuarea riscurilor 
majore, contribuind, totodată, 
la îndeplinirea angajamentelor 
României, privind protecţia 
mediului, ca stat membru al 
Uniunii Europene”, se men-
ţionează în comunicat.

Realizarea acestor proiecte 
va diminua şi preveni produce-
rea fenomenelor de depozitare 
a zăpezii pe partea carosabilă a 
autostrăzii A2 care, pe timp de 
iarnă, devine din aceste motive, 
impracticabilă şi va conduce, 
de asemenea, la îndeplini-
rea Programului naţional al 
perdelelor forestiere pentru 
protecţia autostrăzilor şi dru-
murilor naţionale, mai spune 
sursa citată. În 2018, Minis-
terul Apelor şi Pădurilor, prin 
RNP Romsilva, va constitui 100 
ha de perdele forestiere pen-
tru protecţia autostrăzilor şi 
a drumurilor naţionale.

MAP: Circa 7,6 milioane de lei, pentru 
perdele forestiere de protecţie a A2

Patronatul Naţional Român (PNR) propune Guvernului tre-
cerea la salariul minim pe oră, pentru toţi angajaţii, pauză de 
masă obligatorie de o oră și posibilitatea ca angajatorii să poată 
plăti salariaţilor o primă de până la 500 de lei fără a fi impozi-
tată, informează PNR într-un comunicat, preluat de AGERPRES. 
Reprezentanţi ai Patronatului Naţional Român din toată ţara, 
ministrul Finanţelor Publice–Eugen Teodorovici, și inspectorul 
general la Inspecţia Muncii, Dantes Bratu, au participat la Confe-
rinţa Naţională a PNR cu tema „România economică și socială în 
2030–Rolul patronatelor, măsuri și soluţii”. „Urmare a discuţiilor 
și analizelor, din cadrul conferinţei naţionale, Patronatul Naţio-
nal Român propune Guvernului României următoarele soluţii: 
trecerea la salariul minim pe oră împreună cu normarea muncii 
atât la salariaţii din sectorul bugetar, cât și la salariaţii din secto-
rul privat; pauza de masă obligatorie cu durata de 1 oră pentru 
toţi salariaţii din România; acordarea pentru o perioadă de 2 ani 
a posibilităţii ca angajatorii să poată să plătească salariaţilor o 
primă de până la 500 lei fără a fi impozitată. De asemenea, pro-
pune patronatelor din România și sindicatelor reprezentative la 
nivel naţional și partidelor parlamentare un proiect de ţară ca 
în 2030–România să devină a 5-a putere economică și socială a 
Europei”, se menţionează în comunicat, mai spune sursa citată.

FOTO: CARIERA.EJOBS.RO
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Preşedintele turc, Recep Tayyip 
Erdogan, a declarat că Tur-
cia are nevoie de sisteme de 
apărare antiaeriene ruseşti 
S-400 şi că le va procura cât 
mai curând posibil, declaraţie 
ce survine pe fondul unor ten-
siuni cu Washingtonul, care 
ameninţă cu blocarea livră-
rii de avioane de luptă către 
Ankara, informează AGER-
PRES. „Turcia are nevoie de 
sisteme S-400. Acordul în 
legătură cu acest subiect este 
încheiat şi noi le vom obţine în 
cel mai scurt timp posibil”, a 
afirmat Erdogan în cadrul unei 
ceremonii cu caracter militar. 
Aceste declaraţii survin în timp 
ce relaţiile dintre Ankara şi 
Washington au devenit puter-
nic tensionate în ultimele 
săptămâni şi Washingtonul 
şi-a exprimat preocuparea 
în legătură cu faptul că Tur-
cia, ţară membră a NATO, se 

echipează cu armament rusesc. 
Turcia şi Rusia afirmă că un 
acord a fost deja încheiat şi 
Ankara susţine că livrarea de 
S-400, un sistem antirachetă 
şi de apărare antiaeriană ce 
concurează cu cel american, 
Patriot, ar putea interveni înce-
pând de anul viitor.

Washingtonul consideră 
că achiziţionarea de sisteme 
S-400 de către Turcia pune o 
dublă problemă: cel de compa-
tibilitate cu sistemele NATO şi 
cel privind protecţia de secrete 
tehnologice ale avionului de 
luptă american F-35, pe care 
Ankara doreşte să-l cumpere şi 

despre care se spune că poate 
evita S-400. Turcia „are nevoie 
de F-35”, a declarat Erdogan. 

„SUA le furnizează sau nu le 
furnizează. Nu ştiu. Dacă le 
furnizează, atunci ei vor demon-
stra că-şi ţin angajamentele”, 
a continuat preşedintele turc.

Relaţiile dintre Turcia şi SUA 
au devenit puternic tensionate 
în ultimele săptămâni din cauza 
încarcerării, apoi a plasării în 
arest la domiciliu la Izmir (vest), 
a unui pastor american acuzat 
de Ankara de „spionaj şi de acti-
vităţi teroriste”. Conform sursei 
citate, aceste tensiuni au preci-
pitat îndeosebi prăbuşirea lirei 
turceşti, care a pierdut circa 40% 
din valoarea sa de la începutul 
anului. „Eforturile ce vizează 
provocarea prăbuşirii sectoarelor 
economic şi militar ale Turciei 
din cauza unui proces în curs 
la Izmir sunt absolut inexpli-
cabile”, a mai spus Erdogan.

Riscurile migraţiei ilegale spre 
Europa ar trebuie explicate mai 
clar locuitorilor ţărilor africane 
care se gândesc la plecare, a 
declarat cancelarul german 
Angela Merkel, în încheierea 
unui turneu în vestul Africii, 
informează AGERPRES. „Multe 
din lucrurile care se spun des-
pre Europa şi despre Germania 
nu se potrivesc cu adevărul”, a 
afirmat cancelarul, după o întâl-
nire cu preşedintele nigerian 
Muhammadu Buhari. Merkel 
este sub presiune în Germa-
nia în legătură cu migraţia în 
masă. Germania încearcă să le 
clarifice potenţialilor migranţi 
riscurile pe care le întâlnesc 

„persoanele care îşi părăsesc 
ţara, punându-şi deseori viaţa 
în pericol”, a spus ea. Migraţia 

a fost una din temele centrale 
ale turneului în trei ţări făcut 
de Merkel, ce a mai cuprins de 
asemenea Senegal şi Ghana. 
Trebuie, de asemenea, depuse 
eforturi privind oportunităţile 

legale de schimburi, a mai afir-
mat ea, evidenţiind că 1.200 de 
nigerieni studiază în prezent 
în Germania. Acest număr ar 
putea fi suplimentat, a preci-
zat Merkel.

Buhari a afirmat la rândul 
său că este „împotriva oricărei 
forme de migraţie ilegală”, care 
face ca migranţii să se expună 
la riscurile traversării deşer-
tului şi a Mării Mediterane. El 
a mai spus că circa 3.000 de 
nigerieni blocaţi în Libia au 
fost returnaţi în ţară în urmă 
cu circa şase săptămâni. Guver-
nul se va asigura că nigerienii 
vor putea în viitor să se întoarcă 
din Libia, a adăugat Buhari. 
Conform sursei citate, apro-
ximativ 8.600 de nigerieni din 
Germania se află în prezent în 
situaţia în care li s-a respins 
solicitarea de azil şi ar urma 
să fie expulzaţi. În plus, peste 
20.000 de nigerieni aşteaptă o 
decizie în privinţa contestaţiilor 
la respingerea aplicaţiilor lor.

Popularitatea preşedintelui 
Emmanuel Macron în rândul 
alegătorilor francezi a înre-
gistrat în august o scădere cu 
cinci puncte procentuale faţă 
de luna iulie, ajungând la 34%, 
potrivit unui sondaj informează 
AGERPRES. „Macron suferă 
din cauza discreditării politice 
legate de demisia ministrului 
ecologiei Nicolas Hulot, dar şi 
din cauza mobilizării opoziţiei 

după scandalul Benalla”, afirmă 
institutul de sondare a opiniei 
publice. Alexandre Benalla, fost 
şef al dispozitivului de protec-
ţie al lui Macron şi adjunct al 
şefului cancelariei prezidenţiale, 
a fost concediat de preşedinţia 
Franţei, după ce a fost acuzat că 
a lovit un protestatar în timpul 
manifestaţiilor de 1 Mai, la care 
ar fi trebuit să asiste doar ca 
observator. „Analiza motivelor 

oferite de francezi pentru opini-
ile lor arată o anumită ruptură 
în imaginea prezidenţială din 
cauza practicilor politice lipsite 
de caracterul exemplar şi care 
sunt prea sensibile la intere-
sele economice”. În rândul celor 
chestionaţi, doar 28% consideră 
că politicile guvernului Macron 
sunt corecte, în timp ce 27% au 
declarat că sunt eficiente. Con-
form sursei citate, Macron, care 

a câştigat alegerile prezidenţi-
ale din 2017 cu 66,1% din voturi, 
a promis că va aduce schim-
bare. În cele cincisprezece luni 
în funcţia de preşedinte, el a 
modificat codul muncii, a pre-
zentat un nou sistem de educaţie 
şi a reformat sectorul feroviar, 
o decizie care i-a scos în stradă 
pe muncitori şi studenţi. Son-
dajul a fost realizat în rândul 
a 1.040 de persoane.

Erdogan afirmă că Turcia are nevoie 
de sisteme de apărare ruseşti S-400

Angela Merkel a evidenţiat riscurile migraţiei 
ilegale, în încheierea unui turneu în vestul Africii

Popularitatea preşedintelui Macron, în continuă scădere

FOTO: NAIJANEWSAGENCY.COM
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BREXIT:

Nicio propunere realizabilă 
privind frontiera irlandeză

Ministrul francez al afacerilor europene, Nathalie Loiseau, a 
afirmat că în negocierile referitoare la Brexit nu a fost înaintată 
nicio propunere „realizabilă” cu privire la frontiera irlandeză 
după acordul preliminar obţinut în decembrie 2017, infor-
mează AGERPRES. Nathalie Loiseau a respins, de asemenea, 
planul Londrei ce prevede menţinerea unei relaţii economice 
strânse între Marea Britanie și Uniunea Europeană după Brexit. 
În ce privește contenciosul viitoarei frontiere între Republica 
Irlanda, stat membru al UE, și provincia britanică Irlanda de 
Nord, „nu a fost propus nimic care să fie realizabil și care să res-
pecte integritatea pieţei unice”, a declarat ministrul francez. 
Acordul preliminar încheiat în decembrie 2017, vizând proteja-
rea Acordului din Vinerea Mare, semnat în aprilie 1998, exclude 
orice restabilire a unei frontiere fizice pe insula Irlanda. Pre-
mierul britanic Theresa May a dat însă asigurări că ţara sa va 
părăsi piaţa unică odată cu Brexitul. Scenariul ar implica reve-
nirea la controalele vamale, iar negociatorii nu au găsit încă 
o soluţie. Ministrul britanic responsabil cu Brexit-ul, Dominic 
Raab, s-a aflat vineri (31 aug. 2018) la Bruxelles pentru o reu-
niune „substanțială” cu negociatorul-șef al Comisiei Europene 
Michel Barnier. Negocierile între Londra și Bruxelles ar trebui 
să se finalizeze până la Consiliul European din octombrie, dar 
cele două părţi încep să ia în considerare o prelungire a discu-
ţiilor, spune sursa citată. Ministrul Raab a evocat miercuri „o 
marjă de manevră” în ce privește calendarul negocierilor.

ONU a prelungit cu un an 
mandatul misiunii de pace în Liban

ONU a prelungit cu un an misiunea sa de pace în Liban (FINUL), 
fără a efectua mari modificări în ceea ce privește mandatul 
acesteia, informează AGERPRES. Misiunea, a cărei activitate de 
garantare a păcii la frontiera dintre Liban și Israel a început în 
1978, numără în prezent circa 10.500 de soldaţi din 41 de ţări. După 
mai multe săptămâni de negocieri, Consiliul de Securitate al Naţi-
unilor Unite a aprobat cu unanimitate o rezoluţie care extinde 
mandatul FINUL până la 31 august 2019. „Căștile albastre” vor con-
tinua să monitorizeze sudul Libanului și să colaboreze cu forţele 
armate ale ţării pentru a le stimula dezvoltarea în scopul de a-și 
putea asuma controlul zonei. Unele state, în principal SUA, au 
dorit unele modificări în mandatul misiunii, în special o reducere 
a componentei sale maritime, lucru respins de alte state membre. 
Ca măsură de compromis, rezoluţia aprobată cheamă guver-
nul Libanului să elaboreze un plan de consolidare a capacităţii 
sale navale, cu scopul final de a reduce echipa FINUL responsa-
bilă de sarcinile maritime, mai spune sursa citată. În plus, solicită 
secretarului general al ONU, Antonio Guterres, să prezinte într-un 
termen de șase luni un raport cu recomandări în acest domeniu.

FOTO: LEPARISIEN.FR
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MESA DEL EMPLEO DE CALIDAD EN 
LA HOSTELERÍA:

El reconocimiento de 
enfermedades profesionales 
de las camareras de piso

Se han registrado 153.921 con-
tratos indefinidos, un 33,40% 
más que en el mismo mes del 
año anterior. En los últimos 
doce meses el paro ha bajado en 
200.256 personas, una reduc-
ción interanual del 5,92%. La 
tasa de cobertura del sistema 
de protección por desempleo 
alcanza en julio el 60,1%. El 
desempleo masculino se ha 
reducido en 124.441 perso-
nas, un 8,69% menos que en 
agosto de 2017, mientras que 
el femenino baja en 75.815 per-
sonas, un 3,89% menos que 
un año antes.

El número de parados regis-
trados en las oficinas de los 
Servicios Públicos de Empleo 
ha subido en agosto en 47.047 
personas en relación con el mes 
anterior. El año pasado el paro 
había aumentado en ese mismo 
mes en 46.400, según el Minis-
terio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. En términos 
desestacionalizados, el paro ha 
descendido en 2.819 personas. 
Respecto a agosto de 2017 el 
paro se ha reducido en 200.256 
personas, lo que sitúa su nivel de 

bajada interanual en el -5,92%. 
Así, la cifra total de parados 
registrados es de 3.182.068. El 
desempleo masculino se sitúa 
en 1.306.994 personas, al subir 
en 27.415 (2,14%) y el femenino 
en 1.875.074 al incrementarse 
en 19.632 (1,06%) en relación 
al mes de julio. Si lo compa-
ramos con agosto de 2017, el 
desempleo masculino baja en 
124.441 (-8,69%) personas, y 
el femenino desciende en 

75.815 (-3,89%). Se incrementa 
el desempleo de los jóvenes 
menores de 25 años en 3.189 
(1,34%) personas en relación 
con el mes anterior. Asimismo 
sube en 43.858 (1,51%) entre 
los que tienen 25 y más años.

En cuanto a los Contratos 
de Formación y Aprendizaje, 
se han comunicado a los Ser-
vicios Públicos de Empleo un 
total de 1.994 en el último mes 
de agosto. Esta cifra ha venido 

descendiendo de forma progre-
siva en los meses de agosto de 
los últimos tres años. El paro 
registrado ha subido en las 17 
comunidades autónomas y lo 
hace encabezadas por Cata-
luña (11.594) y Andalucía 
(8.284). Por sectores econó-
micos de procedencia de los 
trabajadores, el paro registrado 
se ha reducido en Agricultura 
en 4.562 (-2,98%) en Indus-
tria sube en 8.110 (2,97%), en 
Construcción se incrementa en 
9.246 (3,43%) y en Servicios 
aumenta en 39.758 (1,85%). 
Por último, el colectivo Sin 
empleo anterior se reduce 
en 5.505 personas (-1,94%).

El número total de con-
tratos registrados durante 
el mes de agosto ha sido de 
1.602.495, lo que representa un 
incremento de 66.095 (4,30%) 
sobre el mismo mes del año 
2017. Por su parte, la contra-
tación acumulada en los ocho 
primeros meses de 2018 ha 
ascendido a 14.519.028, lo que 
supone 513.531 contratos más, 
un 3,67% que en igual periodo 
del año anterior.

El paro registrado se ha incrementado 
en 47.047 personas en el mes de agosto

La Mesa del Empleo de Calidad en la Hostelería, presidida 
por la secretaría de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, y 
con la presencia de los agentes sociales y las Comunidades 
Autónomas, ha aprobado el reconocimiento de un grupo de 
enfermedades profesionales para el colectivo de las cama-
reras de piso, relacionadas con determinados movimientos 
repetitivos en brazos y manos propios de su trabajo, según 
el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.Para 
que este acuerdo se implante cuanto antes, la Mesa ha acor-
dado que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad 
Social -organismo dependiente del Ministerio- emita una 
resolución para que las mutuas apliquen el reconocimiento 
de manera inmediata, hasta que se produzca la modificación 
del Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, que apru-
eba el cuadro de enfermedades profesionales en el Sistema 
de Seguridad Social. Este reconocimiento de las enfermeda-
des profesionales para las camareras de piso da respuesta 
a una demanda histórica de este colectivo de trabajadoras. 
Asimismo, la Mesa valorará la inclusión de una lista comple-
mentaria de enfermedades padecidas por quienes prestan 
servicios en este sector y sobre las que se sospecha un origen 
profesional, como son las dorso-lumbares, cervicales, her-
nias y otros. En materia de prevención de riesgos laborales se 
ha planteado la necesidad de elaborar una guía práctica para 
evaluar los riesgos laborales en el sector de la hostelería, que 
atiende de forma singular a riesgos ergonómicos y psicosocia-
les (cargas físicas y mentales).
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Pilotul britanic Lewis Hamil-
ton (Mercedes), care s-a aflat 
pe locul al treilea al grilei de 
start, după cele două monopos-
turi Ferrari, a câştigat, pe 2 
septembrie 2018, Marele Pre-
miu de Formula 1 al Italiei, la 
Monza, şi şi-a mărit avansul în 
clasamentul general al piloţi-
lor, informează AGERPRES.

Finlandezul Kimi Raiik-
konen (Ferrari), plecat din 
pole position, a fost depăşit 
de Hamilton în turul 45, s-a 
clasat pe locul al doilea, iar 
un alt finlandez, Valtteri Bot-
tas (Mercedes), a completat 
podiumul. Germanul Sebastian 
Vettel (Ferrari), ajuns în spatele 
plutonului după un acroşaj cu 
Hamilton în primul tur, a ter-
minat cursa pe locul al patrulea. 
După această eroare şi cele din 
Azerbaidjan şi Germania, l-au 
dus pe Vettel la 30 de puncte 
de Hamilton în clasamentul 
general. Olandezul Max Ver-
stappen (Red Bull) a trecut al 
treilea linia de sosire, dar a fost 
retrogradat pe locul al cinci-
lea, din cauza unei penalizări 
de cinci secunde primită pen-
tru faptul că l-a atins pe Bottas, 
într-o tentativă de depăşire.

Clasamentul cursei, primele 
zece locuri:

1. Lewis Hamilton (Marea 
Britanie/Mercedes) 1 h 
16:54.484 (medie: 239,299 
km/h)

2. Kimi Raikkonen (Fin-
landa/Ferrari) la 8.705

3. Valtteri Bottas (Finlanda/
Mercedes) la 14.066

4. Sebastian Vettel (Germa-
nia/Ferrari) la 16.151

5. Max Verstappen (Olanda/
Red Bull-TAG Heuer) la 18.208

6. Romain Grosjean (Franţa/
Haas-Ferrari) la 56.320

7. Esteban Ocon (Franţa/
Force India-Mercedes) la 57.761

8. Sergio Pérez (Mexic/Force 
India-Mercedes) la 58.678

9. Carlos Sainz Jr (Spania/
Renault) la 1:18.140

10. Lance Stroll (Canada/
Williams-Mercedes) la un tur

În clasamentul piloţilor, pe 
primul loc se află Lewis Hamil-
ton, cu 256 puncte, urmat de 
Sebastian Vettel, 226 puncte, 
Kimi Raikkonen, 164 puncte, 
Valtteri Bottas, 159 puncte, 
Max Verstappen, 130 puncte 
etc. Conform sursei citate, la 
echipe conduce Mercedes, cu 
415 puncte, urmată de Ferrari, 
390 puncte, Red Bull, 248 
puncte, Haas, 84 puncte etc.

Echipele de fotbal din Liga I 
vor fi obligate să folosească în 
primul unsprezece, din sezonul 
2019-2020, minimum 2 jucători 
sub 21 formaţi la nivel naţional, 
iar unul dintre aceştia va trebui 
să fie utilizat pe toata durata 
partidei, conform unei hotărâri 
luate de Comitetului Executiv al 
FRF, informează AGERPRES.

„Comitetul Executiv a validat 
decizia Comitetului de Urgenţă 
privind întărirea centrelor de 
copii şi juniori ale cluburi-
lor din Liga I. Introducerea 
regulii privind folosirea unui 
jucător U21 a dat roade, aşa 
că am luat decizia introducerii 
regulii cu doi jucători U21 pen-
tru următoarele două sezoane 
competiţionale. A fost un vot 
de unanimitate, adică au votat 
şi reprezentanţii cluburilor din 
Liga I, cât şi preşedintele LPF”, 
a declarat preşedintele FRF, 
Răzvan Burleanu, la finalul 
Comitetului Executiv. De ase-
menea, cluburile din primul 
eşalon fotbalistic al României 
vor fi obligate să aibă în lotul 
de 25 minimum 10 jucători for-
maţi la nivel naţional. „Acum 

doi ani luam decizia ca din 25 
de jucători, 8 să fie formaţi 
la nivel naţional. Pentru noul 
sezon competiţional numărul 
va creşte la 10 din 2019. Din 
2020, numărul va creşte la 12. 
Iar din 2021, dintre cei 12, patru 
trebuie să fie formaţi exclu-
siv de clubul respectiv. În plus, 
din 2019-2020 vom începe şi 

o competiţie pentru juniorii 
Under 16 din cadrul cluburi-
lor din Liga I pe care o vom 
susţine din punct de vedere 
financiar”, a menţionat Bur-
leanu, conform sursei citate.

Cluburile din Liga I au fost 
obligate de FRF să folosească 
pe toată durata meciurilor un 
jucător sub 21 de ani, format 

la nivel naţional, începând cu 
ediţia 2016-2017. La momen-
tul respectiv, regula U21 a fost 
întâmpinată cu reticenţă de 
reprezentanţii grupărilor din 
Liga I, aceştia votând împotrivă 
în Comitetul Executiv al FRF 
din 22 februarie 2016, susţi-
nând că ea va duce la scăderea 
competitivităţii campionatului.

SPORT

Auto–F1: Hamilton (Mercedes), a câştigat 
Marele Premiu al Italiei, la Monza

Fotbal: Echipele din Liga I, obligate 
să folosească jucători sub 21 de ani
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Maraton pentru un 
veac de pace între 
România şi Bulgaria

Cea de a treia ediţie a maratonului transfrontalier Via Pontica 
a avut loc duminică 2 septembrie 2018, între localităţile Krapeţ, 
de pe litoralul bulgăresc, și 2 Mai, de pe cel românesc, cu prile-
jul împlinirii a 100 de ani de pace între cele două popoare, după 
încheierea Primului Război Mondial, informează AGERPRES. „O 
cursă de sport bilaterală este o modalitate foarte bună de a 
fi marcată această aniversare. Şi mai simbolic este că oameni 
de toate vârstele se întâlnesc ca să alerge prin Dobrogea, un 
pământ disputat în urmă cu o sută de ani”, afirmă organizatorii 
de la clubul Pasul Verde, o asociaţie bulgărească care pro-
movează modul de viaţă activ. Startul probei de maraton (42 
kilometri) a fost dat la ora 07,00 de pe plaja lângă tabăra Krapeţ. 
De acolo s-a alergat spre Vama Veche și 2 Mai, iar întoarcerea 
a fost pe același traseu. La proba de semimaraton (21 kilome-
tri), startul a fost dat în centrul localităţii 2 Mai, în faţa sediului 
administrativ al Primăriei Limanu. Conform sursei citate, 
aceasta este singura cursă de maraton (42,195 kilometri) trans-
frontalier din România și din Bulgaria. Cursa a reunit peste 200 
de participanţi din România și din Bulgaria, precum și din alte 
ţări. Anul trecut, Via Pontica a promovat libertatea de circulaţie.

Brazilianul Ronaldo, 
acţionar la clubul 
Real Valladolid

Un grup de investitori, condus de fostul atacant brazilian 
Ronaldo Nazario de Lima, a ajuns la un acord cu actualul preșe-
dinte al clubului spaniol de fotbal Real Valladolid, Carlos Suarez, 
pentru preluarea a 51 la sută din acţiunile grupării de primă 
ligă, în schimbul sumei de 30 de milioane de euro, informează 
AGERPRES. Presa spaniolă a publicat detaliile tranzacţiei, sin-
gurele detalii rămase de pus la punct fiind ce funcţii vor avea 
cei doi în noua organigramă a clubului, Carlos Suarez urmând 
să fie manager, în timp ce intenţia fostului mare fotbalist bra-
zilian ar fi să se afle în plan secund. Acordul stabilește ca plata 
celor 30 de milioane de euro să se facă pe parcursul mai multor 
ani, cu o formulă similară celei pe care a urmat-o Suarez, când 
a devenit acţionar majoritar, în 2011, achiziţionând clubul de 
la surorile Saralegui. Conform sursei citate, Ronaldo a jucat în 
Spania la cele două mari cluburi, FC Barcelona și Real Madrid.

FOTO: SOLDIERSCHARITY.ORG

FOTO: PERU21.PE

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


 | 15www.periodicoelrumano.es
Nr. 220 6 septembrie 2018

 PeriodicoRumano
 PeriodicoRumano ANUNȚURI ȘI SERVICII

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

Domn de 46 de ani, divorțat, din zona Madridului, 
doresc să cunosc o doamnă de vârstă apropiată 
pentru o relație de prietenie. Mă puteți suna la tel. 
642264868.

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.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bărbat divorţat, 42 de ani, caut o doamnă sau 
domnișoară cu vârsta până în 40 de ani. Tel: 
642728159.

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

Bărbat de 41 de ani, divorţat, comunitatea Madrid, 
caut o femeie de vârstă apropiată. Tel: 642002967.

Doamnă serioasă doresc să cunosc un domn din 
zona Toledo. Tel: 642902340.

Chico serio y simpático busca chica de 28 a 36 
años para amistad o posible relación de pareja. Tel: 
688383660.

Hola soy un chico de Madrid de mediana edad, 
soltero, sin cargas familiares, empresario y me 
gustaría conocer a una mujer entre 40 y 45 años, 
no importa nacionalidad y formalidad, ruego 
seriedad. Señor Gil, tel: 677026947.

Chico español, soltero, de mediana edad, viviendo 
en Madrid capital, sin cargas familiares, desea 
conocer chicas hasta 42 años para una amistad 
o relación seria. Yo tengo un buen trabajo, en mi 
empresa. Buena presencia y ruego solo llamadas 
(no perdidas). Tel: 629628861.

Español divorciado quiere amistad sin límite con 
chicas rumanas de 37 a 47 años. Tel: 692349636.

Hola, soy un chico soltero, vivo en Madrid capital, 
con buen trabajo, estable y me gustara conocer 
una chica culta, honrada como yo lo soy para una 
relacion seria, amistad o matrimonio. No importa 
la nacionalidad. Ruego mucha seriedad.  

Tel: 657131211 / 677026947.

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.

Închiriez cameră de matrimoniu pentru o persoană 
în apartament cu 2 băi, terasă, Digi, internet, în 
Alcalá de Henares (Madrid), strada Talamanca. Preț: 
180€. Tel: 642820155.
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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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