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„Acest protocol poate deschide 
o nouă eră în domeniul colabo-
rării dintre autorităţile publice 
şi societatea civilă în una din 
cele mai importante chestiuni 
în ceea ce priveşte protejarea 
naturii din România. Pădurile 
virgine şi cvasivirgine constituie 
o comoară de care noi trebuie 
să ne îngrijim şi pe care trebuie 
să o transmitem urmaşilor noş-
tri. Împreună vom întreprinde 
toate demersurile necesare în 
vederea realizării obiectivelor 
propuse”, a subliniat minis-
trul Ioan Deneş.

Protocol între Ministerul Apelor şi Pădurilor şi 
WWF România pentru protejarea pădurilor virgine

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Maricel Popa, a anunţat că în Iaşi va fi înfiinţat un liceu de 
excelenţă, care urmează a fi destinat copiilor supradotaţi. La liceul de excelenţă elevii vor beneficia nu 
doar de cursuri predate la un nivel mult mai înalt decât în restul şcolilor, ci şi de dotări de ultimă oră.
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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

La Iaşi va fi înfiinţat, în premieră naţională, 
un liceu destinat copiilor supradotaţi

Uniunea Muncitorilor Români vă infor-
mează că etapa de selectare a planurilor 
de afaceri în proiectul „Acasă Plus–Antre-
prenori pentru Sustenabilitate”, în vederea 
obţinerii finanţării pentru implementa-
rea acestora este în plină desfăşurare!

Este foarte important să fie respectare 
indicaţiile prevăzute în Regulamentul de 
concurs de pe platforma on-line, pentru 
ca planurile de afaceri să fie acceptate la 
concurs (în faza A) şi să obţină finanţa-
rea (în faza B). Detalii pe pagina 8.

Butonul Roşu este un serviciu de teleur-
genţă prin care orice persoană care suferă 
o criză, cade singură în casă, i se face 
rău, este victima unui abuz sau are un 
atac de panică, ne poate chema acum 
în ajutor cu o simplă apăsare de buton.

Despre cum funcţionează acest serviciu, 
care poate salva viaţa părinţilor noştri, 
puteţi afla din interviul de la pagina 5.

Selecția planurilor 
de afaceri–până 
pe data de 25 
septembrie 2018!

Butonul Roşu 
disponibil acum 
şi în România!
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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

IJ a anunţat că inspectorii 
judiciari s-au prezentat pe 14 
sept. a.c. la Parchetul General 
în vederea soluţionării lucrări-
lor de inspecţie având ca obiect 
activitatea sau conduita procu-
rorilor militari care au demarat 
cercetările în cazul incidente-
lor din 10 august, precizând că 
aceştia nu au verificat modul în 
care se desfăşoară urmărirea 
penală şi probatoriul din acest 
dosar, informează AGERPRES.

„(…) Inspectorii judiciari s-au 
deplasat la Secţia parchetelor 
militare a Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie în vederea soluţionării 
lucrărilor de inspecţie având ca 
obiect activitatea sau conduita 
procurorilor militari care au 
demarat cercetările în cauza 
penală vizând incidentele din 10 
august 2018. Conducerea PÎCCJ 

a fost anunţată cu o zi înainte 
cu privire la această deplasare 
şi nu a formulat nicio obiecţie”, 
se arată într-un comunicat al 
Inspecţiei Judiciare, transmis 
AGERPRES.

Potrivit IJ, inspectorii judi-
ciari au solicitat, în temeiul art. 
73 alin. (4) din Legea 317/2004 
privind Consiliul Superior al 
Magistraturii, republicată, 
actele privind procedura de 
începere a procesului penal 
în cauză, emise de procurorii 
vizaţi de sesizări, iar cu această 
ocazie au fost ridicate, pe bază 
de proces-verbal, copii ale unor 
astfel de acte. Inspectorii judi-
ciari nu au avut cunoştinţă 
nici anterior şi nici în timpul 
prezenţei lor la PÎCCJ despre 
actele de urmărire penală pe 
care procurorii de caz urmau să 
le efectueze în ziua respectivă. 

Ca atare, Inspecţia Judiciară 
nu a verificat modul în care se 
desfăşoară urmărirea penală 
şi probatoriul aflat la dosarul 
cauzei, precizează sursa citată.

„Încercarea de atragere a 
Inspecţiei Judiciare în spaţiul 
disputelor politice, prin induce-
rea ideii că inspectorii s-au aflat 
la PÎCCJ în ziua în care dem-
nitari ai statului român au fost 
audiaţi la acelaşi parchet pen-
tru a-i intimida pe procurorii 
de caz, constituie, în realitate, 
o presiune asupra Inspecţiei 
Judiciare, având un dublu scop: 
manipularea opiniei publice în 
sensul că activitatea de inspecţie 
s-ar situa în afara cadrului legal 
şi deturnarea cursului verifică-
rilor”, arată IJ, conform susei 
citate. Pe 20 august, Inspecţia 
Judiciară anunţa că efectuează 
verificări prealabile cu privire la 
procurorii militari Ionel Corbu 
şi Bogdan Pârlog, cei care au 
demarat ancheta în legătură 
cu modul de intervenţie a jan-
darmilor în timpul protestului 
din 10 august.

Inspecție în conduita procurorilor ce 
anchetează incidentele din 10 august
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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

Preşedintele PMP, Eugen Tomac, 
afirma pe 15 sept. a.c., că românii din 
diaspora ar trebui să dea în judecată 
Ministerul de Interne „pentru mani-
pularea şi minciuna duse la paroxism”. 

„A susţine că, pe 10 august, româ-
nii care au venit în ţară pentru a-şi 
exprima nemulţumirea faţă de Guver-
nul Dragnea-Dancilă au fost trimişi 
de statele din care provin pentru a da 
o lovitură de stat arată cât de limitaţi 
sunt aceşti oameni care conduc astăzi 
destinele României. Doar comuniştii 
îi priveau cu atâta ură şi dispreţ pe 
românii care nu mai suportau umi-
linţele regimului şi plecau din ţară. 
În România anului 2018, nu există 
nicio diferenţă între linia de propa-
gandă a fostului PCR şi cea a PSD. 
Prin aceste declaraţii, Carmen Dan 
insultă, în mod direct, statele cu care 
avem relaţii speciale, fiind împre-
ună parte a Uniunii Europene şi a 
NATO”, spune liderul PMP, într-un 
mesaj postat pe pagina sa de Face-
book, conform AGERPRES.

El o critică pe ministrul de Interne, 
Carmen Dan, pentru afirmaţiile 
referitoare la modul în care au fost 
organizaţi cetăţenii români din dias-
pora pentru a participa la mitingul 

din 10 august de la Bucureşti. „Cum 
pregătim noi Preşedinţia Consiliu-
lui Uniunii Europene, acuzându-i pe 
europeni că ne trimit cetăţenii în ţară 
pentru a schimba cu forţa ordinea în 
stat? Carmen Dan are obligaţia de 
a oferi public explicaţii referitoare 
la enormităţile pe care le debitează. 
Să ne explice, de asemenea, de ce 
insistă în a minţi şi a aduce, în mod 
constant, deservicii României? De 
ce insistă, cu atâta încrâncenare, să 
arunce totul pe umerii unor conaţi-
onali care au vrut doar sa tragă un 
semnal de alarmă actualei guvernări 
care împinge ţara în afara Uniunii 
Europene”, afirmă Tomac, în mesa-
jul postat pe Facebook.

El le cere românilor să o dea în 
judecată pe ministrul de Interne pen-
tru afirmaţiile referitoare la faptul 
că românii din diaspora prezenţi 
la miting ar fi încercat o tentativă 
de lovitură de stat. „Români, indi-
ferent unde locuiţi, România este 
ţara voastră. Daţi-o în judecată pe 
această impostoare care s-a agăţat 
de scaunul ministerial şi vă deni-
grează, în numele statului român, 
acuzându-vă de tentativă de lovi-
tură de stat. Astfel de acţiuni nu 

pot rămâne nepedepsite. Demni-
tatea românilor este mai presus de 
iresponsabilitatea unor politicieni 
cu minte îngustă”, mai spune pre-
şedintele PMP.

„Mitingul” din 10 august 2018 nu 
a fost unul paşnic, a declarat minis-
trul Afacerilor Interne, Carmen Dan, 
în cadrul dezbaterii moţiunii simple 
la adresa sa, depusă de PNL. „Fie-
care poate avea propria reprezentare 

a acţiunilor din acea seară. Unii au 
văzut o violenţă excesivă împotriva 
Jandarmeriei şi un atac la adresa 
unei instituţii fundamentale a Sta-
tului. Alţii au văzut doar un miting 
paşnic şi o acţiune violentă a Jan-
darmilor. Nu, pe 10 august 2018 nu 
a fost un miting paşnic. Dacă ar fi 
fost aşa, lucrurile ar fi decurs ca la 
toate celelalte mitinguri şi proteste 
pe care tot Jandarmeria Capitalei 

le-a gestionat în ultimii ani”, a spus 
Carmen Dan.

Ministrul Afacerilor Interne a anun-
ţat în Parlament şi că a depus la DIICOT 

„o acţiune” prin care expune evenimen-
tele petrecute la protestul din seara 
de 10 august şi a cerut Parchetului 
să facă toate verificările necesare în 
legătură cu acele evenimente. Car-
men Dan a spus că nu are informaţii 
că protestul ar fi fost finanţat din stră-
inătate, însă a văzut filmele prezentate 
în mass-media, conform susei citate.

„Am putut vedea cu toţii şi am 
urmărit şi eu aseară nişte filmuleţe. 
Cred că sunt aspecte care reies şi din 
acele înregistrări şi cred eu că insti-
tuţiile statului se pot apleca şi pentru 
a verifica şi aceste situaţii. În plus, 
am depus la DIICOT o acţiune prin 
care expunem toată înlănţuirea de 
evenimente şi fapte, particularită-
ţile acestei acţiuni de protest şi am 
adresat Parchetului solicitarea să 
facă toate verificările necesare, noi 
fiind la dispoziţia organelor judiciare 
cu orice alte probe sau înscrisuri pe 
care le consideră necesare”, a decla-
rat ministrul, după ce a participat la 
dezbaterea moţiunii simple depusă 
împotriva sa de liberali.

FOTO: PIXABAY.COM

Tomac: Românii din diaspora ar trebui să dea în 
judecată MAI pentru minciuna dusă la paroxism
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Recomandăm Brățara cu buton SOS pentru cardiaci, vârstnici, 
accidente auto sau stare de pericol pentru copiii ce vin 
neînsoțiți de la școală. La o apăsare de buton, echipa 
Teleasistență este alături și poate chema serviciile de 
urgență putând localiza abonatul, în caz de orice fel de 
incident. Poți comanda online pachetul de servicii de 
Teleasistență cu brățară SOS, acum și în România, pe 
www.butonulrosu.ro sau la telefon 004/0213112045!

Butonul Roşu este un serviciu de teleurgenţă disponibil 
acum şi în România. Află mai multe informaţii din interviul 
prezentat în continuare, realizat la Radio Românul din Spania 
(107,7 FM şi www.radioromanul.es) cu Ricardo Franc, mana-
ger al serviciului de teleurgenţă Butonul Roşu.

Reporter: Tot mai mulți oameni ne intreabă dacă am auzit despre 
Butonul Roșu. Spune-ne, te rugăm, Ricardo, despre ce este vorba? 
Ce este acest serviciu numit Butonul Roșu?

Ricardo Franc: Butonul Roşu este un serviciu de teleurgenţă 
disponibil acum şi în România. Orice persoană care suferă o 
criză, cade singură în casă, i se face rău, este victima unui abuz 
sau are un atac de panică, ne poate chema acum în ajutor cu o 
simplă apăsare de buton. Infrastructura tehnologică este cea 
pe care o utilizăm cu toţii, adică telefonia mobilă cu menţiu-
nea că vom avea nevoie de telefoane mobile, care dispun de 
un buton de panică sau taste de apelare rapidă. La declanşa-
rea alarmei, prin apăsarea pe acel buton, dispeceratul nostru 
activ 24 de ore din 24, răspunde imediat şi acţionează conform 
unui protocol prestabilit. În funcţie de preferinţele abonatului 
şi de situaţia creată, dispeceratul va alerta serviciul de urgenţă 
112, oferind echipei de intervenţie informaţie esenţială pentru 
optimizarea acţiunii–această informaţie fiind una care poate 
salva vieţi. Poate fi vorba de geolocaţia exactă a abonatului, 
de instrucţiuni de acces în locuinţă, de informaţii medicale, 
care altfel nu ar fi la îndemâna echipei. În continuarea unor 
asemenea evenimente, o parte importantă a serviciului este 
monitorizarea cazului până la rezolvare şi informarea fami-
liei sau a persoanelor apropiate.

R.: Am intrat direct în subiect, fără să te prezentăm. Am vrea să știm 
cum ai ajuns să deschizi un astfel de serviciu în România?

R. F.: Atunci daţi-mi voie să mă prezint. Mă numesc Ricardo 
Franc, am 53 ani şi locuiesc, în prezent, în Bucureşti. M-am 
născut în Cluj şi am locuit 20 ani în Baia Mare. În 1987 însă, 
am plecat de acasă, am locuit şi am muncit în Australia, Israel 
şi în Statele Unite. Aproape 20 ani mai târziu, la întoarcerea în 
ţară, în timp ce eram ocupat cu şedinţe, conferinţe, seminarii 
şi cursuri, primeam apeluri de la mama, în cele mai diverse 
momente. Rămasă în Baia Mare şi ieşită la pensie de vreo 15 
ani, n-avea de unde să ştie cât sunt de ocupat, când pot răs-
punde sau când nu pot vorbi. De cele mai multe ori, îi dădeam 
reject (respingere apel–n.r.) sau nu îi răspundeam, iar mai apoi 
să mă îngrijorez şi să mă întreb: DACĂ I S-A ÎNTÂMPLAT 
CEVA ȘI EU NU AM RĂSPUNS? Ulterior mi-am dat seama 
că, în caz de urgenţă, şi dacă i-aş fi răspuns, tot n-aş fi putut 
s-o ajut cu adevărat de la cei peste 600 km care ne despărţeau. 
Atunci mi-am adus aminte că, în toate ţările în care am muncit 
şi trăit, exista un serviciu medico-social, care răspundea efici-
ent unor astfel de situaţii. Astfel, în ultimii 7 ani, am explorat 
posibilităţi, am studiat sisteme de teleurgenţă, am iniţiat un 
proiect pilot, am participat la testarea şi validarea conceptu-
lui de teleasistenţă, iar acum, împreună cu parteneri privaţi 
şi publici, suntem capabili să oferim serviciul în toată ţara.

R.: De acord, pare o soluție extrem de atractivă pentru persoanele 
vulnerabile din România, dar spune-ne mai exact ce oferă și cum 
funcționează abonarea la Butonul Roșu?

R. F.: Pentru abonare este necesar un telefon cu buton/declan-
şator de alertă şi, în această privinţă, putem oferi sfaturi foarte 
bune, având în vedere experienţa acumulată în proiectele din 
ultimii ani. Vă putem consilia în legătură cu terminalele aflate 
pe piaţă şi compatibilitatea lor cu serviciul nostru. Apoi, evident, 
telefonul trebuie să aibă un card SIM, adică să fie conectat la o 
reţea de telefonie mobilă şi să beneficieze de acoperire în zona 
în care locuiesc şi activează persoanele vulnerabile. Odată înde-
plinite aceste două condiţii, orice persoană care are nevoie de 

îngrijire la distanţă se poate abona la serviciul Butonul Roşu. 
Datele medico-sociale de importanţă majoră sunt înregistrate 
în baza noastră de date şi sunt transmise numai echipelor de 
intervenţie şi numai în cazuri de urgenţă. Acestea pot fi date 
despre adresă şi căi de acces, informaţii despre afecţiuni şi 
medicamentaţia curentă, date de contact ale vecinilor sau apro-
piaţilor care trebuiesc informaţi în urgenţe. Chiar dacă abonatul 
este capabil să alerteze singur serviciile de urgenţă, Dispecera-
tul nostru optimizează transferul de informaţie şi, din start, la 
dispeceratul de la 112, apelul nostru este încadrat ca fiind un 
apel real, spre deosebire de miile de apeluri false primite zi de 
zi. Apoi, informaţia despre starea abonatului este transmisă în 
timp real, cu eficienţă şi profesionalism, cu exactitate şi sânge 
rece, fără panică şi fără omisiuni. În asemenea momente, de 
exemplu în cazuri de infarct miocardic sau accident vascular 
cerebral, câteva minute economisite pot însemna diferenţa din-
tre viaţă şi moarte. Telefonul fiind presetat pe difuzor pornit, 
în tot acest timp, dispecerul nostru menţine legătura cu abona-
tul, liniştindu-l şi informându-l despre progresul intervenţiei. 
Deci persoana respectivă nu mai este singură niciun moment.

R.: Am înțeles–este, deci, un fel de intermediere 24 de ore pe zi, între 
o persoană care are nevoie de ajutor și, respectiv, serviciile de urgență 
de la 112. Acum, hai să vorbim foarte clar și despre prețuri pentru 
că toată lumea se va întreba cât poate costa un asemenea serviciu?

R. F.: Desigur. Preţurile pot fi găsite şi pe site-ul nostru, 
butonulroşu.ro, însă vi le spun şi acum pentru că preţurile 
sunt rezonabile, în timp ce vieţile celor dragi sunt nepreţuite. 
Un abonament simplu, Butonul Roşu PREVENȚIE, care oferă 
teleurgenţă medicală şi personală, monitorizare post-urgenţă, 
precum şi informarea familiei, costă 18 lei pe lună, adică 216 
lei pe an, undeva pe la 47 euro în total. Un abonament Butonul 

Roşu GPS, la care se adaugă şi geolocalizarea abonatului în 
timp real, costă 24 lei pe lună, 288 lei pe an, adică 62 euro. 
La aceste costuri se mai adaugă contravaloarea telefonului şi 
a abonamentului telefonic, iar acestea variază în funcţie de 
producător, respectiv furnizor. Preţurile sunt importante, fără 
îndoială, dar n-ar trebui să fie factorul determinant în decizia: 
dacă să ne abonăm părinţii şi bunicii sau nu. Aş vrea să ajung 
la sufletul şi conştiinţa ascultătorilor Radio Românul şi citi-
torilor ziarului El Rumano, pentru că dacă acest serviciu este 
destul de bun pentru mine şi mama mea, consider că este o 
obligaţie morală să transmit această informaţie mai departe 
şi să schimb în bine viaţa celor care ne ascultă/citesc şi a celor 
din jurul lor. De ce să aşteptăm până li se întâmplă ceva celor 
dragi, în loc să ne pregătim şi să nu mai fim luaţi prin surprin-
dere când soarta ne încearcă? Am vorbit transparent despre 
preţuri, despre lei şi euro, însă, în realitate, moneda noas-
tră este siguranţa pentru că abonaţii noştri câştigă mai ales 
linişte sufletească. Pentru abonaţii Butonului Roşu şi famili-
ile lor, această linişte este o alegere personală, o opţiune pe 
care fiecare este liber să şi-o exprime.

R.: Îți mulțumim, Ricardo, pentru aceste noutăți care, suntem siguri, 
îi vor interesa mult pe cititorii noștri care au familii în România și își 
doresc să ușureze și să prelungească viața acestora. Fiecare dintre noi 
avem, probabil, pe cineva în gând, care ar putea beneficia de această 
monitorizare la distanță și ar fi minunat să putem spune că am făcut 
cât am putut când trebuia, fără să așteptăm, fără să amânăm, până 
când ar fi fost prea târziu. Te mai așteptăm cu vești bune!

R. F.: Succes şi zile bune! Mulţumesc Radio Românul şi 
Periodico El Rumano pentru oportunitatea de a transmite 
aceste lucruri importante românilor din Spania şi vă doresc 
o toamnă excepţională!

INTERVIU

INTERVIU cu Ricardo Franc, manager al serviciului de 
teleurgență Butonul Roşu, disponibil acum şi în România!
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Diagnosticarea şi tratarea în stadii incipiente a 
cancerului de cap şi gât asigură o rată de supra-
vieţuire de 80-90%, au reliefat participanţii la 
dezbaterea „Impactul abordării multidiscipli-
nare în cancerul de cap şi gât”, organizată de 
Societatea Română de Patologie Oncologică a 
Capului şi Gâtului (SRPOCG) în parteneriat cu 
Asociaţia Sănătate pentru Comunitate (SpC), 
informează AGERPRES. „În cazul cancere-
lor de cap şi de gât, dacă există un program 
naţional de prevenţie bine pus la punct, dacă 
există o abordare integrată, plurispecializată 
a acestei boli, rata de supravieţuire creşte de 
la 50%–rată care există în acest moment în 
România–la 80-90%”, a declarat preşedintele 
SpC, Alina Comănescu, în cadrul dezbaterii 
găzduite de Palatul Parlamentului.

Dr. Dragoş Iancu, preşedinte al SRPOCG, 
a arătat că în România, pacienţii cu neoplazii 
ale capului şi gâtului se prezintă greu la medic 
şi sunt diagnosticaţi târziu, „de cele mai multe 
ori incomplet”, iar în aceste condiţii accesul la 
un tratament corect este întârziat. El a adăugat 
că pentru investigaţiile imagistice decontate 
de Casa de Asigurări de Sănătate, un pacient 
poate fi nevoit să aştepte chiar şi şase luni. „De 
regulă, un rezultat anatomopatologic într-un 
centru de specialitate bun ar trebui să iasă în 
maximum o săptămână. Avem perioade de 
întârziere de o lună, două luni chiar. Pentru un 
pacient neoplazic, a cărui perioadă de supra-
vieţuire are o limitare, două luni pot însemna 
enorm. O altă etapă este etapa de investiga-
ţii şi de stadializare, de regulă imagistice. (...) 
Aici intervine numărul redus de aparate de 

imagistică din reţeaua de stat, suprasolicitarea 
acestora, liste de aşteptare, eventuala trimitere 
către reţeaua privată–dar de cele mai multe 
ori pacienţii oncologici sunt pacienţi săraci, 
care nu îşi pot permite să plătească din buzu-
nar”, a explicat el.

Conf. dr. Laurenţia Galeş, de la Institutul 
Oncologic „Prof. dr. Alexandru Trestioreanu”, 
a declarat că în România cancerul localizat 
în zona capului/gâtului ocupă locul şase din 
punct de vedere al incidenţei (în condiţiile în 
care la nivel european ocupă locul 12), fiind 
vorba de un cancer care depinde de statutul 
socio-economic. Ea a mai arătat că factorii 
de risc sunt consumul de tutun şi alcool. De 
asemenea, mulţi bolnavi se prezintă târziu la 
medic, considerând că problemele sunt deter-
minate de deficienţe de dentiţie. „În practică, 
stadiul 1 şi 2 (de diagnosticare al bolii–n.r.) îl 

întâlnim extrem de rar. În majoritatea cazu-
rilor avem 3 şi 4 (stadiul, n.r.) şi în această 
situaţie–adăugat la faptul că diagnosticul este 
tardiv şi că accesul la terapie este tardiv–scade 
supravieţuirea la cinci ani, de la 80-90% la 
50%”, a spus ea.

Diana Păun, consilier de stat–Departamentul 
Sănătate Publică, a vorbit despre importanţa 
implementării planurilor de finanţare adec-
vată, a legislaţiei corespunzătoare, a asigurării 
accesului la medicamente inovative şi a pro-
cedurilor diagnostice şi terapeutice de ultimă 
oră. „Avem medici bine pregătiţi şi dedicaţi. 
Reţeaua oncologică este în plină ascensiune 
(...), dar avem nevoie şi de dotare, de tehnică, 
de implementarea rezultatelor cercetării în 
practica curentă, de schimb de idei cu alte 
state care progresează în acest domeniu, toc-
mai pentru ca şi pacienţii noştri să beneficieze 

de tratament modern şi de medicină perso-
nalizată”, a adăugat ea.

Dr. Florin Buicu, preşedinte al Comisiei de 
Sănătate şi Familie din Camera Deputaţilor, a 
făcut referire la „Ghidul de diagnostic, trata-
ment şi asistenţă în tumorile capului şi gâtului”, 
lansat pe 13 sept. a.c., care a fost elaborat de 
către Societatea Italiană de Patologie Onco-
logică a Capului şi Gâtului. „E un material pe 
care profesioniştii din România îl preiau, îl 
adaptează şi urmează a-l propune prin socie-
tăţile de specialitate către Ministerul Sănătăţii, 
astfel încât să devină un document care să fie 
asumat de către Ministerul Sănătăţii”, a spus 
el, conform sursei citate.

Conf. dr. Octavian Dincă, de la Universitatea 
de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”–Cate-
dra Buco-Maxilo-Facială, a subliniat importanţa 
depistării precoce, pentru a creşte rata de 
supravieţuire, calitatea vieţii pacienţilor, dar 
şi în vederea scăderii cheltuielilor. „Medicul 
stomatolog, până prin anii ‘90, a avut un rol 
foarte important în această depistare precoce. 
Se făcea gratis, fără niciun fel de cheltuială, 
printr-o obligaţie de serviciu pe care o avea în 
protocol. (...) Au dispărut acele cabinete sto-
matologice din teritoriu şi nu cred că ne mai 
putem întoarce. Cât timp stomatologia în toată 
Europa e privată, e greu să impui din nou dis-
tribuţia în teritoriu. Dar medicul de familie 
poate să face lucrul acesta”, a arătat el. Conf. 
dr. Laurenţia Galeş a subliniat, de asemenea, 
că pacienţii trebuie să se prezinte la medic în 
cazul în care sesizează leziuni care nu dispar 
în decurs de trei săptămâni.

Diagnosticarea cancerului de cap şi gât în stadii 
incipiente asigură o rată de supravieţuire de 80-90%

FOTO: PIXABAY.COM

Guvernul a aprobat la propu-
nerea Ministerului Sănătăţii, o 
Hotărâre care prevede reorga-
nizarea Programului naţional 
de diabet zaharat derulat de 
Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate, ce are ca scop asi-
gurarea accesului bolnavilor 
cu diabet zaharat insulino-de-
pendent la mijloace eficiente 
de monitorizare şi control a 
nivelului glicemiei, informează 
HotNews.ro.

Pacienţii vor avea acces la 
sisteme de monitorizare con-
tinuă a glicemiei şi sisteme de 
pompe de insulină cu senzori 
de monitorizare continuă a gli-
cemiei, precum şi la materiale 
consumabile aferente acestora, 
decontate de CNAS. Se esti-
mează că printre beneficiarii 
acestor dispozitive sunt şi 3.600 
de copii. „Controlul optim al 
nivelului glicemic al pacienţi-
lor cu diabet zaharat tip 1 este 
esenţial pentru a evita riscul de 
apariţie a complicaţiilor acute, 
specifice diabetului zaharat 
dezechilibrat, insuficient 

controlat. Pacienţii cu diabet 
zaharat tip 1 vor avea acces 
la aceste dispozitive pe baza 
unor criterii medicale elabo-
rate de comisia de specialitate 
a Ministerului Sănătăţii”, arată 
Ministrerul Sănătăţii, într-un 
comunicat. „În primul rând, 

măsura aprobată de Guvern 
va duce la o îmbunătăţire a 
calităţii vieţii pacienţilor care 
suferă de această afecţiune. De 
asemenea, pe termen lung, esti-
măm şi o scădere a costurilor 
pentru tratamentele complica-
ţiilor acute şi cronice cauzate de 

lipsa unei monitorizări optime 
a valorilor glicemiei”, a decla-
rat ministrul Sănătăţii, Sorina 
Pintea. De asemenea, prin actul 
normativ aprobat de Guvern, a 
fost introdus şi un nou dispo-
zitiv medical în Subprogramul 
de diagnostic şi tratament al 
epilepsiei rezistente la trata-
mentul medicamentos, parte 
integrantă a Programului naţi-
onal de diagnostic şi tratament 
cu ajutorul aparaturii de înaltă 
performanţă. Este vorba des-
pre dispozitivul de stimulare 
cerebrală profundă ce va fi 
acordat bolnavilor cu epilepsie 
rezistentă la tratament medica-
mentos, mai spune sursa citată. 

„Prin introducerea acestui dis-
pozitiv, pacienţii cu epilepsie 
rezistentă la tratament medi-
camentos au la dispoziţie toate 
cele trei proceduri disponibile 
în practică medicală. În acest 
fel, cazurile care până acum 
necesitau tratament în străi-
nătate, vor putea fi rezolvate 
în ţară”, a mai declarat Sorina 
Pintea, ministrul Sănătăţii.

Dispozitivele pentru monitorizarea glicemiei şi 
administrarea insulinei vor fi decontate de CNAS

Pachete de servicii medicale diferențiate, în funcție de contri-
buția la asigurările de sănătate–este o propunere lansată de 
ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, informează HotNews.
ro. „În funcție de cât plătești pe CASS, să ai făcute mai multe 
variante, pachetul 1, pachet de bază, ai un alt venit la care se 
plătește CASS, deci implicit o contribuție mai mare, atunci ai 
al doilea pachet, cu alt tip de servicii, acesta cred că e siste-
mul logic”, a afirmat Eugen Teodorovici. Ministrul Finanțelor 
nu a avansat niciun termen de la care s-ar putea aplica această 
propunere. Întrebat de jurnaliști dacă, în cazul în care această 
propunere s-ar concretiza, persoanele cu posibilități financiare 
reduse ar urma să beneficieze de mai puține servicii, Teodoro-
vici a răspuns: „Bun, atunci lăsăm sistemul așa și plătim toți la 
fel, a venit replica lui Teodorovici. Dacă plătim diferit, e normal 
să fie mai multe variante și pachete de servicii pe care un con-
tibuabil să le primească, nu e normal să fie asta abordarea?”, a 
adăugat Eugen Teodorovici.

Simbolul ONU pentru diabetul zaharat / COMMONS.WIKIMEDIA.ORG

Propunere MF: Pachete de 
servicii medicale diferențiate

FOTO: COTIDIANUL.RO
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Cu sprijinul Departamentului pen-
tru Cultură, Turism şi Evenimente, 
din cadrul Primăriei din Alcalá de 
Henares (Madrid), Asociaţia Cultu-
rală „Juan Ramón Jiménez y Lucian 
Blaga” din Comunitatea Madrid şi 
Uniunea Artiştilor Plastici din Româ-
nia, filiala Spania au organizat pe 9 
septembrie 2018, între orele 10.00 şi 
19.00, în Plaza Cervantes din Alcalá 
de Henares, expoziţia de artă plas-
tică, intitulată „Culori pentru Patrie”.

Primarul oraşului Alcalá de 
Henares, Javier Rodríguez Palacios, 
secretarul general al Departamentu-
lui de Mişcare Socială şi Diversitate 
din Comunitatea Madrid–Mónica Sil-
vana González, precum şi purtătorul 
de cuvânt al Ambasadei României la 
Madrid–Mihai Sîrbu, s-au numărat 
printre sutele de vizitatori ai expoziţiei 
cu intrare liberă, dedicată Centena-
rului Marii Uniri.

Radio Românul şi Periodico El 
Rumano au participat, de aseme-
nea, la eveniment.

„CULORI PENTRU PATRIE: Ani-
versarea Marii Uniri, de la Alba Iulia, 
bate la porţile naţiunii române acum 
când, la 1 Decembrie 2018, se împli-
nesc o sută de ani de când întreg 
ţinutul şi poporul care vieţuieşte de 
milenii în spaţiul numit Carpato-Da-
nubiano-Pontic, cunoscut azi pe toate 
meridianele Pământului, cu numele 
de România şi locuit de o seminţie ce 
poartă cu mândrie numele ei româ-
nesc, este cea mai mândră şi frumoasă 
sărbătoare, a noastră, a celor care 
încă mai simţim cu adevărat cum 
dangătele clopotelor din Catedrala 
Reîntregirii Neamului trezesc fiorii 
sentimentului naţional.

De ce am ales aceste cuvinte? De 
ce am spus „Culori pentru patrie”? 

Sau, de ce a trebuit să scriu aceste 
rânduri, care nici nu-mi dau seama, 
dacă îşi mai află vreun rost în conşti-
inţa compatrioţilor mei diasporeni, 
a multora dintre acei care s-au decis 
să se aşeze în minunatele şi primi-
toarele ţinuturi ale Spaniei?!

Cuvintele limbii sunt create de 
înaintaşii noştri pentru a comunica 
între noi, a ne înţelege şi a respecta 
o tradiţie milenară exprimată prin 
multitudinea formelor culturale ce 
ne dau posibilitatea de-a vorbi despre 
identitatea noastră naţională, adică 
cea românească. Numai printr-un 
respect atribuit propriei tale culturi, 
poţi să-ţi aperi cu sfinţenie ceea ce 
eşti cu adevărat! Fofilându-te după 
tot felul de false aspecte ale gândirii, 
înşelându-ţi propria identitate isto-
rică şi culturală, cu siguranţă, te vei 
pierde în noianul nonvalorilor cultu-
rale, care nu-ţi aparţin şi vei ajunge 
să te zbaţi zilnic în câmpul propriei 
tale dezamăgiri. Poate răspunsul meu 
la prima întrebare nu va avea efec-
tul ce mi l-am propus, însă celelalte 
răspunsuri, cred, au să vă convingă.

Pentru mine „Culori pentru patrie”, 
nu-i doar o construcţie metaforică, 
ci vine legându-se de tot ce cuprinde 
imensitatea unui spaţiu ce începe 
pe malurile Nistrului şi se termină 
în cealaltă parte, pe malurile Tisei, 
sau începând cu coloristica mara-
mureşeană şi sfârşind, a se întâlni, 
cu seninul danubian ce parcă ţine în 
braţele lui toată înălţimea piscurilor 
carpatine. Culorile creaţiilor pictu-
rale expuse în patrimonica Piaţă a lui 
Cervantes, duminică, 9 septembrie 
a.c., din Alcalá de Henares, au atras 
o mulţime de vizitatori, unii dintre 
ei alcalaini de origine, iar alţii de pe 
alte meleaguri ale terrei. Au fost mulţi 

europeni, asiatici, africani, dar şi mai 
mulţi hispano-americani, admirând 
ceea ce o mână de pictori români le-a 
oferit cu mult drag şi respect. Res-
pectând acest public numeros, s-au 
respectat pe ei înşişi, arta lor, dar şi 
culorile unor drapele, cel al Româ-
niei şi al ţării gazdă, Spania. După 
cum s-a putut constata la faţa locu-
lui, omagiul adus de pictorii: Ioan 
Oniciuc, Georgeta Alexandrescu, 
Viorel Copaciu şi Mihai T. Olteanu 
(au lipsit dintre invitaţi Ruxandra 
Irimia şi uruguaianul Francisco A. 
Bonillo, care probabil se vor întâlni 

cu acest spectacol în aer liber peste 
alţi o sută de ani; un centenar este 
unic, el nu poate creşte şi nici des-
creşte, rămâne la nestinsa lui valoare), 
a fost bine primit de cei peste 5-6oo 
de vizitatori şi cum spuneam mai îna-
inte, din toate colţurile acestei lumi 
în care trăim.

Ceea ce m-a durut mai mult şi 
mai mult, în tot timpul cât prin faţa 
tablourilor au început să se perinde 
grupurile de vizitatori admirând şi 
comentând imaginile din faţa lor, o 
laudă desigur adusă organizatorilor 
şi pictorilor, a fost lipsa aproape în 

totalitate a vizitatorilor români–în 
Alcalá de Henares trăiesc aproximativ 
douăzeci de mii de compatrioţi de-ai 
noştri–doar doi, o tânără albaiuliancă 
din Cut şi un tânăr de prin părţile 
Bacăului şi-au făcut simţită prezenţa. 
Aceast fapt s-a petrecut şi în urma 
anunţurilor noastre pe internet, radio 
şi chiar zic, prin intermediul paro-
hiei ortodoxe locale. Acum îmi dau 
seama cât de greu este să fii român!!!

Am scris aceste rânduri nu pentru 
a le mulţumi diasporenilor noştri, ci 
răspunzând respectului, interesului 
şi bunăvoinţei manifestate de ofici-
alităţile bătrânului Complutum, aşa 
încerc să transmit mulţumirile mele 
pentru sprijinul dat în realizarea 
expoziţiei omagiale, „Culori pentru 
Patrie” domnului Javier Rodríguez 
Palacios, Primarul municipiului 
Alcalá de Henares, doamnei Maria 
Arangurren, Consilier de Cultură 
şi Universitate, Turism şi Aniver-
sări al Primăriei locale, Domnului 
Mihai Sârbu, reprezentantul Amba-
sadei României în Regatul Spaniei 
şi cu multă plăcere doamnei Monica 
Silvana González González, Secre-
tar cu Probleme Sociale la Comitetul 
Federal al Partidului Socialist Mun-
citoresc Spaniol (PSOE).

Cu sincere mulţumiri, de asemenea: 
Televiziunii alcalaine, Revistei săptă-
mânale „Poarta de Madrid” şi, nu în 
ultimul rând, Postului „Radio ROMÂ-
NUL” şi Periodicului „El Rumano” ”, 
a declarat Gheorghe Vinţan, Preşedin-
tele Asociaţiei Culturale „Juan Ramón 
Jiménez şi Lucian Blaga”, Alcalá de 
Henares, Comunitatea Madrid, con-
form unui comunicat de presă.

Foto: Asociaţia Culturală „Juan Ramón 
Jiménez şi Lucian Blaga”

Locuitorii din comuna Dolheşti, din 
judeţul Suceava, sunt susţinuţi de 
o organizaţie neguvernamentală, 
Asociaţia pentru Promovarea Văii 
Șomuzului, să dezvolte turismul rural 
pentru a valorifica potenţialul zonei, 
informează AGERPRES. Asociaţia 
pentru Promovarea Văii Șomuzului, 
cu sprijinul autorităţilor locale din 
Dolheşti, a lansat proiectul „Turist 
în Dolheşti” prin care îşi propune 
atragerea unui număr mare de turişti 
români şi străini care să fie cazaţi în 
familiile din satele Dolheştii Mici şi 
Dolheştii Mari.

Aflată în sudul judeţului Suceava, 
la 15 kilometri de Fălticeni, pe valea 
râului Șomuzul Mare, comuna Dol-
heşti vrea să atragă turişti valorificând 
atât ospitalitatea localnicilor, cât mai 

ales cadrul natural, istoria, meşteşu-
gurile tradiţionale, dar şi bucătăria 
specifică zonei. Și deşi în Dolheşti 
nu există nicio pensiune, cazarea la 
săteni se doreşte a fi reţeta de succes a 
localnicilor. „Vrem să ne focusăm pe 
turismul în mediul rural, să aducem 
astfel turişti în zona noastră. Prin acţi-
unile acestea, noi vrem să îi convingem 
pe oaspeţii noştri de ce frumuseţi şi 
valori avem. În primul rând, avem 
oameni, oameni deschişi, prietenoşi, 
care comunică, avem multă tradi-
ţie, avem meşteşugari, avem istorie, 
avem gastronomie. E o emulaţie în 
sat. Sunt unii care nu pot să îşi pună 
casa la dispoziţie pentru că nu au 
spaţiu, dar ajută cu gătitul, cu orice. 
Cel puţin jumătate din sat este impli-
cat”, susţine reprezentanta Asociaţiei 

pentru Promovarea Văii Șomuzului, 
Mirela Nechita.

Primarul Cristinel Neculai Băr-
culescu, care, la rândul său, şi-a pus 
casa la dispoziţia turiştilor, admite 
că Valea Șomuzului, care se află „în 

coasta Bucovinei”, trebuie promovată 
în egală măsură cu zonele turistice 
tradiţionale ale Sucevei. Mănăstirea 
Probota, dar şi Biserica „Cuvioasa 
Parascheva”, ctitorită de cumnatul 
lui Ștefan cel Mare şi în care se află 
şi mormântul Mariei, sora marelui 
domnitor moldovean, pot consti-
tui şi ele puncte de atracţie pentru 
turişti. „Potenţialul turistic şi eco-
nomic al comunei noastre, precum 
şi oamenii pe care îi am în comună 
merită promovare, merită să aducem 
la cunoştinţa tuturor celor intere-
saţi faptul că în comuna Dolheşti 
din judeţul Suceava, pe lângă pei-
sajul deosebit de pitoresc pe care îl 
oferă, avem şi obiective care merită 
să fie vizitate. Un obiectiv istoric deo-
sebit de important pentru noi este 

biserica Cuvioasa Paraschiva, bise-
rică construită de hatmanul Nicolae 
Șandru, cel care a fost cumnat al lui 
Ștefan cel Mare şi portar al Sucevei, 
un fel de ministru de război. Șan-
dru a murit într-o bătălie la Râmnic 
şi a fost înmormântat aici. Tot aici 
este înmormântată şi Maria, sora 
lui Ștefan cel Mare”, explică Cris-
tinel Neculai Bărculescu, conform 
susei citate.

Asociaţia pentru Promovarea Văii 
Șomuzului a încheiat deja parteneri-
ate cu mai multe asociaţii şi fundaţii 
care promovează turismul şi care ar 
putea sprijini proiectul „Turist în Dol-
heşti”. În vara acestui an, la Dolheşti 
a fost organizată o tabără de vară, iar 
anul viitor ar putea ajunge în vacanţă 
primii studenţi americani.

„Culori pentru Patrie”–expoziția de artă plastică 
dedicată Centenarului Marii Uniri, în Spania

SUCEAVA:

Locuitorii din Dolheşti, susţinuţi să dezvolte turismul rural

FOTO: AGERPRES
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P reşedintele Consiliului 
Judeţean Iaşi, Maricel 
Popa, a anunţat pe 17 

sept. a.c., în cadrul unei con-
ferinţe de presă, că în Iaşi va 
fi înfiinţat un liceu de exce-
lenţă, care urmează a fi destinat 
copiilor supradotaţi, conform 
AGERPRES.

Potrivit sursei citate, 
liceul de excelenţă urmează 
să funcţioneze într-o institu-
ţie dezafectată de mai mulţi 
ani, unde a funcţionat Grupul 
Școlar „Dumitru Mageron” din 
Iaşi. „Va fi un liceu de exce-
lenţă. Este un proiect pilot la 
nivel naţional. Vom susţine şi 
finanţa acest proiect din buge-
tul CJ. Inspectoratul Școlar se 
va ocupa de selecţia elevilor 
pentru acest liceu. La noul 
liceu profesorii foarte buni 
vor preda la clase matematică, 
fizică, filologie. Practic, vor fi 
toate domeniile într-un sin-
gur loc. Spre exemplu, la ora 
actuală la Centrul Excelenţă 
ProRuralis (unde învaţă copiii 
cu performanţe la învăţătură 

care provin din familii defavori-
zate din mediul rural–n.r) sunt 
cinci copii într-un liceu, zece în 
alt liceu, şi se adună la un alt 
liceu. Cred că este mai bine ca 
decât să meargă copiii la dife-
rite clase din diferite licee din 
oraş, mai bine merg profesorii 
la clasa respectivă”, a decla-
rat Maricel Popa. La liceul de 
excelenţă elevii vor beneficia 
nu doar de cursuri predate la 
un nivel mult mai înalt decât 

în restul şcolilor, ci şi de dotări 
de ultimă oră. Potrivit şefu-
lui CJ Iaşi, în această unitate 
tablele clasice vor fi înlocuite 
cu table digitale.

În prezent, la Iaşi există două 
centre de excelenţă. Centrul 
Regional pentru Tineri Capa-
bili de Performanţă Iaşi este 
primul înfiinţat în România, 
destinat copiilor supradotaţi, 
prin ordinul Ministerului Edu-
caţiei din 2001. Această unitate 

şi-a continuat activitatea şi în 
acest an şcolar cu denumirea 
de Centrul de Excelenţă (CEX) 
Iaşi, ca instituţie cu persona-
litate juridică, înfiinţată tot 
printr-un ordin al ministeru-
lui de resort din 2013. De la 
înfiinţare şi până acum, Cen-
trul de Excelenţă Iaşi a avut şi 
are rolul de a asigura tinerilor 
cu abilităţi speciale o pregătire 
deosebită, bine focalizată pe 
aptitudinile şi nevoile lor de 
instruire, de a promova meto-
dologii şi instrumente pentru 
depistarea valorilor autentice şi 
stimularea creativităţii specifice.

Cel de-al doilea centru de 
excelenţă, ProRuralis se adre-
sează copiilor din mediul rural 
cu un coeficient de inteligenţă 
ridicat, care au rezultate la 
învăţătură foarte bune, dar 
care nu au resurse materi-
ale şi financiare de a urma o 
şcoală pe măsura calităţii lor. 
Acest al doilea centru este 
susţinut financiar de diferiţi 
întreprinzători sau politicieni 
locali, conform sursei citate.

Cea de-a 28-a gală Ig Nobel 
Prize, care recompensează cele 
mai trăznite cercetări ştiinţi-
fice, a fost organizată pe 13 
sept. a.c. într-un amfiteatru 
al Universităţii Harvard. Prin-
tre laureaţii de anul acesta se 
află şi românca Gabriela-Alina 
Sauciuc, cercetătoare la o renu-
mită universitate din Suedia, 
care a câştigat la categoria 
antropologie, relatează dpa, 
conform AGERPRES. Ea a 
fost recompensată pentru că 
a descoperit că maimuţele de 
la zoo imită vizitatorii la fel 
de des pe cât vizitatorii imită 
maimuţele. „Motivul pen-
tru care ne aflăm aici este un 
studiu despre interacţiunile 
spontane dintre cimpanzei şi 
oameni, la o grădină zoologică 
din Suedia. Scopul nostru era 
să vedem dacă cele două specii 
de primate îşi imită reciproc 
maimuţărelile. Aşa a fost. Cel 
mai important, am observat că 
maimuţăreala a dus la prelun-
girea interacţiunii interspecii”, 
a spus Gabriela Sauciuc.

Premiul Ig Nobel pentru 
medicină a fost câştigat de 
doi americani care au folosit 
tururile într-un montagne russe, 
ca mijloc de accelerare a eli-
minării unei pietre la rinichi. 

Trofeul pentru economie a 
fost decernat unei echipe 
internaţionale formată din 
Lindie Hanyu Liang, Douglas 
Brown, HuiwenLian, Samuel 
Hanig, D Lance Ferris şi Lisa 
Keepingcare care a investigat 
cât de eficient este ca angajaţii 
să folosească păpuşi voodoo 
pentru a se răzbuna pe şefii abu-
zivi. Potrivit lui Hanyu Liang, 
folosirea acestor păpuşi are 
un efect pozitiv. „Angajaţii se 
simt mult mai bine. Ei simt 
că în acest fel li se face drep-
tate”, a declarat câştigătoarea.

O altă echipă de cercetători 
alcătuită din John Barry, Bruce 
Blank şi Michel Boileau a câş-
tigat premiul pentru medicină 
reproductivă prin studiul lor 
care a analizat legătura dintre 
erecţie şi timbre. „Ne-am gân-
dit să răspundem la întrebarea 

What’s up Doc?,”, a declarat 
unul dintre laureaţi la primi-
rea premiului.

La acceptarea trofeului Ig 
Nobel pentru pace, pentru stu-
diul său privind proferarea de 
strigăte şi injurii în timpul 
conducerii unui vehicul, cer-
cetătorul Francisco Alonso a 
declarat că este important să 
se pună capăt acestui flagel–al 
furiei manifestate la volan. „Să 
ne amintim că oamenii folosesc 
maşinile şi pentru a-şi exprima 
dragostea, ceea ce este mult 
mai bine decât să le folosim 
ca mijloace pentru a semăna 
moartea”, a subliniat el.

În fiecare an, 10 premii Ig 
Nobel sunt acordate cercetă-
torilor sau personalităţilor 
care au obţinut rezultate trăz-
nite în diverse domenii–de la 
fizică, la economie, anatomie, 

medicină sau chiar pace. De 
multe ori, aceste descoperiri 
sunt inutile, incredibile sau 
bizare şi stârnesc râsul. Lau-
reaţii primesc o diplomă scrisă 
de mână şi un cec de 10 trili-
oane de dolari zimbabweeni (1 
dolar american echivalează cu 
35.000.000.000.000.000 de 
dolari locali) emis în vremea 
când această ţară era afectată 
de hiperinflaţie. Premiile Ig 
Nobel sunt decernate în fie-
care an cu o lună înainte de 
acordarea adevăratelor Premii 
Nobel. Ig Nobel Prize sunt cre-
aţia editorului şi fondatorului 
revistei, Annals of Improba-
ble Research, şi sunt menite 
să celebreze neobişnuitul, să 
onoreze imaginaţia şi să încu-
rajeze oamenii să gândească 
în mod neobişnuit, conform 
sursei citate.

La Iaşi va fi înfiinţat, în premieră naţională, 
un liceu destinat copiilor supradotaţi

Au fost decernate premiile Ig Nobel 2018, cu o 
româncă printre laureaţi, Gabriela-Alina Sauciuc

FOTO: IMPROBABLE.COM

FOTO: PIXABAY.COM

Uniunea Muncitorilor Români vă informează că etapa de 
selectare a planurilor de afaceri în proiectul „Acasă Plus–Antre-
prenori pentru Sustenabilitate”, în vederea obținerii finanțării 
pentru implementarea acestora este în plină desfășurare!

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

Este foarte important să fie respectare indicațiile prevăzute 
în Regulamentul de concurs de pe platforma on-line, pentru 
ca planurile de afaceri să fie acceptate la concurs (în faza A) și 
să obțină finanțarea (în faza B).

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.

Pentru detalii suplimentare puteți apela la telefon: 
0034/642 000 027 sau pe e-mail: umrspania@gmail.com.

Mult succes tuturor candidaților înscriși!

Protocol între Ministerul 
Apelor şi Pădurilor şi WWF 
România pentru protejarea 
pădurilor virgine
Ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, a semnat pe 17 sept. 
a.c. un protocol de colaborare cu Asociaţia WWF Programul 
Dunăre Carpaţi România pentru realizarea demersurilor nece-
sare pentru identificarea, cartarea și înscrierea în Catalogul 
naţional al pădurilor virgine și cvasivirgine din România a noi 
suprafeţe de păduri, informează AGERPRES.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Apelor și Pădurilor 
remis AGERPRES, instituţia și ONG-ul de mediu vor organiza 
consultări la nivelul Gărzilor forestiere, pentru cumularea și 
analizarea datelor existente privind potenţialele păduri virgine 
și cvasivirgine din România. MAP va facilita, prin structurile 
teritoriale, procesul de documentare a datelor necesare vali-
dării evaluărilor efectuate anterior, în vederea transpunerii în 
format GIS a amplasamentelor incluse în Catalogul naţional al 
pădurilor virgine și cvasivirgine din România.

„Acest protocol poate deschide o nouă eră în domeniul 
colaborării dintre autorităţile publice și societatea civilă în 
una din cele mai importante chestiuni în ceea ce privește pro-
tejarea naturii din România. Pădurile virgine și cvasivirgine 
constituie o comoară de care noi trebuie să ne îngrijim și pe 
care trebuie să o transmitem urmașilor noștri. Împreună vom 
întreprinde toate demersurile necesare în vederea realizării 
obiectivelor propuse”, a subliniat ministrul Ioan Deneș, con-
form sursei citate.

În urma încheierii acestui document, suprafeţele de pădure 
înscrise în Catalogul naţional al pădurilor virgine și cvasivir-
gine din România, pe baza datelor existente, vor fi transpunse 
în format GIS de către Asociaţia WWF România. Convenţia din-
tre cele două instituţii se va desfășura pe o perioadă de doi ani 
și va intra în vigoare la momentul semnării acesteia.

FOTO: ANTREPRENOR ACASĂ / FACEBOOK

ACTUALITATE

Selecția planurilor de 
afaceri se realizează până pe 
data de 25 septembrie 2018!
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Ministrul Apărării Naţionale, 
Mihai Fifor, a declarat pentru 
AGERPRES, că la acest moment 
nu se discută despre posibilita-
tea reintroducerii în România 
a stagiului militar obligato-
riu. „Aşa după cum am mai 
spus cu ceva vreme în urmă, 
în România serviciul militar 
obligatoriu este suspendat. 
În acest moment, nu putem 
discuta despre reluarea servi-
ciului militar obligatoriu. Nu 
ne-am propus acest lucru şi nu 
l-am discutat niciun moment. 
În România ne dorim în con-
tinuare ca spre armată să vină 
tineri care doresc să îmbrace 
haina militară şi să servească 
sub drapelul patriei”, a afirmat 
Mihai Fifor, mai informează 
AGERPRES.

El a spus că în majoritatea 
garnizoanelor sunt organizate 

Zile ale Porţilor Deschise, astfel 
încât tinerii pot afla ce înseamnă 
milităria şi o unitate militară. 

„Avem programul „Cadet pen-
tru o zi”, program pe care din 
anul acesta îl vom extinde şi 
vom avea programul „Cadet 
pentru o săptămână”, astfel 

încât, pe bază de voluntariat, 
tinerii să poată să trăiască ală-
turi de militarii români, să vadă 
cum este viaţa într-o unitate 
militară. Dar nu ne propunem 
reintroducerea serviciului mili-
tar obligatoriu care, aşa cum 
am mai spus, în prezent este 

suspendat”, a menţionat Fifor. 
Potrivit acestuia, MApN îşi 
doreşte ca prin programele 
pe care le oferă, prin colegi-
ile militare, prin universităţile 
militare, să atragă cât mai mulţi 
tineri spre viaţa militară, în 
Armata României. „Pentru 
că dincolo de orice, Armata 
României, cred eu, asigură în 
momentul de faţă un plan de 
carieră stabil, asigură educaţie 
la cel mai înalt nivel. Doresc să 
menţionez că din colegiile mili-
tare gradul de promovabilitate 
a Bacalaureatului este de 100%, 
universităţile noastre, de ase-
menea, au rezultate de excepţie, 
lucru pe care îl comunicăm tine-
rilor şi sperăm în continuare 
ca aceştia să fie interesaţi de 
a îmbrăca haina militară”, a 
adăugat ministrul Mihai Fifor, 
conform susei citate.

ACTUALITATE

Reprezentanţii „Respect. 
Platforma pentru Drepturi 
şi Libertăţi” spun că respectă 
decizia luată, pe 17 sept. a.c., 
de CCR, potrivit căreia legea 
de revizuire a Constituţiei în 
cazul redefinirii familiei este 
conformă dispoziţiilor consti-
tuţionale, dar atrag atenţia că 
această hotărâre nu reprezintă 

„un cec în alb pentru Guvern” 
şi încurajează alegătorii să stea 
acasă în ziua referendumului şi 
să nu valideze prin vot „o astfel 
de iniţiativă dăunătoare şi peri-
culoasă”, conform AGERPRES.

Reprezentanţii acestei 
platforme civice, cu peste 110 
organizaţii, au solicitat CCR 
să declare neconstituţională 
iniţiativa de redefinire a fami-
liei în Constituţie, considerând 
că aceasta depăşeşte limitele 
revizuirii Legii fundamentale, 
întrucât încalcă două princi-
pii de drept. „În primul rând, 
introduce doi noi subiecţi ai 
dreptului constituţional, „băr-
batul” şi „femeia”, în timp ce 
legea fundamentală stabileşte 
drepturi, în întreg textul său, 
pentru „persoană” şi, eventual, 

„cetăţean”. Mai grav, modifi-
carea art. 48 poate conduce la 
discriminare pe criteriul gen, 
întrucât instituie o ierarhie în 
cadrul căsătoriei–întâi bărba-
tul, ca subiect de drept, apoi 
femeia, au dreptul la căsăto-
rie. Or, Constituţia utilizează 
termenul „soţi” tocmai pentru 
a întări egalitatea în drepturi 
şi responsabilităţi pentru cei 

care formează o familie bazată 
pe căsătorie, inclusiv respon-
sabilităţi egale în creşterea şi 
educarea copiilor”, se arată 
într-un comunicat al Plat-
formei, transmis AGERPRES.

Potrivit sursei citate, orga-
nizaţii internaţionale, precum 
ILGA-EUROPE, Amnesty Inter-
national şi ECSOL, au intervenit 
la CCR, pentru a aduce în dis-
cuţie dreptul la viaţa de familie 
al cuplurilor de acelaşi sex, mai 
ales în urma deciziei Curţii de 
Justiţie a Uniunii Europene, 
ce reglementează faptul că, 
odată dobândit statutul de 
soţ, acesta nu poate dispărea 
la simpla trecere a unei graniţe. 

„ „Respect. Platforma pentru 
Drepturi şi Libertăţi” rămâne 
consecventă ideii care a dus la 
formarea sa, în 2017, potrivit 
căreia acest referendum este 

periculos şi dăunător pentru 
societatea românească, accen-
tuând clivajele şi îndreptarea 
României spre autoritarism. 
Este, de asemenea, un referen-
dum inutil, deoarece legislaţia 
românească prevede clar genul 
persoanelor care se pot căsă-
tori. Referendumul urii este 
doar un instrument pentru a 
avansa o agendă retrogradă şi 
nedemocratică”, spun repre-
zentanţii platformei.

Aceştia încurajează alegătorii 
să stea acasă în ziua referen-
dumului şi să nu valideze prin 
vot o astfel de iniţiativă dăună-
toare şi periculoasă şi susţin 
că boicotarea referendumului 
este modul în care societatea 
poate duce la invalidarea con-
sultării, fiind o acţiune asumată 
şi responsabilă. „Modificarea 
Constituţiei pentru redefinirea 

familiei este un demers care 
instigă la ură împotriva tuturor 
familiilor care nu sunt bazate 
pe căsătorie şi divizează inu-
til societatea, într-un moment 
în care nevoile reale ale fami-
liilor sunt ignorate de o clasă 
politică indolentă”, afirmă 
Romaniţa Iordache, expert 
jurist senior al Agenţiei Fun-
damentale pentru Drepturile 
Omului a Uniunii Europene, 
potrivit comunicatului.

Reprezentanţii platformei 
subliniază că Guvernul şi insti-
tuţiile implicate în organizarea 
referendumului trebuie să 
garanteze, conform prevederilor 
legale: transparenţă maximă şi 
corectitudine în realizarea achi-
ziţiilor publice şi în utilizarea 
banilor publici; monitoriza-
rea electronică a participării 
la vot, pentru a preveni frau-
dele de orice fel, inclusiv în 
ceea ce priveşte prezenţa la 
urne, ţinând cont de frauda-
rea constatată la referendumul 
anterior; informarea corectă 
asupra subiectului supus votu-
lui popular şi accesul tuturor 
actorilor interesaţi la dezbate-
rile publice, conform cadrului 
legal, şi prevenirea discursu-
lui urii, care ar duce la fracturi 
grave în societate şi ar avea 
consecinţe negative pe termen 
lung, cu atât mai mult cu cât 
referendumul este îndreptat 
împotriva unor categorii soci-
ale minoritare, se mai arată 
în comunicat, conform sur-
sei citate.

Platforma civică „Respect” încurajează alegătorii să 
stea acasă în ziua referendumului privind familia
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România intensifică 
relaţiile economice şi 
comerciale cu China

Dorinţa de intensificare a relaţiilor economice și comerciale cu 
China a fost exprimată de premierul Viorica Dăncilă în discu-
ţiile avute, pe 17 sept. a.c., cu Shen Yueyue, vicepreședinte al 
Adunării Naţionale Populare a Republicii Populare Chineze și 
președintele Federaţiei Femeilor din Întreaga Chină, care des-
fășoară o vizită de lucru în România, informează AGERPRES.

Pe agenda vizitei oficialului chinez se află consolidarea agen-
dei bilaterale, realizarea de schimburi de experienţă la nivel 
guvernamental și parlamentar, ca dovadă a dorinţei reciproce 
a României și R.P. Chineze de menţinere a unei relaţii dinamice, 
potrivit unui comunicat al Guvernului. În cadrul discuţiilor, ofi-
cialul chinez a punctat importanţa acordată de autorităţile 
Republicii Populare Chineze relaţiilor tradiţionale de prietenie cu 
România și a transmis aprecieri pentru sprijinul arătat de Guver-
nul României în sensul concretizării de proiecte de anvergură, în 
beneficiul ambelor ţări și popoare. Prim-ministrul român a afir-
mat dorinţa ţării noastre de intensificare a relaţiilor economice 
și comerciale, având ca obiectiv echilibrarea balanţei comerciale 
prin sporirea exporturilor românești către China și a exprimat tot-
odată interesul României pentru atragerea de investiţii din China. 
Şeful Executivului român a prezentat totodată modificările legis-
lative în domeniul parteneriatului public-privat, care urmăresc 
crearea unui mediu investiţional mai atractiv și a subliniat inte-
resul de a dezvolta cooperarea româno-chineză în domeniul 
energetic și al infrastructurii de transport, conform susei citate.

Premierul Dăncilă a 
avut o întrevedere cu 
preşedintele BERD
Prim-ministrul Viorica Dăncilă a discutat, pe 17 sept. a.c., la 
Palatul Victoria, cu o delegaţie condusă de președintele Băncii 
Europene pentru Reconstrucţie și Dezvoltare, Suma Chakra-
barti, despre oportunitatea cooperării viitoare cu BERD în 
dezvoltarea și modernizarea reţelei de spitale din România 
și finanţarea infrastructurii. La întrevedere au mai participat 
ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, și vice-
prim-ministrul Viorel Ştefan, conform AGERPRES.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, după o trecere în 
revistă a activităţii BERD în România, discuţiile au vizat par-
teneriatul public-privat, internaţionalizarea companiilor 
românești, implicarea BERD în structurarea și operaţionaliza-
rea viitorului Fond Suveran, precum și perspectivele înfiinţării 
unei Bănci de Dezvoltare. Totodată, partea română și-a expri-
mat sprijinul faţă de implicarea BERD în toate iniţiativele de 
interconectare europeană, inclusiv cele care fac obiectul dis-
cuţiilor de la Summitul Iniţiativei celor 3 Mări, care a avut loc 
la București. „Susţinem iniţiativele Uniunii Europene în princi-
palele dosare care vizează activitatea BERD și din perspectiva 
apropiată a asumării de către România a președinţiei Consi-
liului Uniunii Europene”, a subliniat Viorica Dăncilă, citată în 
comunicat. Oficialii români au apreciat, totodată, eforturile 
BERD din ultimii ani pentru realizarea interconectărilor ener-
getice dintre UE/România și Republica Moldova, precum și 
sprijinul acordat autorităţilor financiar-bancare moldovene, în 
restructurarea sistemului bancar, conform susei citate.

FOTO: PIXABAY.COM

Fifor: Nu discutăm despre posibilitatea reintroducerii 
stagiului militar obligatoriu în România
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Măsuri de modificare a 
Codului fiscal propuse 
şi venite dinspre 
mediul de afaceri 

Guvernul a aprobat hotărâ-
rea referitoare la demararea 
proiectului privind moderni-
zarea şi extinderea Sistemului 
de Urgenţă 112, informează 
AGERPRES. „Hotărârea privind 
demararea proiectului impor-
tant pentru cetăţeni, anume 
modernizarea Sistemului Naţi-
onal Unic pentru Apeluri de 
Urgenţă–112 şi extinderea aces-
tuia cu fonduri europene a fost 
aprobată”, a declarat purtătorul 
de cuvânt al Guvernului, Nelu 
Barbu. Pe 28 august, ministrul 
Fondurilor Europene, Rovana 
Plumb, şi directorul Serviciu-
lui de Telecomunicaţii Speciale, 
Ionel-Sorinel Vasilca, au semnat 
contractul de finanţare pen-
tru proiectul „Modernizarea 
infrastructurii hardware şi 
software a Sistemului Naţi-
onal Unic pentru Apeluri de 
Urgenţă”.

„Este vorba de o nouă inves-
tiţie care prevede modernizarea 
infrastructurii Sistemului Naţi-
onal Unic pentru apeluri de 
urgenţă 112. Proiectul are o 
valoare de 47,6 milioane de 
euro şi o perioadă de implemen-
tare de 36 de luni şi constă în 

modernizarea componentelor 
de hardware şi software pentru 
un răspuns mai prompt al agen-
ţiilor de urgenţă la solicitările 
cetăţenilor aflaţi în situaţii de 
urgenţă. Beneficiile proiectu-
lui sunt cele legate de creşterea 
capacităţii de răspuns la soli-
citările cetăţenilor, reducerea 
timpului de aşteptare, al meu 
ca cetăţean, care apelează la 
112 cu 5 secunde, de la 59 de 
secunde, la 54 de secunde”, a 
spus Rovana Plumb, la acea 
dată. Ea a mai spus că prin 
acest proiect se vor introduce 
mecanisme moderne de gestio-
nare a resurselor şi echipajelor 
de intervenţie şi va exista o 
alertare automată a tuturor 
structurilor ce pot interveni 
în situaţii de amploare.

„Vor exista apeluri de urgenţă 
cu transmisii video şi imagini 
de la locul evenimentului. Acest 
lucru este o noutate, pentru că 
aici cetăţenii vor avea posibi-
litatea să transmită informaţii 
suplimentare, precum imagini 
video, poze, date, text sms 
sau alte aplicaţii de telefonie 
mobilă, gen WhatsApp”, a afir-
mat Rovana Plumb. Ea a mai 

spus că se urmăreşte creşterea 
preciziei de localizare a urgen-
ţei prin GPS şi că va exista şi 
un tablou operaţional dispo-
nibil pentru toate instituţiile 
care intervin, actualizat în timp 
real. O altă noutate este extin-
derea accesibilităţii apelului de 
urgenţă pentru persoanele cu 
dizabilităţi, a adăugat minis-
trul Fondurilor Europene.

La rândul său, Ionel-Sorinel 
Vasilca, directorul STS, a spus 
că modernizarea infrastructu-
rii a fost impusă nu doar din 
considerentul uzurii fizice şi 

morale a echipamentelor, com-
ponente care funcţionează fără 
întrerupere din 2004-2005, ci 
şi pentru implementarea unei 

„soluţii actualizate tehnologic, 
moderne şi orientate pe peri-
oada anilor 2020-2030 prin 
care să se deservească mai efi-
cient apelanţii la serviciul 112”. 
Directorul STS a subliniat că 
urmează derularea procesului 
de achiziţie a echipamente-
lor şi semnarea contractului 
la mijlocul lunii decembrie 
a acestui an. El a menţionat 
că vor fi achiziţionate numai 
echipamente originale, noi şi 
de ultimă generaţie. Conform 
sursei citate, directorul STS a 
mai spus că în primul trimes-
tru al anului 2020 se va trece 
la testarea tuturor funcţiuni-
lor echipamentelor. „Pentru 
o mai bună transparenţă faţă 
de cetăţeni, activitatea în timp 
real în cadrul sistemului 112 va 
putea fi urmărită prin infor-
maţiile publicate pe site sub 
formă de grafice şi hărţi rele-
vante pe tipuri de incidente şi 
zone geografice, cu garantarea 
datelor cu caracter personal”, 
a mai spus directorul STS.

Guvernul a aprobat măsurile privind modernizarea 
şi extinderea Sistemului de Urgenţă 112

Executivul are în vedere o consolidare a Codului fiscal și a 
Codului de procedură fiscală, iar modificările ar putea să intre 
în vigoare de la 1 ianuarie 2019, a declarat ministrul Finanţe-
lor, subliniind că sunt multe propuneri foarte bune care nu vor 
deranja pe nimeni din piaţă, informează AGERPRES. Acesta 
a precizat că au fost foarte multe discuţii pe această temă 
cu mediul de afaceri, iar măsurile propuse vor fi afișate luna 
aceasta pe site-ul Ministerului Finanţelor. „Având în vedere că 
au fost foarte multe modificări în ultima perioadă, este nevoie 
de o astfel de consolidare a celor două texte. Am avut discuţii 
cu tot mediul de afaceri și au trimis foarte multe propuneri de 
modificare a Codului fiscal și Codului de procedură fiscală vizavi 
de simplificare, poate unele măsuri cu impact foarte bun în 
economie. Şi acum, în septembrie, o să afișăm pe site-ul minis-
terului ce a venit dinspre mediul de afaceri către Ministerul de 
Finanţe, ce a agreat Ministerul de Finanţe ca măsuri posibil a 
fi până la final de an adoptate, iar cele două acte normative 
să fie trecute prin Parlament ca proiecte de legi, ca să intre de 
la 1 ianuarie 2019. Piaţa nu se va supăra dacă vii și degrevezi, și 
aici voi face o propunere în felul următor: de la 1 ianuarie 2019, 
guvernele să poată doar scoate din Codul fiscal și doar Parla-
mentul să adauge, atunci când situaţia economică o impune, 
pentru a evita situaţii când guverne iresponsabile vin și taie sau 
cresc. Este o chestiune care să fie și agreată la nivel politic”, a 
explicat Teodorovici. El a subliniat că sunt măsuri foarte bune 
și niciuna „care să deranjeze într-un fel sau altul pe cineva în 
piaţă”, a mai declarat Teodorovici, conform sursei citate.

FOTO: ZIARULLUMINA.RO
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Ministrul rus de externe, Ser-
gey Lavrov a declarat că Marea 
Britanie foloseşte cazul otrăvirii 
fostului agent rus Serghei Skri-
pal pentru a obţine sprijinul 
partenerilor europeni într-un 
moment în care Brexit-ul izo-
lează Londra, informează 
AGERPRES. Doi cetăţeni 
ruşi care seamănă cu cei pe 
care Marea Britanie îi acuză 
că au intrat în Anglia pentru 
a încerca să-l ucidă pe agentul 
dublu Skripal au declarat că 
nu sunt vinovaţi şi sunt simpli 
turişti care au venit de la Lon-
dra pentru distracţie şi pentru a 
vizita oraşul Salisbury. Intervi-
evaţi de canalul de televiziune 
Russia Today, apropiat Kremli-
nului, bărbaţii–care seamănă 
cu cei doi suspecţi ale căror 
fotografii au fost difuzate de 
Marea Britanie–au declarat că 
au dorit să „viziteze catedrala 
din Salisbury”. Totodată, ei au 
confirmat că se numesc Alek-
sandr Petrov şi Ruslan Boşirov, 
aşa cum indicase Londra, care 
îi acuză că sunt agenţi ai Ser-
viciului de informaţii militar 
rus (GRU).

„Nu există fapte pe care să le 
putem aborda în mod semnifi-
cativ”, a spus ministrul Serghei 
Lavrov după întâlnirea cu 

omologul său german Heiko 
Maas. „Este inutil să avem 
această discuţie şi am confir-
mat partenerilor germani că 
nu există nicio dovadă”, a men-
ţionat el. „Principiul „foarte 
probabil”, pe care colegii brita-
nici îl folosesc pentru a-şi uni 
partenerii europeni împotriva 
Rusiei, nu este adecvat în acest 
caz. Este vorba de Brexit–de 
aceea Londra face acest lucru”, 
a adăugat ministrul rus. Lavrov 
a mai spus că se îndoieşte că 
dovezile furnizate de Marea 
Britanie aliaţilor săi în această 

afacere sunt convingătoare–
ceea ce a provocat o ripostă 
a ministrului german.

„Desigur, noi am fost infor-
maţi de Marea Britanie şi nu 
avem niciun motiv să punem 
la îndoială aceste informaţii “, 
a spus Maas, cerând ca „toată 
lumea să contribuie la clarifi-
carea acestei situaţii”, inclusiv 
prin schimb de informaţii 
despre cei doi suspecţi ruşi 
menţionaţi de Londra. Potrivit 
Londrei, atacul cu agent neuro-
toxic Noviciok a fost comis de 
doi „ofiţeri” GRU, identificaţi 

de poliţia britanică drept cetă-
ţenii ruşi Aleksandr Petrov şi 
Ruslan Boşirov, acestea fiind 
posibil nume de împrumut. Ei 
fac obiectul unui mandat de 
arestare. Conform sursei citate, 
de la început, Marea Britanie a 
acuzat Moscova că s-ar afla la 
originea atacului, care a pro-
vocat o gravă criză diplomatică 
între Rusia şi Occident. Sergei 
Skripal şi fiica sa au supravie-
ţuit atacului cu Noviciok, la 
fel şi poliţistul care s-a conta-
minat atunci când le-a venit 
în ajutor.

Ministrul de Interne german 
Horst Seehofer vede în partidul 
Alternativa pentru Germania 
(AfD) un oponent al statului în 
condiţiile în care acesta a lan-
sat recent o provocare la adresa 
preşedintelui Frank-Walter 
Steinmeier, informează AGER-
PRES. „Este perturbator pentru 
stat”, a declarat Seehofer cu 
privire la propunerea acestui 
partid de a pune bugetul pre-
şedinţiei în dezbatere, după ce 
Steinmeier a pledat în favoarea 
unui concert împotriva rasis-
mului în oraşul Chemnitz, din 
estul Germaniei, scenă a pro-
testelor. AfD „este împotriva 
statului”, chiar dacă „ei pot 
spune de mii de ori că sunt 
democraţi”, a declarat See-
hofer. AfD doreşte ca bugetul 
prezidenţial să fie discutat în 
Bundestag, după ce Steinme-
ier s-a manifestat în favoarea 
unui concert în Chemnitz, la 
care au fost interpretate nume-
roase cântece de stânga, unele 
cu versuri violente.

Oficiul Preşedinţiei în Ger-
mania este cu precădere unul 

simbolic, având puteri limitate 
şi se presupune că acţionează 
în afara politicului. De obicei, 
Oficiul este exceptat de la dez-
baterile asupra bugetului. 
Partidul lui Seehofer–Uniu-
nea Social-Creştină (CSU) care 
conduce Bavaria de peste de 70 
de ani–luptă pentru a-şi apăra 
majoritatea absolută în faţa AfD, 
în alegerile ce vor avea loc luna 

viitoare în acest land. Co-lide-
rul AfD, Alexander Gauland, 
a contracarat comentariile lui 
Seehofer, descriindu-le drept 
o „retorică absurdă” specifică 
socialiştilor din fosta Republică 
Democrată Germană. Seehofer 
este „incapabil să obţină rezul-
tate la Berlin şi din acest motiv 
el încearcă să-şi ascundă lipsa 
sa de putere atacând AfD cu 

acuzaţii josnice”, a decla-
rat Gauland. Conform sursei 
citate, fostul premier bavarez 
Seehofer a estimat că AfD a 
devenit mai radical în ulti-
mii ani. „Ce mă şochează la 
AfD este această amploare a 
emotivităţii, aceste izbucniri 
de furie, chiar şi în dezbate-
rile asupra agendei zilnice”, a 
spus el.

Rusia acuză Marea Britanie că foloseşte cazul 
Skripal pentru a-şi atrage sprijinul aliaţilor europeni

Ministrul de Interne al Germaniei: Partidul de 
extremă dreaptă AfD „este împotriva statului”
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Președintele SUA, Donald Trump, vrea impunerea de taxe vamale 
la importurile din China în valoare de încă 200 de miliarde de 
dolari, afirmă surse politice de la Washington, în pofida planului 
negocierilor cu Beijingul pentru depășirea conflictului comer-
cial, informează AGERPRES. Departamentul Trezoreriei din SUA 
vrea să iniţieze negocieri cu Administraţia de la Beijing pe tema 
relaţiilor comerciale. Donald Trump a impus deja taxe vamale 
speciale în valoare de 50 de miliarde de dolari la importurile din 
China. Beijingul a ripostat cu măsuri simetrice. Președintele ame-
rican a semnalat că Statele Unite nu au nevoie neapărat de un 
acord comercial cu China. „Noi nu suntem supuși presiunilor pen-
tru un acord cu China, ei sunt supuși presiunilor pentru a obţine 
un acord cu noi. Statele Unite vor impune curând tarife de mili-
arde și vor fabrica produse acasă”, a spus Donald Trump. Conform 
sursei citate, oficiali din cadrul Administraţiei de la Washington 
au declarat că Donald Trump le-a cerut consilierilor să identifice 
modalităţi de impunere a taxelor vamale în valoare de încă 200 
de miliarde de dolari la importurile din China.

Polonia reformează Curtea 
Supremă şi respinge criticile CE

Polonia a respins încă o dată criticile Comisiei Europene în 
legătură cu controversata reformă a Curţii Supreme, infor-
mează AGERPRES. Autorităţile de la Varșovia răspund „temerilor 
exprimate de Comisie privind conformitatea legii referitoare 
la Curtea Supremă cu legislaţia Uniunii Europene, relevând 
caracterul nefondat” al acestor temeri, arată un comunicat al 
ministerului de Externe polonez. Executivul UE estimează că 
reforma în cauză „aduce atingere principiului independenţei 
justiţiei, inclusiv inamovibilităţii judecătorilor”, permiţând pen-
sionarea unei treimi dintre judecătorii Curţii, care au împlinit 
deja 65 de ani. Cinci dintre cei 27 de magistraţi vizaţi au primit 
autorizaţia din partea președintelui polonez Andrzej Duda de 
a continua să lucreze. La 2 iulie, Comisia Europeană a lansat o 
procedură de infringement împotriva Poloniei, prin trimiterea 
unei scrisori de notificare oficială autorităţilor de la Varșovia, în 
legătură cu noua lege privind Curtea Supremă, și le-a acordat 
autorităţilor poloneze un termen de 30 de zile pentru a răs-
punde. După cum justifica la acea vreme Comisia Europeană, 
schimbările iniţiate de Varșovia subminează principiul indepen-
denţei sistemului judiciar, inclusiv inamovibilitatea magistraţilor, 
și în acest fel Polonia nu își respectă obligaţiile care îi revin potri-
vit art. 19 al Tratatului privind UE în legătură cu art. 47 al Cartei 
Drepturilor Fundamentale a UE, mai spune sursa citată. Polonia 
este vizată și de o altă procedură, cea de activare a articolului 
7 al Tratatului de la Lisabona, lansată în decembrie de Comi-
sia Europeană în legătură cu temerile privind statul de drept în 
Polonia. Această procedură este declanșată atunci când se con-
stată că într-un stat membru există un risc de încălcare gravă a 
valorilor UE și ea poate duce la sancţiuni contra ţării respective.

FOTO: TIME.COM

FOTO: EUOBSERVER.COM

Donald Trump vrea să impună 
Chinei alte taxe vamale

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


 | 13www.periodicoelrumano.es
Nr. 221 20 septembrie 2018

 PeriodicoRumano
 PeriodicoRumano

DEPÓSITO DE 
MATERIALES DE

CONSTRUCCIÓN

SILVIU

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

Porcelánico Extra 
Plus Propamsa

4,44€

Placa cartón
yeso 13mm

1,49€/m2

ESPAÑOL

El 35% de los estudiantes españoles 
de 16 a 18 años cursan Formación Pro-
fesional, según el informe Panorama 
de la Educación 2018: Indicadores de 
la OCDE publicado. Las tasas de esco-
larización en Educación Infantil que 
registra España se encuentran entre 
las más elevadas de los países de la 
OCDE. En 2015, el gasto por alumno en 
España fue inferior al promedio de los 
países de la OCDE y al de la UE22, en un 
14% y 12%, respectivamente.

España se sitúa entre los países de 
la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
con menor porcentaje de alumnos 
matriculados en ciclos formativos de 
Grado Medio de Formación Profe-
sional, la que se estudia después de 
la Educación Secundaria Obligato-
ria (ESO), junto con el Bachillerato. 
Estos estudiantes sumaron en 2016 
el 35%, una cifra que está por debajo 
de las medias de la OCDE (44%) y 
de la UE22 (48%). En los primeros 
puestos de la lista, se colocan Fin-
landia, Países Bajos, Italia y Reino 
Unido, según el Ministerio de Edu-
cación y Formación Profesional.

Así lo revela el informe Panorama 
de la Educación 2018: Indicadores 
de la OCDE (Education at a Glance. 

OECD Indicators, en inglés), elabo-
rado por esta organización con datos 
de 2015 a 2017 y publicado, y sobre 
el cual el Ministerio de Educacion 
y Formación Profesional ha reali-
zado un informe sobre España. La 
publicación, de carácter anual, analiza 
la evolución de los diferentes siste-
mas educativos, su financiación y el 
impacto de la formación en el mer-
cado de trabajo y en la economía de 
los 35 Estados miembros. Alemania 
lidera el ranking de la Formación 
Profesional Dual (modalidad que 
combina la formación teórica prác-
tica recibida en un centro educativo 
con la actividad práctica en un centro 
de trabajo) con el 31% de alumnos 
matriculados en 2016, frente al 1% 
de España. “Los programas de FP 
son un itinerario valioso para acce-
der al mercado laboral o continuar 
formándose”, destaca el documento.

En cuanto a las tasas de escola-
rización a los 16 años, desde 2010, 
España es uno de los países que 
presenta un mayor crecimiento, 
con un promedio de 9 puntos por-
centuales. En todas las edades del 
segundo ciclo de Educación Infan-
til (de 3 a 6 años), las tasas superan 
el promedio de OCDE y de UE22. La 

matriculación en Educación Terci-
aria (FP Superior y Universidad en 
España) también es más elevada que 
la media de la OCDE y de la UE22. 
En 2015, la escolarización en España 
era ya prácticamente total a los 3 
años ya que alcanzó el 96%, mien-
tras que la media de los países de la 
OCDE se situó en el 76%, y la de la 
UE22, en el 82%. Estos datos, junto 
a los de la alta escolarización a los 4 
y 5 años, sitúan a España entre los 
países con las tasas de escolarización 
más elevadas en Educación Infantil.

Transición al mercado laboral. De 
entre los jóvenes españoles de 15 a 
29 años, el 51,2% está estudiando, 
el 28,9% no estudia pero trabaja, y 
el 19,9% ni estudia ni trabaja, según 
datos de 2017. En comparación con 
el promedio de los países de la OCDE, 
el porcentaje en España es superior 
en el caso de los jóvenes que están 
estudiando (OCDE 47,4%), inferior 
en aquellos que no estudian y están 
ocupados (OCDE 39,1%) y mayor en 
el caso de los jóvenes que ni estu-
dian ni trabajan (OCDE 13,4%). De 
2007 a 2017, el número de españo-
les de entre 20 y 24 años que siguen 
estudiando aumentó 17 puntos por-
centuales. El informe revela que 

cuanto más elevado es el nivel edu-
cativo, mejores son los resultados 
en empleo y salarios. Las tasas de 
empleo en España, para todos los 
niveles de formación, son más bajas 
que el promedio de los países de la 
OCDE y de la UE22. Con las tasas 
de desempleo ocurre lo contrario, 
en todos los casos son más eleva-
das las españolas. Para los jóvenes 
que no han completado la segunda 
etapa de Educación Secundaria (FP 
de Grado Medio o Bachillerato) es 
de un 28%, frente al 18% de aquellos 
que sí lo han hecho y el 14% para los 
que tienen Educación Superior (FP 
de Grado Superior o Universidad), 
según datos de 2017. El promedio de 
países de la OCDE y de la UE22 sigue 
esta misma tendencia, con el 15% y 
18% en el primer caso, el 8% y 9% 
en el segundo y el 6% en el tercero.

Mejora el nivel educativo de la 
población adulta. Durante el periodo 
2007-2017, el porcentaje de población 
adulta española con estudios inferio-
res a la segunda etapa de Educación 
Secundaria se redujo casi 9 puntos 
porcentuales, del 49,4% al 40,9%. A 
pesar de la mejora, los valores siguen 
siendo altos respecto al promedio de 
los países de la OCDE (de 28% a 21,8%) 

y de la UE22 (de 26,8% a 19,8%). Las 
diferencias más significativas se dan 
en los adultos con estudios en esta 
segunda etapa de Educación Secunda-
ria. Mientras que en España, el 22,7% 
tienen una titulación de este nivel, 
esta población supera el 40% en el 
promedio de la OCDE y de la UE22. 
Por el contrario, se da un alto porcen-
taje de esta población con estudios 
superiores en nuestro país (36,4%), 
similar al de la OCDE (37,7%) y supe-
rior al de la UE22 (34,3%). En cuanto 
a las diferencias por generaciones, 
más de la mitad de los adultos en 
España (25-65 años) cuyos padres 
no alcanzaron la segunda etapa de 
Educación Secundaria (FP de Grado 
Medio y Bachillerato) tampoco han 
llegado a ese nivel de estudios. Sin 
embargo, una cuarta parte de ellos 
(24,4%) han obtenido titulación en 
Educación Superior.

Menor gasto en educación por alumno 
en España. En 2015, el gasto total por 
alumno en instituciones educativas 
españolas fue de alrededor de 7.300 
euros (8.432 dólares), una cuantía 
inferior al promedio de los países de 
la OCDE y al de la UE22, en un 14% 
y 12%, respectivamente. En España, 
los centros educativos tienen menor 
autonomía en la toma de decisiones 
respecto al conjunto de los países de 
la OCDE. De esta forma, solo el 10% 
dependen exclusivamente del centro 
educativo, frente al 34% en la OCDE 
y al 38% en. la UE22.

España se sitúa entre los países de la OCDE con 
menor proporción de alumnos que eligen la FP
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Plecat din pole-position, Lewis 
Hamilton a reuşit să câştige 
Marele Premiu al statului Sin-
gapore la Formula 1, britanicul 
mărind astfel avantajul faţă 
de Sebastian Vettel în ierar-
hia generală (40 de puncte îi 
separă în acest moment), infor-
meaza HotNews.ro. Podiumul 
din Grand Prix-ul de pe 16 sept. 
a.c. a fost completat de Max 
Verstappen (RedBull) şi Sebas-
tian Vettel (Ferrari).

MP Singapore, rezultate:
1 Lewis Hamilton–Mercedes 
1:51:11.611

2 Max Verstappen–Red 
Bull +8.961s

3 Sebastian Vettel–Ferrari 
+39.945s

4 Valtteri Bottas–Merce-
des +51.930s

5 Kimi Räikkönen–Ferrari 
+53.001s

6 Daniel Ricciardo–Red 
Bull +53.982s

7 Fernando Alonso–McLa-
ren Renault +103.011s

8 Carlos Sainz–Renault 
+1 tur

9 Charles Leclerc–Sauber 
Ferrari +1 tur

10 Nico Hulkenberg–Rena-
ult +1 tur

11 Marcus Ericsson–Sau-
ber Ferrari +1 tur

12 Stoffel Vandoorne–McLa-
ren Renault +1 tur

13 Pierre Gasly–Toro Rosso 
+1 tur

14 Lance Stroll–Williams 
Mercedes +1 tur

15 Romain Grosjean–Haas 
Ferrari +1 tur

16 Sergio Perez–Force India 
Mercedes +1 tur

17 Brendon Hartley–Toro 
Rosso +1 tur

18 Kevin Magnussen–Haas 
Ferrari +2 tururi

19 Sergey Sirotkin–Williams 
Mercedes +2 tururi.

Abandon:
Esteban Ocon–Force India 

Mercedes.
Clasamentul piloţilor este:
1 Lewis Hamilton–281 pct.
2 Sebastian Vettel–241
3 Kimi Raikkonen–174

4 Valtteri Bottas–171
5 Max Verstappen–148
6 Daniel Ricciardo–126
7 Nico Hulkenberg–53
8 Fernando Alonso–50
9 Kevin Magnussen–49
10 Sergio Perez–46
11 Esteban Ocon–45
12 Carlos Sainz Jr–38
13 Pierre Gasly–28
14 Romain Grosjean–27
15 Charles Leclerc–15
16 Stoffel Vandoorne–8
17 Lance Stroll–6
18 Marcus Ericsson–6
19 Brendon Hartley–2
20 Serghei Sirotkin–1.
Clasamentul constructorilor:
1 Mercedes 452 pct.

2 Ferrari 415
3 Red Bull 274
4 Renault 91
5 Haas 76
6 McLaren-Renault 58
7 Force India 32
8 Toro Rosso-Honda 30
9 Sauber 21
10 Williams 7.

Conform sursei citate, până 
la finalul sezonului 2018 din 
Formula 1 mai sunt de disputat 
următoarele Grand Prix-uri: 
Rusia (30 septembrie), Japonia 
(7 octombrie), SUA (21 octom-
brie), Mexic (28 octombrie), 
Brazilia (11 noiembrie) şi Abu 
Dhabi (25 noiembrie).

Campioana mondială en titre 
Noua Zeelandă a fost învinsă 
surprinzător, cu 36-34 (24-17), 
de Africa de Sud pe Westpac 
Regional Stadium din Wellin-
gton, în antepenultima etapă 
din ediţia 2018 a Rugby Cham-
pionship (Four Nations), cea 
mai importantă competiţie 
interţări din emisfera de sud, 
informează AGERPRES.

Conduşi foarte bine de 
căpitanul Siya Kolisi, pri-
mul jucător de culoare care 
poartă banderola de căpitan 
al Springboks, sud-africanii 
şi-au adjudecat victoria graţie 
a cinci eseuri reuşite, dintre 
care patru transformate, şi 
fructificarea unei lovituri de 
pedeapsă. All Blacks au reuşit 
şase eseuri, dintre care două 
transformate. A fost prima 
înfrângere a neozeelandezi-
lor în ultimii nouă ani în faţa 
unei alte echipe naţionale, ei 

pierzând ultimul meci în 2009, 
tot în faţa Springboks (29-32). 
Succesul Africii de Sud lasă 

deschisă lupta pentru cucerirea 
trofeului până în ultima etapă, 
chiar dacă Noua Zeelandă se 

află deocamdată pe prima pozi-
ţie a clasamentului competiţiei, 
mai spune sursa citată.

SPORT

Formula 1: Lewis Hamilton, a câştigat 
Marele Premiu al statului Singapore

RUGBY:

Noua Zeelandă, învinsă de Africa de Sud
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Irina Bara a câştigat titlul 
la dublu în turneul ITF
Perechea formată din jucătoarea română de tenis Irina Maria 
Bara și rusoaica Valentina Ivahnenko a câștigat titlul în proba 
de dublu a turneului ITF de la Biarritz (Franţa), dotat cu pre-
mii totale de 80.000 de dolari, informează AGERPRES. În finală, 
Bara și Ivahnenko le-au învins cu 6-4, 6-1 pe belgiencele Ysa-
line Bonaventure/Helene Scholsen, favoritele numărul trei. 
Bara și partenera sa au comis 4 duble greșeli în cele 68 de 
minute de joc, iar învinsele au făcut 5. La simplu, românca s-a 
oprit în optimile de finală. Conform sursei citate, pentru Bara 
este al doilea titlu ITF obţinut la dublu în acest an, după cel de 
la Indian Harbour Beach (Florida, 60.000 dolari), alături de Sil-
via Soler-Espinosa (Spania).

FOTBAL:

Suedezul Ibrahimovic a 
marcat golul cu numărul 500

CANOTAJ:

Ionela Cozmiuc şi Gianina 
Beleagă, medalie de aur

Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic a marcat golul cu numărul 
500 al carierei sale, după ce a înscris pentru echipa la care evo-
luează, Los Angeles Galaxy, în meciul pierdut cu Toronto (3-5), 
în Liga profesionistă nord-americană de fotbal (MLS), infor-
mează AGERPRES. Reușita lui Ibrahimovic a venit în minutul 43, 
când a reluat din vole o centrare de la Jonathan dos Santos, cu 
o execuţie de excepţie care a ridicat tribunele în picioare. De la 
sosirea sa în MLS în luna martie, Ibrahimovic (36 ani) a marcat 
17 goluri, cu reușita din meciul cu Toronto, el devenind al treilea 
jucător în activitate care marchează 500 de goluri, după Cristi-
ano Ronaldo și Lionel Messi, mai spune sursa citată.

Echipajul feminin de dublu vâsle categorie ușoară al Româ-
niei, format din Ionela-Livia Cozmiuc și Gianina-Elena Beleagă, 
a obţinut medalia de aur, pe 15 sept. a.c., la Campionatele 
Mondiale de canotaj pentru seniori, de la Plovdiv, informează 
HotNews.ro. Cozmiuc și Beleagă au încheiat cursa cu timpul 
6:50.71. Pe poziţia a doua s-a clasat un echipaj american, iar pe 
trei a terminat un echipaj olandez. Cele două românce și-au 
păstrat titlul mondial cucerit anul trecut la Sarasota-Bradenton, 
SUA. Aceasta este a doua medalie pentru România la Plov-
div, după argintul obţinut de Marius-Vasile Cozmiuc și Ciprian 
Tudosă la dublu rame masculine, mai spune sursa citată.

FOTO: ESPN.COM

FOTO: HOTNEWS.RO
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MUNCĂ

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

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

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

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

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

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

MATRIMONIALE

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.

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

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

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

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

Hola, soy un chico soltero, vivo en Madrid capital, 
con buen trabajo, estable y me gustara conocer 
una chica culta, honrada como yo lo soy para una 
relacion seria, amistad o matrimonio. No importa 
la nacionalidad. Ruego mucha seriedad. Tel: 
657131211 / 677026947.

Tânăr de 27 de ani, nefumător, cu loc de muncă 
stabil, doresc să cunosc o domnișoară între 25 și 30 
de ani. Tel: 644207353.

DIVERSE

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

Vând teren în judeţul Alba, Orașul Zlatna, lângă 
șosea, 4.228 m2, (se poate vinde și jumătate din 
suprafață) conductă de gaz, curent și apă. Preț 
25.000€ negociabil. Mai multe informații la tel: 
642259535.

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

Închiriez apartament, complet reformat, aer 
condiționat și electrodomestice, începând cu data 
de 1 noiembrie, în Alcalá de Henares (Madrid), 
zona Avenida Nuestra Señora de Belén. Preț 750€, 
informații la tel: 643178548.

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 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
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!

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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