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Centenarul, marcat prin plantarea a 100 de 
arbori de către 100 de copii, la Bădăcin (Sălaj)
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Preşedintele Comisiei Europene şi-a exprimat 
sprijinul pentru aderarea României la Schengen

În perioada 13.10.2017–12.10.2018, a 
fost identificat grupul țintă al proiectu-
lui (peste 400 de persoane din România, 
cu excepția Municipiului București și a 
județului Ilfov, care locuiesc de cel puțin 
12 luni în Diaspora–preponderent în Spa-
nia, dar și din alte țări europene (Marea 
Britanie, Italia, Germania, Franța etc., în 
total aproximativ 25), dintre care peste 
90% au absolvit programul de formare 
online de competențe antreprenoriale, 
iar 151 s-au înscris cu un plan de afaceri 
propriu la concursul / selectarea pla-
nurilor de afaceri ce vor fi finanțate în 
cadrul proiectului. În urma unui proces 
de selecție transparentă, echidistantă și 
obiectivă, au fost selectate 48 de pla-
nuri de afaceri plus 18 planuri rezervă.

6

În discursul său din plenul PE, Klaus Iohannis a subliniat importanța aderării României 
la spațiul de liberă circulație. „Pentru România, aderarea la spațiul Schengen reprezintă 
un obiectiv important. Acest demers va contribui semnificativ la consolidarea securității 
pentru întregul spațiu de liberă circulație din Uniune”, a apreciat Iohannis. 6

Prima etapă a 
proiectului „Acasă 
Plus–Antreprenori 
pentru Sustenabilitate” 
s-a încheiat

Peste 100 de copii, de la cei mai 
mici până la adolescenți, alături de 
părinți și organizatori, au plantat, 
100 de molizi, pe Dealul Ţarinei, 
în curtea Casei Memoriale Iuliu 
Maniu din Bădăcin (Sălaj), în 
cadrul unei acțiuni de marcare 
a Centenarului Marii Uniri. Organi-
zatorii au decis, la sfatul celor de la 
Direcția Silvică Sălaj, ca pe Dealul 
Ţarinei să fie plantați molizi. De 
altfel, Direcția Silvică, prin Ocolul 
Silvic „Măgura” Şimleu Silvaniei 
au și pus la dispoziție, din pepi-
nieră proprie, 100 de puieți.
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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

Instalațiile de înzăpezire arti-
ficială a domeniului schiabil 
din Poiana Brașov sunt pre-
gătite pentru sezonul de iarnă 
2018-2019, a declarat într-o 
conferință de presă, purtă-
torul de cuvânt al Primăriei 
Brașov, Sorin Toarcea, infor-
mează AGERPRES. „Cele 120 de 
lăncii, 24 de tunuri, din care 14 
fixe și 10 mobile sunt pregătite 
pentru înzăpezirea artificială a 
domeniului schiabil din Poiana 
Brașov, atunci când vremea va 
permite. De asemenea, toate 
gardurile și plasele de protec-
ție fixe pentru pârtii au fost 
montate, iar acolo unde au fost 
distruse, s-au înlocuit. Saltelele 
de protecție A 40 distruse de 
urși se află în proces de achi-
ziție. Procesul de revizuire a 
mașinilor de bătătorit zăpada 
va fi încheiat până la jumătatea 

lunii noiembrie, urmând să fie 
achiziționate piese de schimb 
pentru utilajele de amenajare a 
pârtiilor, pentru toată perioada 
sezonului de iarnă”, a punctat 
Toarcea. Începând cu sezonul 
de iarnă 2018-2019, vor fi puse 
în circulație autobuze de capa-
citate mică, ce vor transporta 
turiștii care își lasă mașinile 
în parcarea supraetajată din 
Poiana Mică, până la pârtiile 
de schi din stațiune.

Reamintim că la începutul 
lunii octombrie 2018, Consiliul 
Local Brașov a aprobat majo-
rarea tarifelor la mijloacele de 
transport pe cablu din stați-
une cu 7,5% pentru sezonul de 
iarnă 2018-2019. La instalațiile 
de transport pe cablu telegon-
dolă, telescaune și teleschiuri, 
cel mai mult folosite de schiori, 
prețurile sunt mai mici decât 

la telecabine, unde tarifele 
pentru o urcare sau o cobo-
râre au crescut de la 20 la 25 
lei. Schiorii au la dispoziție și 
cartele cu puncte pentru tele-
cabine, telegondolă, telescaune 
și teleschiuri, care costă între 

45 lei o cartelă cu 10 puncte 
pentru adulți și 25 lei pentru 
copii, până la 570 lei pentru 
adulți și 300 lei pentru copii, o 
cartelă cu 240 de puncte. Car-
telele sunt cu 10, 20, 30, 60, 
80, 120 și 240 de puncte. De 

asemenea, cei interesați își pot 
achiziționa abonamente pe zile 
cât și pe intervale orare, mai 
spune sursa citată.

În sezonul trecut 2,3 mili-
oane de turiști au trecut pe la 
turnichetele mijloacelor de 
transport pe cablu din stați-
une, număr în creștere, potrivit 
purtătorului de cuvânt. Dome-
niul schiabil din Poiana Brașov 
a fost modernizat în totalitate 
începând cu anul 2009, fiind 
redeschis în 2011. În prezent 
acesta se întinde pe o suprafață 
de 85 ha, lungimea pârtiilor 
fiind de 24 km, cu grade diferite 
de dificultate. La altitudinea de 
1.500 metri a fost construit un 
lac pe o suprafață de 1,4 ha cu 
o capacitate de 140.000 metri 
cubi de apă pentru înzăpezi-
rea artificială a domeniului 
schiabil.

Instalaţiile domeniului schiabil din Poiana Braşov 
sunt pregătite pentru sezonul de iarnă 2018-2019
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Trimite bani în România, așa cum 
îți dorești, și ajută-i pe cei dragi.
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Președintele Comisiei parlamen-
tare speciale pentru legile Justiției, 
deputatul PSD Florin Iordache, a 
declarat că recomandările Comi-
siei de la Veneția nu vor fi preluate 
în totalitate și s-a declarat dezamăgit 
de faptul că acest for european „s-a 
antepronunțat, fără să aștepte deci-
ziile CCR”, informează AGERPRES. 
Potrivit lui Iordache, „sunt practic 
două opinii ale Comisiei de la Veneția: 
o opinie care vizează legile Justiției și 
o opinie care vizează Codurile Penal 
și de Procedură Penală”. „Așteptăm 
în zilele următoare publicarea celor 
două rapoarte, pentru că cel puțin în 
raportul care a vizat legile Justiției au 
survenit anumite modificări în urma 
discuțiilor, iar în celălalt urmează 
să așteptăm prioritar deciziile CCR. 
Am fost dezamăgit, pentru că s-au 
antepronunțat și am cerut un singur 
lucru: haideți să așteptăm și deci-
ziile CCR, nu putem asculta numai 
un singur punct, al dumneavoastră, 
haideți să vedem și ce spune Cur-
tea și atunci dintre cele două, pentru 
că prioritar pentru noi sunt deciziile 
CCR, vom alege cea mai bună soluție. 
S-a văzut că și în primul raport care 
a vizat legile Justiției au fost foarte 

multe greșeli, care apoi au fost recu-
noscute și modificate”, a adăugat el.

Întrebat dacă toate recomandările 
Comisiei de la Veneția vor fi prelu-
ate, Florin Iordache a răspuns: „Nu, 

bineînțeles că nu. Eu am spus și acolo 
că, spre exemplu, o recomandare pe 
care Comisia de la Veneția a insistat a 
fost cea cu secția specială și am spus 
că în nici un caz această recomandare 

nu poate fi preluată, mai ales acum 
când s-a demonstrat că peste jumă-
tate din magistrații din România au 
avut dosare, această secție își dove-
dește utilitatea”. Iordache a spus că 
autoritățile române nu au cerut asis-
tența Comisiei de la Veneția. „Nu. S-a 
discutat acolo în comisie de faptul că 
OUG 92, ultima care reglementa foarte 
multe din observațiile pe care Comi-
sia de la Veneția le-a făcut în vară, să 
se pronunțe și răspunsul dumnealor 
a fost: a fost timpul foarte scurt, nu 
ne putem pronunța, dacă pe aceste 
chestiuni se dorește, se poate face o 
solicitare pentru asistență, dar repet, 
această Ordonanță ajunge în Parla-
ment, asta am spus eu acolo și între 
timp putem să discutăm”, a afirmat 
Iordache.

Potrivit lui Iordache, prioritare 
sunt deciziile CCR. „Prioritar pen-
tru noi sunt deciziile CCR. Asta am 
spus și acolo, asta vă spun și dum-
neavoastră, pentru că, până la urmă, 
CCR între obiectivele sale este și acela 
de a pune în concordanță legislația 
României cu legislația europeană 
și cu tratatele la care România este 
parte”, a adăugat deputatul PSD. Ior-
dache mai spune că Parlamentul este 

singura autoritate în România care 
poate modifica o lege. „Până la urmă, 
legile se fac și se desfac în Parlament, 
nici o lege nu e perfectă. Atât timp 
cât avem o opinie, ne-o exprimăm 
aici, în Parlament. Nu cred că opini-
ile trebuie exprimate altundeva”, a 
mai afirmat Iordache, conform sur-
sei citate.

Întrebat dacă PSD va participa la 
eventualele consultări de la Cotroceni 
pe tema Justiției, președintele Comi-
siei pentru legile Justiției a arătat că 
nu știe în acest moment și a adăugat 
că așteaptă să vadă o dorință de comu-
nicare din partea președintelui. „Nu 
știu (n.r.–dacă PSD va participa). Să 
vedem cum sună, dacă va fi o invitație 
din partea președintelui. Majorita-
tea cererilor președintelui la CCR au 
fost respinse de CCR. Pentru mine 
important este opinia exprimată de 
CCR asupra proiectelor de legi, în 
concordanță și cu legile și tratatele 
internaționale. Nu am văzut până 
acum o comunicare sau dorința de 
comunicare din partea președintelui. 
Nu am văzut decât critici din partea 
președintelui. Nu este normal să cri-
tici propria țară tocmai la Bruxelles”, 
a spus Florin Iordache.

FOTO: STIRIZILNIC.RO

Iordache: Nu vom prelua toate recomandările 
Comisiei de la Veneţia; prioritare sunt deciziile CCR

GESER: Din 1996, 22 de ani de 
experiență în servicii profesionale 
de consultanță juridică, cu mii de 
clienți mulțumiți.

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

Din anul 1996, reprezentanții firmei 
GESER au acumulat 22 de ani de experi-
ență, timp în care au dezvoltat pentru 
românii din Spania, dar 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 științele dreptului 
realizate în România și în Spania, 
împreună cu experiența vastă din 
realitatea cotidiană a societății spani-
ole, ne susțin și ne poziționează între 
cei mai buni care pot oferi servicii 
profesionale de consultanță juridică. 
Avem diplome care să certifice stu-
dii în Economie și Drept obținute în 
România și diplome care să certifice 
studii în Drept și Ştiințe Adminis-
trative obținute în Spania. Cu toată 
convingerea spunem că putem da cea 
mai bună soluție la orice problemă 

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

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

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

GESER este o societate profesi-
onală familială cu titluri și licențe 
emise în mod oficial de către auto-
ritățile din România și din Spania în 
următoarele domenii: traduceri, avo-
catură, administrare afaceri, fiscalitate 
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 și ai nevoie de ajutor, 
contactează-ne pentru a găsi solu-
ția potrivită pentru tine și cazul tău. 
Vrei să plătești mai puțin ca în altă 
parte? Vrei ca o echipă de profesi-
oniști să se ocupe de cazul tău? Te 
așteptăm la unul din birourile noas-
tre sau sună-ne atunci când dorești! 
Să te convingi, nu te costă nimic!

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

• Demonstrăm profesionalism pen-
tru fiecare caz în parte.

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

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

de tine.
• Avem o pregătire temeinică în legis-

lația din Spania şi din România.

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

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

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

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

TLF: 912.997.146 și 642.861.000. 
WhatsApp: 627406864

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

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

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

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

http://www.periodicoelrumano.es/
https://www.facebook.com/PeriodicoRumano
https://twitter.com/PeriodicoRumano
mailto:gabrielradumadrid@gmail.com
mailto:asesoriageser@gmail.com
mailto:letradogr@gmail.com
mailto:alicer84@yahoo.com
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C omunicat de presă–12.10.2018. 
Proiectul „Acasă Plus–Antre-
prenori pentru Sustenabilitate”, 

ID 107821, co-finanțat din Progra-
mul Operațional Capital Uman 2014 

– 2020, Axa prioritară 3: Locuri de 
muncă pentru toți, Obiectivul tematic 
8: Promovarea unor locuri de muncă 
durabile și de calitate și sprijinirea 
mobilității lucrătorilor, Prioritatea 
de investiții 8.iii: Activități indepen-
dente, antreprenoriat și înființare de 
întreprinderi, inclusiv a unor microîn-
treprinderi și a unor întreprinderi 
mici și mijlocii inovatoare, Obiecti-
vul specific 3.7: Creșterea ocupării 
prin susținerea întreprinderilor cu 
profil non-agricol din zona urbană, 
Diaspora Start Up

SC Global Commercium Develop-
ment SRL (România) în parteneriat 
cu Asociația „Centrul de Consultanță 
și Management al Proiectelor Euro-
project” (România), Metodo Estudios 
Consultores (Spania) și Uniunea Mun-
citorilor Români (Spania) derulează 
proiectul „Acasă Plus–Antreprenori 
pentru Sustenabilitate”, având ca 
obiectiv dezvoltarea spiritului antre-
prenorial în rândul românilor din 
străinătate, interesați de înființarea 
unor afaceri pe teritoriul României.

Acest proiect cuprinde mai multe 
etape de lucru: promovarea și dezvolta-
rea spiritului antreprenorial în rândul 
românilor din străinătate, dezvolta-
rea competențelor antreprenoriale 

în cadrul unui program de formare 
și lucru, consiliere și sprijin acor-
dat în scopul elaborării și finalizării 
unor planuri de afaceri și acordarea 
de finanțare pentru implementarea 
acestor afaceri pe teritoriul Româ-
niei de către cetățeni români care au 
domiciliul în străinătate și cu vârsta 
de peste 18 ani.

Valoarea proiectului:
Valoarea totală eligi-

bilă–13.401.930,22 lei
Valoarea finanțării nerambursabile 

acordate prin POCU–13.198.954,70 lei
Beneficiile proiectului:
Programul facilitează accesul 

românilor din străinătate la finanțări 
nerambursabile, având ca finalitate 
înființarea unor firme noi în Româ-
nia, asigurarea funcționării acestora 
și crearea de noi locuri de muncă.

Fiecare beneficiar al acestor fon-
duri are acces gratuit la instruire și 
poate primi un ajutor de minimis în 
valoare de până la 40.000 de Euro 
pe un plan de afaceri și consultanță 
pentru sprijinirea înființării și funcți-
onării afacerii în perioada de start-up 
în România.

Firmele nou înființate cu profil 
non-agricol în zona urbană sunt spri-
jinite prin măsuri integrate: acces 
transparent la informații, servicii 
personalizate de mentorat și consi-
liere/consultanță, transfer de expertiză 
transnațională, finanțare și suport 
practic.

Desfăşurare:
Proiectul este implementat pe o 

perioada de 36 de luni (Oct. 2017–
Oct. 2020)

Rezultatele proiectului:
Înființarea unor firme noi în Româ-

nia cu profil non-agricol în mediul 
urban, asigurarea funcționării aces-
tora și crearea de noi locuri de muncă 
în România cu excepția Municipiului 
București și a județului Ilfov.

Implementarea proiectului va con-
duce la susținerea a 48 de firme nou 
înființate și la crearea a cel puțin 96 
de locuri de muncă, având un impact 

pozitiv asupra mediului de afaceri 
din România și asupra nivelului de 
trai al populației.

Etapele finalizate ale proiectului:
În perioada 13.10.2017–12.10.2018, 

a fost identificat grupul țintă al pro-
iectului (peste 400 de persoane din 
România, cu excepția Municipiului 
București și a județului Ilfov, care 
locuiesc de cel puțin 12 luni în Dias-
pora–preponderent în Spania, dar și 
din alte țări europene (Marea Bri-
tanie, Italia, Germania, Franța etc., 
în total aproximativ 25), dintre care 
peste 90% au absolvit programul de 

formare online de competențe antre-
prenoriale, iar 151 s-au înscris cu un 
plan de afaceri propriu la concursul 
/ selectarea planurilor de afaceri ce 
vor fi finanțate în cadrul proiectului.

În urma unui proces de selecție 
transparentă, echidistantă și obiec-
tivă, au fost selectate 48 de planuri 
de afaceri plus 18 planuri rezervă.

Conform proiectului, în perioada 
imediat următoare, se vor furniza 
servicii personalizate de consiliere/
consultanță/mentorat pentru planu-
rile de afaceri selectate, astfel încât, 
până la încheierea acestei perioade 
(5 luni), totul să fie pregătit pentru 
semnarea contractului de subvenție 
și să se înceapă propriu-zis imple-
mentarea planurilor de afaceri.

Mijloace de informare:
Web: http://antreprenoracasa.

globalcommercium.ro/
http://www.trabajadoresrumanos.

com
Facebook: https://www.facebook.

com/AntreprenorAcasa/
https://www.facebook.com/

UniuneaMuncitorilorRomani/
Date de contact:
Madrid: Uniunea Muncitori-

lor Români, tel: 0034-642000027, 
e-mail: umrspania@gmail.com

București: Global Commercium 
Development, tel: 0040-371600421, 
e-mail: info@globalcommercium.ro

Proiect co-finanțat din Programul 
Operațional Capital Uman 2014 – 2020

COMUNICAT DE PRESĂ. Prima etapă a proiectului „Acasă 
Plus–Antreprenori pentru Sustenabilitate” s-a încheiat

FOTO: ANTREPRENOR ACASĂ / FACEBOOK

Președintele Comisiei Euro-
pene, Jean-Claude Juncker, a 
declarat marți, 23 oct. a.c., cu 
prilejul intervenției sale din ple-
nul Parlamentului European 
de după discursul președin-
telui român Klaus Iohannis 
despre viitorul Europei, că spri-
jină aderarea României la zona 
Schengen până la finalul man-
datului acestei comisii, dar a 
insistat asupra faptului că tre-
buie să se ajungă la un consens 
intern privind lupta împotriva 
corupției înainte de preluarea 
președinției UE, informează 
AGERPRES.

Jean-Claude Juncker a rea-
mintit că, atunci când a devenit 
președintele Comisiei Europene 
și a venit în fața Parlamentului 
European, în 15 iulie 2014, a 
spus că România trebuie să facă 
parte din zona de liberă circu-
lație și și-ar fi dorit să fi putut 
să obțină acest lucru înainte 
de finalul mandatului actualei 
comisii. „Însă doresc să atrag 

atenția, și este o observație care 
nu se îndreaptă neapărat către 
președinte, ci către guvernul și 
parlamentul României, acest 
lucru nu trebuie pus în peri-
col prin distanțarea față de 

principiile statului de drept. 
Dorința mea din inimă ar fi ca 
în România să se ajungă la un 
consens național privind lupta 
împotriva corupției pentru că 
altfel va fi greu să se ajungă 

la un acord privind aderarea 
la spațiul Schengen”, a aver-
tizat Juncker.

La rândul său, Manfred 
Weber, liderul grupului Par-
tidului Popular European, a 
spus: „Susținem pe deplin 
procesul de lărgire al zonei 
Schengen. Sprijinim și cele 
spuse de Jean-Claude Junc-
ker astăzi (23 oct. a.c.) privind 
faptul că ar trebui să deschidem 
aeroporturile până la alege-
rile europene din 2019”, a spus 
Weber.

În discursul său din plenul 
PE, Klaus Iohannis a subliniat 
între altele importanța aderării 
României la spațiul de liberă 
circulație. „Pentru România, 
aderarea la spațiul Schengen 
reprezintă un obiectiv impor-
tant. Acest demers va contribui 
semnificativ la consolidarea 
securității pentru întregul 
spațiu de liberă circulație din 
Uniune”, a apreciat Iohannis, 
conform sursei citate.

Preşedintele Comisiei Europene şi-a exprimat 
sprijinul pentru aderarea României la Schengen

FOTO: PRESIDENCY.RO

O nouă ediţie a Festivalului 
Vinului, în premieră

Zeci de mii de timișoreni sunt așteptaţi la cea de-a XVIII-a edi-
ţie a Festivalului Vinului, care se va desfășura în perioada 26-28 
octombrie 2018, pentru prima dată în Piaţa Operei/Victoriei din 
Timișoara, locaţia fiind schimbată pentru o vizibilitate mai mare 
a evenimentului, în perspectiva Capitalei Culturale Europene 
2021, informează AGERPRES. „Ediţia din acest an a Festivalului 
Vinului va antrena prezenţa a numeroși producători de vinuri și 
a artiștilor ce vor crea un ambient plăcut. Timișorenii iubitori de 
tulburel sunt invitaţi la standurile ce vor fi amenajate, pentru 
a degusta licoarea lui Bahus și să se simtă bine”, a declarat pri-
marul Nicolae Robu. Vor fi amenajate terase unde se va putea 
gusta câte o pastramă ori dintr-un purceluș de lapte la pro-
ţap, cremvurști și porumb fiert, iar cei mici se vor putea îndulci 
cu plăcinte cu fructe și halva și vor găsi jucării tradiţionale din 
lemn și obiecte de artizanat. Şi, cum niciodată distracţia nu e 
deplină fără muzică, organizatorii Festivalului Vinului–Primă-
ria și Consiliul Local Timișoara–au pregătit și un program artistic 
pentru toate gusturile, de la folclor până la cele mai noi ritmuri. 
Conform sursei citate, evenimentul va fi deschis de ansamblu-
rile folclorice „Pusta Banatului”, „Doina Timișului”, „Izvorașul” și 

„Ghiocelul”. Sâmbăta va aparţine unor formaţii moderne din ţară 
și din Serbia, iar duminică va intra în scenă Incubatorul de Artă.

FOTO: ANDRAZAHARIA.RO

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


 | 7www.periodicoelrumano.es
Nr. 223 25 octombrie 2018

 PeriodicoRumano
 PeriodicoRumano

Peste 100 de copii, de la cei 
mai mici până la adolescenți, 
alături de părinți și organiza-
tori, au plantat, 100 de molizi, 
pe Dealul Ţarinei, în curtea 
Casei Memoriale Iuliu Maniu 
din Bădăcin (Sălaj), în cadrul 
unei acțiuni de marcare a Cente-
narului Marii Uniri, informează 
AGERPRES. Acțiunea a debu-
tat încă de la primele ore ale 
dimineții, când au sosit din 
întreg județul, părinți cu copii 
de toate vârstele, pentru a 
planta un arbore în curtea casei 
lui Iuliu Maniu, una din figu-
rile importante ale Unirii de 
la 1918. Fiecare copil a primit 
din partea organizatorilor o eti-
chetă personalizată pe care era 
scris numele și vârsta sa, pe 
care să o poată atașa arborelui 
ce urma a fi plantat. La poa-
lele dealului, uneltele–lopeți și 
hârlețe, așteptau să fie luate în 
primire de cei prezenți la acți-
une. Locul unde urma să fie 
plantați arborii fusese pichetat 
deja, cu mici țăruși. Organiza-
torii au decis, la sfatul celor de 
la Direcția Silvică Sălaj, ca pe 
Dealul Ţarinei să fie plantați 
molizi. De altfel, Direcția Sil-
vică, prin Ocolul Silvic „Măgura” 
Şimleu Silvaniei au și pus la 

dispoziție, din pepinieră pro-
prie, 100 de puieți.

„Iuliu Maniu a lăsat acest 
loc ca el să fie folosit pentru 
educarea și instruirea tinerilor 
și acțiunea de astăzi se înscrie 
în această dorință de a le oferi 
tinerilor altceva decât, poate, 
am primit noi, mai demult. Am 
ales acest loc, chiar în spatele 
mormintelor familiei Maniu”, 
le-a spus celor prezenți preo-
tul greco-catolic Cristian Borz, 
care se ocupă și de proiectul de 

reabilitare a casei memoriale. 
Acesta a făcut și câteva pre-
cizări legate de monumentul 
istoric, menționând că dona-
țiile a peste 450 de persoane 
au permis strângerea circa 
100.000 de euro, cu care au 
fost realizate o mare parte din 
lucrările de reabilitare ale casei 
memoriale.

Despre modul de plantare 
a molizilor a vorbit inginerul 
silvic Bogdan Pop. El a sub-
liniat că, în contextul anului 

Centenar, acești arbori, poate 
peste încă 100 de ani, vor face 
dovada grijii, educației și res-
pectului pentru natură pe care 
cei prezenți la acțiunea de plan-
tare au avut-o. Cu instructajul 
făcut, copii mai mici sau mai 
mari, alături de părinți, au luat 
cu asalt dealul din curtea casei 
lui Iuliu Maniu și au plantat 
puieții de molid. Solul foarte 
uscat a dat bătăi de cap celor 
mici, dar cu sprijinul adulților 
acțiunea s-a încheiat cu succes, 
mai spune sursa citată.

Munca tuturor a fost răs-
plătită, apoi, cu plăcinte făcute 
de localnicii din Bădăcin, cei 
mici fiind invitați la joacă de 
către grupul de cercetași de 
la Oradea, prezent la Bădă-
cin. În tot acest timp, în casa 
lui Iuliu Maniu, chiar dacă 
încă în reabilitare, părinții 
au putut urmări câteva filme 
despre viața și contribuția la 
Unirea din 1918 a celui care 
a fost de trei ori prim minis-
tru al României. Acțiunea de 
plantare a fost organizată de 
comunitatea locală România 
100 Zalău, cu sprijinul Direcției 
Silvice Sălaj, a Parohiei Greco 
Catolice și a comunității din 
Bădăcin.

Ambasada României în Regatul 
Spaniei reia seria de evenimente 
culturale „Serile Acasă la Amba-
sadă”, de susținere a artiștilor 
și experților români din Spa-
nia, cu vernisajul expoziției de 
pictură și desen „Bucăți din 
suflet”, de Roxana Irimia, dumi-
nică, 28 octombrie 2018, la ora 
16:00, informează Ambasada 
României în Regatul Spaniei.

Roxana Irimia, artist plas-
tic și creator de modă, a urmat 
cursuri de pictură și desen de 
copil, la Clubul Copiilor din 
Pașcani. Se află în Spania din 
2004, unde a continuat să se 
perfecționeze în arta plastică 
sub îndrumarea maestrului 
Jose Morán Vázquez, primul 
pictor contemporan ale cărui 
lucrări au fost expuse alături 
de cele ale marelui pictor El 
Greco la muzeul din Toledo, 
care îi poartă numele.

Lucrările Roxanei Irimia au 
fost expuse în galerii și muzee 
din Spania (Madrid, Málaga, 
Barcelona și Granada), Ita-
lia (Roma), Bulgaria (Stara 
Zagora), SUA (New York și 

Los Angeles), Suedia (Stoc-
kholm), Franța (Paris) și 
România (Sighișoara și Ale-
xandria). Artista nu este 
străină de Ambasada Româ-
niei în Regatul Spaniei, făcând 
parte, alături de alți pictori și 
sculptori români, din expoziția 
comună vizitată de participan-
ții la Ziua Porților Deschise 
la Ambasadă (22 septembrie 
2018). De asemenea, lucrările 
din expoziția „Bucăți din suflet” 
au putut fi admirate de partici-
panții la evenimentul „Natura, 
o sursă de inspirație pentru 
antreprenoriatul sustenabil”, 
care a reunit numeroși oameni 
de afaceri spanioli, români și 
francezi la sediul Ambasadei 
la 16 octombrie 2018. Lucră-
rile Roxanei Irimia au adesea 
o tematică figurativă și realistă, 
cu o tendință de a reproduce 
aspecte ale vieții de zi cu zi, 
prin redarea oamenilor obiș-
nuiți, aflați în activități comune. 
Lucrează în special în tehnica 
uleiului pe pânză, precum și în 
pastel, cărbune și mai nou în 
acuarelă, conform sursei citate.

Centenarul, marcat prin plantarea a 100 de 
arbori de către 100 de copii, la Bădăcin (Sălaj)

„Serile Acasă la Ambasadă” vernisează expoziţia de 
pictură şi desen „Bucăţi din suflet”, de Roxana Irimia

FOTO: RO100 ZALĂU / FACEBOOK

Ministerul Apărării Naţionale organizează, în perioada octom-
brie-noiembrie 2018, seria de acţiuni „Săptămâna cadeţilor” în 
colegiile naţionale militare „Tudor Vladimirescu” din Craiova, 

„Mihai Viteazu” din Alba Iulia, „Dimitrie Cantemir” din Breaza 
și „Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, în contex-
tul sărbătoririi Zilei Armatei României, informează AGERPRES. 
Potrivit unui comunicat al MApN, manifestările vor avea loc și 
în școlile militare de maiștri militari și subofiţeri ale Forţelor 
Navale „Amiral Ion Murgescu” din Constanţa și Forţelor Terestre 

„Basarab I” din Pitești, la Centrul de Instruire pentru Comunica-
ţii și Informatică „Decebal” din Sibiu, dar și la Academia Tehnică 
Militară „Ferdinand I” din București. În cadrul acestui eveniment, 
elevi selecţionaţi pe bază de voluntariat din instituţii civile de 
învăţământ sunt invitaţii elevilor și studenţilor militari pentru 
a se familiariza cu activităţile desfășurate într-o instituţie mili-
tară de învăţământ. „Acţiunea „Săptămâna cadeţilor” face parte 
din campania de promovare a Armatei României și își propune 
să realizeze schimburi de experienţă între instituţiile militare și 
civile de învăţământ, contribuind astfel la extinderea celor mai 
bune modele și practici didactice, la valorificarea valenţelor 
formativ-educative ale interacţiunii elevilor din diferite institu-
ţii de învăţământ, în sprijinul conturării opţiunilor profesionale 
ale acestora”, se arată în comunicat, conform sursei citate.

Liceul Tehnologic din Săvârșin va purta numele de „Regele Mihai 
I”, ceremonia de dezvelire a plăcii cu noua denumire având loc 
în prezenţa Custodelui Coroanei Române, Majestatea Sa Mar-
gareta, și a principelui Radu, informează AGERPRES. Membrii 
Familiei Regale au fost așteptaţi cu pâine și sare de către elevii 
liceului îmbrăcaţi în costume populare, după care, corul liceu-
lui, dirijat de profesorul Dorina Cosma, a intonat Imnul de Stat 
al României și Imnul Regal. În cuvântul de salut rostit cu acest 
prilej, directorul liceului, profesorul Luminiţa Costea, a spus că 
festivitatea „depășește caracterul unei solemnităţi școlare, trans-
formându-se într-o întâlnire cu historia”, ca expresie a aprecierii 
rolului și locului major pe care instituţia monarhică l-a avut în 
evoluţia României, în consolidarea noului stat naţional unitar. În 
numele familiei regale a vorbit principele Radu, deoarece Cus-
todele Coroanei Române se află încă în doliu după regele Mihai 
și nu a dorit să se exprime încă în public. Custodele Coroanei 
Române a dezvelit placa pe care este inscripţionat noul nume 
al liceului din Săvârșin, dar și un portret pictat în ulei al Rege-
lui Mihai I, donat de către Familia Regală Liceului Tehnologic 
din Săvârșin. Conform sursei citate, după ceremonie, Custodele 
Coroanei Române, Margareta, și principele Radu au făcut foto-
grafii cu oficialităţile judeţene și locale prezente la ceremonie și, 
de asemenea, cu elevii și cadrele didactice ale liceului.

FOTO: RADIOCONSTANTA.RO

FOTO: ROMANIAREGALA.RO

ACTUALITATE

„Săptămâna cadeţilor” 
organizată de MApN

Liceul Tehnologic din Săvârşin, 
cu numele de „Regele Mihai I”

FOTO: AMBASADA ROMÂNIEI ÎN REGATUL SPANIEI
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Reporter: Ce ne puteți spune despre 
compania și despre marca Senator Wines?

Lucian Neacşu: Noi am căutat în 
primul rând să avem un produs româ-
nesc autentic, un alt fel de vin, de un 
bun nivel calitativ. Ştiți că noi româ-
nii nu prea avem produse care să fie 
recunoscute la nivel internațional. Eu 
am vrut să fug din țară încă de pe vre-
mea lui Ceaușescu, dar după ̀ 90 am 
început să mă ocup de această afa-
cere și am încercat să creăm vinuri 
de calitate, să punem pe mesele 
românilor lucruri sănătoase. A fost 
o muncă titanică de atâția ani, dar 
am supraviețuit dărâmării sistema-
tice a întreprinderilor și sociețăților 
comerciale românești, succesivelor 
atacuri din toate părțile și instabi-
lității economice și sociale.

R.: Dar viticultura este unul dintre cele 
mai grele domenii. De ce ați ales vinul?

L. N.: Deoarece familia mea a lucrat 
în domeniu. Au scris și cărți. Socrul 
meu a cultivat, și a dezvoltat soiuri 
noi. Noi ne-am ținut de ceea ce am 
vrut să facem, am deschis direcții noi 
în domeniu. Am avut mingea ridicată 
la fileu foarte sus, așa că a trebuit să 
creez altceva și am ales să merg pe 
sănătate, pe vinurile ecologice și sănă-
toase. Am creat vinuri după care să 
nu te doară capul, dacă bei un pahar 
în plus, dar nu cu găleata! Vinul bun 
poate să fie porția de sănătate zilnică, 
în două pahare de vin.

R.: Românii din Spania caută și apreciază 
soiurile românești pure de vinuri ecologice. 
Cum păstrează această tradiție Senator 
Wines?

L.N.: Noi am mers pe două direcții. 
În primul rând, am mers pe soiurile 
românești. Dacă în România toată 
lumea a aruncat tot după revoluție, 
au defrișat, au eliminat tot ce era 
făcut în România și au adus plante 
din afară, soiuri noi franțuzești, noi 
am mers pe soiurile noastre tradiți-
onale. Şi acum românii consideră că 
tot ceea ce vine dinafară e mai bun, 
dar nu e adevărat. Sunt multe soci-
etăți în România care fac lucruri de 
mare calitate și care încep să fie apre-
ciate în lume.

R.: Am degustat deja vinurile 
dumneavoastră la gala RePatriot 
organizată în primăvară, anul acesta, la 
Madrid. De asemenea, vinurile Senator 
Wines se găsesc deja în magazinele 
românești de aici, din Spania. Care 
sunt cele mai cunoscute vinuri Senator 
Wines și ce soiuri cultivați pe podgoriile 
dumneavoastră din cele patru regiuni 
viticole importante?

L. N.: Noi lucrăm pe mai multe 
soiuri. E o muncă uriașă atât în vie, 

cât și în crame. Majoritatea societă-
ților consideră că dacă mergi doar 
pe câteva soiuri e mai eficient. Sun-
tem singura companie care cultivă 
în plantații șaisprezece (16) soiuri 
românești. Soiurile românești vechi, 
cum ar fi Băbeasca Neagră, Feteasca 
Neagră, Crâmpoșie, Zghihara de Huși, 
Busuioaca de Bohotin sau Tămâioasa 
Românească, sunt soiuri care ne repre-
zintă pe noi. Am căutat să punem în 
valoare fiecare soi așa cum este el. 
Păstorel Teodoreanu (avocat, scriitor 
român, gastronom și mare iubitor de 
vinuri–n. red.) ne-a lăsat multe povești 
despre vinuri. Zghihara de Huși e cel 

mai cântat vin românesc, de la Şte-
fan cel Mare încoace. Eu am reușit, 
de exemplu, să impun Băbeasca Nea-
gră la export. Înainte era un simplu 
vin de masă. Am redus producția și 
am reușit să scoatem un vin de cali-
tate, cu niște arome deosebite, cu un 
buchet deosebit. Dar pentru aceasta 
e nevoie de pasiune, de multă dedi-
cație și să îți placă ceea ce faci.

R.: Ce game de vinuri găsim deja sub 
eticheta Senator Wines în magazinele 
Casa Domnitorul din Spania și, în curând, 
în toate magazinele românești din Spania?

L. N.: Noi exportăm în acest moment 

mai multe game de vin, în peste 20 
de țări. Am început cu Monșer, care 
e cea mai cunoscută gamă a noastră 
la nivel internațional. Această gamă 
are o istorie de cel puțin două sute 
de ani, când toată intelectualitatea 
românească și tinerii boieri plecau 
la studii la Paris și au început să se 
facă primele vinuri de calitate. Au 
rămas de atunci jargoanele fran-
țuzești și până azi, la o masă, la o 
întâlnire între prieteni, se mai scapă 
câte un „monșer”. După care, mai 
avem și alte game de vinuri, cum ar 
fi Glia, Tradiții sau Omnia. Fiecare 
gamă are povestea ei, dar poate luăm, 

cu altă ocazie, fiecare gamă în parte. 
Vinuri bio avem în gamele Omnia și 
Hereditas, care sunt pentru sectorul 
HoReCa (sector din industria hotelie-
ră–n. red.) în mod special. Glia conține 
toate vârfurile soiurilor românești; 
sau Varius, care adună toate vinurile 
internaționale. Hereditas păstrează 
toate soiurile autentice românești. 
Iar cea mai elitistă este gama Seco-
lul 13. Căci vinul fără poveste, nu mai 
are identitate. De exemplu, Secolul 
13 vine de la prima hartă a țărilor 
româno-bulgare care a apărut pe 
la anii 1200. De acolo, din istorie, 
pleacă denumirile noastre. Fiecare 
gamă are o legătură cu România și 
am căutat să le punem în valoare.

Dar eu am căutat și să cunosc efec-
tele vinurilor cam prin toate țările 
mari producătoare. Am fost și în 
Spania, cu ani în urmă, și peste tot 
am constatat că vinurile oxidative 
îmbătrânesc consumatorul. De aceea, 
am căutat să vin cu antioxidant, cu 
baza, cu ceea ce a lăsat Dumnezeu în 
boaba de strugure. Vinul trebuie să 
facă plăcere și să nu provoace efecte 
secundare în sănătatea omului, nici 
dureri de cap, dar nici probleme de 
lungă durată. Am căutat să fie sulful 
foarte jos, să nu afecteze sănătatea, 
să reziste și să le crească calitatea, 
dacă ele stau mai mult timp în sticlă.

R.: Au și nume foarte frumoase aceste 
game! Aveti vreo ofertă specială de 
lansare în această lună pentru clienții 
români din Spania?

L. N.: Da, bineînțeles!
Senator Wines este păstrăto-

rul celor mai pure soiuri de vin din 
România, care tocmai au ajuns și în 
Spania, pentru toți aceia care știu să 
aprecieze și să se bucure de gustul 
unui vin curat, românesc. Vinu-
rile ecologice se obțin exclusiv din 
struguri ecologici certificați și sunt 
elaborate în cramele din 4 dintre cele 
mai importante zone enologice din 
România. Astfel, compania Senator 
Wines are posibilitatea să selecteze 
cele mai bune vinuri din fiecare regi-
une și să ofere consumatorilor săi un 
standard ridicat de calitate.

Bucură-te acum de gustul adevă-
rat al vinului, căutând în magazinele 
Casa Domnitorul și, în curând, în 
toate magazinele românești din Spania, 
soiurile pure de vinuri sub eticheta 
Senator Wines și profită de ofertele 
de lansare:

-cumperi 2 sticle de vin diferite 
și primești o a treia gratis din ace-
eași gamă;

-cumperi 6 sticle de vin și primești 
încă 6 gratis din aceeași gamă de preț.

Doar vinuri autentice și ecologice 
românești–SenatorWines!

Interviu Lucian Neacşu–manager general la Senator Wines 
România–doar vinuri autentice şi ecologice româneşti 
Vă prezentăm un interviu în direct, în studioul Radio Românul cu Lucian Neacșu–manager general al 
companiei Senator Wines România. Aflați mai multe informații din interviul prezentat în continuare, 
realizat la Radio Românul din Spania (107,7 FM și www.radioromanul.es).

FOTO: WWW.SENATORWINE.RO
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Medicul psihiatru Gabriel Diaconu 
scrie, într-o postare pe Facebook, că 
educația sexuală ar trebui introdusă 
în scoli înainte de clasa a V-a, moti-
vând că „vreau educație sexuală care 
să învețe copiii cum să recunoască 
un posibil prădător sexual, care să 
explice ce este acela prezervativ, ce 
este aceea profilaxie, dar și că avortul 
nu e un mijloc contraceptiv”. Gabriel 
Diaconu mai scrie că face parte dintr-o 
generație care a „descoperit” sexua-
litatea, ceea ce este „potențial nociv”, 
informează HotNews.ro.

Gabriel Diaconu afirmă că: „Vreau 
educație sexuală care să le explice fete-
lor mai bine ce este aceea menstruație, 
și cum să aibă un comportament corect 
și igienic. O educație sexuală care să 
fie inclusivă atât pentru băieți, cât și 
pentru fete. Care să le explice tutu-
ror ce înseamnă să spui „nu” și în ce 
condiții să spui „da”. Nu, nu cred că 
refuzul (lipsit de etică) al unor medici 

„creștini” va influența rata avorturi-
lor la cerere în România. Cred, în 
schimb, că dacă le explici copiilor 
cum se formează un copil încă de 
la stadiul de gamet le va da o idee 
mai bună despre ce înseamnă, de 
fapt, ontologia unei vieți”.

„E timpul să avem o discuție seri-
oasă. Fac parte dintr-o generație 
care, ca și generațiile dinaintea ei, 

a „descoperit” sexualitatea. Să desco-
peri sexualitatea, într-o bună măsură, 
e ca aflarea focului. Pe cât e de fasci-
nantă, misterioasă și seducătoare, pe 
atât e de–potențial–nocivă. Pentru 
că, dincolo de instinctul plăcerii, și 
satisfacerea nevoii, nu ai cum să ai un 
alfabet al minimei morale alta decât 
cea doctrinară, de obicei represivă, pe 

care-ai primit-o în familie sau la bise-
rică. Ar fi o listă lungă și redundantă, 
dacă aș înșira aici toate greșelile pe 
care le-am făcut de-a lungul vieții din 
acest punct de vedere. Şi ar fi un atac 
de panică robust, consistent și repetat, 
dacă aș insista pe posibilele ramifi-
cații ale greșelilor mele. Alți oameni, 
mai puțin feriți decât mine, au trăit 

cu consecințe, unele dintre ele dezas-
truoase pentru sănătatea lor, dar și a 
altora”, adaugă Gabriel Diaconu. El 
subliniază că: „Să insiști că o bună 
soluție la sănătate sexuală e repre-
sia, anti-educația, cenzura extremă 
a informației la vârstă tânără e un 
stigmat al mediilor evuri, cu cât mai 
medii cu atât mai întunecate. Practica 

bisericească de-a amenința, intimida 
și coerciționa omul în privința pro-
priei sexualități este multi-milenară 
deja, și nu s-a dovedit vreodată că a 
avut vreun minim efect, darămite unul 
benefic. Ceea ce ne duce spre a doua 
preocupare bolnăvicioasă a unora care 
cunosc despre sex și sexualitate chiar 
mai puțin decât, să zicem, speciile 
botanice endemice ale Dobrogei. A 
doua preocupare bolnăvicioasă este 
ca să discuți cu copilul tău despre 
sex, sau să introduci educația sexu-
ală în școli, invită la o practică sau 
repetiție, respectiv la aberație ori devi-
anță. Nimic nu poate fi mai departe 
de adevăr”, a subliniat Gabriel Dia-
conu, conform sursei citate.

Într-o declarație din mai anul acesta, 
purtătorul de cuvânt al Patriarhiei 
Române, Vasile Bănescu, se arăta reți-
nut în ceea ce privește necesitatea 
educației sexuale în școli: „Copilul 
are nevoie de educație cu majusculă, 
și nu de educație sexuală intensivă. 
Biserica Ortodoxă Română este de 
acord, la nivelul unor ore de infor-
mare pe care le poate face profesorul 
de biologie sau dirigintele, în legătură 
cu riscurile reale la care se pot expune 
tinerii care încep o viață sexuală prea 
timpuriu și dezordonată. Nu trebuie 
să absolvim cursuri de kamasutra ca 
să fim oameni normali”.

Psihiatrul Gabriel Diaconu cere introducerea 
educației sexuale în şcoli înainte de clasa a V-a

Primii trei pacienți cu ami-
otrofie spinală au început 
tratamentul cu medicamen-
tul inovator DCI nusinersen, 
la Centrul Național Clinic de 
Recuperare Neuropsihomotorie 
Copii „Doctor Nicolae Robă-
nescu”, informează AGERPRES. 
Începând din data de 17 octom-
brie, Centrul „Doctor Nicolae 
Robănescu” nu mai este singura 
unitate medicală din România 
care poate efectua tratamentul 
cu DCI nusinersen. „Ca urmare 
a evaluării pozitive efectuate 
de Casa de Asigurări de Sănă-
tate, Spitalul Clinic de Urgență 
pentru Copii Cluj-Napoca a 
fost inclus în lista unităților 
medicale care pot administra 
medicamentul menționat în 
cadrul programului național 
curativ de boli rare”, se preci-
zează într-un comunicat.

CNAS arată că a făcut deja 
demersuri pentru asigurarea 
finanțării tratamentului pen-
tru primii patru pacienți și 
menționează că tratamentul 
inovator este unul „deosebit 
de costisitor”: în condițiile în 

care o singură doză de nusi-
nersen are prețul de 341.000 
lei (70.000 euro), costul pe 
pacient, în primele două luni 
de la inițierea tratamentului, 
se ridică la circa 2,6 milioane 
lei. În acest context, având în 
vedere impactul bugetar major 
generat de inițierea tratamen-
tului, CNAS precizează că va 
solicita sprijinul Ministeru-
lui Finanțelor pentru a putea 
asigura tratarea cu priori-
tate, în funcție de gravitatea 
bolii, a tuturor pacienților cu 
amiotrofie spinală care au ca 
recomandare terapeutică medi-
camentul nusinersen.

„La nivelul instituției noastre, 
lucrurile sunt într-o evolu-
ție rapidă în privința acestui 
tratament. Vom evalua cu pri-
oritate orice unitate medicală 
ce va solicita înscrierea pe 
lista celor care pot adminis-
tra nusinersen, deoarece ne 
dorim ca până la sfârșitul anu-
lui să includem în tratament 
20–21 de bolnavi”, a declarat 
președintele CNAS, Răzvan 
Vulcănescu într-o întâlnire cu 
reprezentanții pacienților cu 
amiotrofie spinală. Ca răspuns 
la aspectele semnalate de paci-
enți, Vulcănescu a spus că se 
intenționează ca de anul viitor 

programele naționale curative 
să fie restructurate, inclusiv din 
punct de vedere al indicatori-
lor de performanță, astfel încât 
să fie orientate spre manage-
mentul integrat al cazurilor și 
spre tratarea nu doar a bolii, 
ci și a pacienților.

Conform sursei citate, pre-
cizările CNAS sunt făcute în 
contextul în care aproximativ 
20 de persoane au protestat în 
fața CNAS pentru „lipsa trata-
mentului” pacienților cu această 
afecțiune. „Atât pacienții adulți, 
cât și copiii cu atrofie spinală 
nu primesc tratament și avem 
dreptul toți la tratament. Este 
un medicament orfan. Are 
un preț mare, dar cât costă 
viața unui om? Nu s-a înce-
put tratamentul în România. 
Medicamentul este inclus în 
lista de medicamente compen-
sate cu acces necondiționat de 
câteva luni. Se așteptau fonduri 
la rectificarea bugetară. Rectifi-
carea bugetară a fost negativă”, 
a declarat Bogdana Pătrașcu, 
mama unui pacient care suferă 
de această afecțiune.

CNAS: S-a început tratarea pacienţilor cu 
amiotrofie spinală cu medicamentul nusinersen

Ministerul Sănătăţii a aprobat includerea în Programul naţional 
de testare auditivă gratuită a nou-născuţilor în maternităţi, pen-
tru anul 2018, a încă cinci spitale din judeţul Suceava, a anunţat 
directorul Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Suceava, medicul 
epidemiolog Cătălina Zorescu, informează AGERPRES. Direc-
torul de DSP Suceava a precizat că este vorba despre spitalele 
municipale din Vatra Dornei, Cîmpulung Moldovenesc, Rădă-
uţi, Fălticeni și Spitalul Orășenesc din Gura Humorului, Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Suceava fiind deja parte din acest pro-
gram de screening. Potrivit lui Zorescu, pentru buna derulare a 
programului, Ministerul Sănătăţii a alocat suma de 90.000 de lei 
în vederea achiziţionării echipamentului de screening auditiv 
prin otoemisiuni. Aparatura necesară urmează să fie achizi-
ţionată până la sfârșitul acestui an de către unităţile sanitare, 
respectiv trei la Cîmpulung Moldovenesc, câte două la Suceava 
și Rădăuţi, iar câte unul la Fălticeni, Gura Humorului și Vatra 
Dornei. Conform sursei citate, directorul DSP Suceava a spus că, 
în cadrul Programului de Screening Auditiv, la Maternitatea din 
cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă au fost investigaţi, de la 
începutul acestui an și până în prezent, 1.752 de nou-născuţi.

FOTO: STIRILEPROTV.RO

Programul naţional de testare 
auditivă a nou-născuţilor

FOTO: YOUTUBE.COM
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Ionuţ Dumitru: Trebuie să ne gândim 
la impozitarea muncii; problemele 
cele mai mari le avem la CAS

Autoritățile publice locale din 
orașele reședință de județ au 
la dispoziție un buget de 20 de 
milioane de euro pentru instala-
rea de prize necesare încărcării 
mașinilor electrice, instalații cu 
o putere de minimum 50 de KW, 
a anunțat președintele Adminis-
trației Fondului pentru Mediu 
(AFM), Cornel Brezuică, în con-
ferința „Transport Inteligent, 
Trafic Inteligent”, informează 
AGERPRES.

„Ne-am gândit că succesul 
Programului Rabla Plus, deci 
vânzarea și înmatricularea de 
autovehicule electrice depinde 
foarte mult și de infrastructură. 
Atunci, de un an am început 
să lucrăm la legislație pentru 
a putea crea infrastructura 
de încărcare a autovehicu-
lelor electrice. Am splituit 
(împărțit–n.r.) acest obiec-
tiv pe o componentă legată 
de autoritățile publice locale 
și de o altă componentă legată 
de infrastructura pe drumurile 
naționale. În ceea ce privește 
autoritățile publice locale, este 
în derulare la momentul actual 
o sesiune pentru municipiile 
reședință de județ. Bugetul este 

de 20 de milioane de euro să 
își instaleze aceste prize, aceste 
instalații pentru mașinile elec-
trice, instalații cu o putere de 
minim 50 de KW”, a spus Bre-
zuică. Potrivit acestuia, dacă 
programul se va bucura de 
succes, acesta va continua. 

„Dorim ca la nivel național 
toate municipiile să parti-
cipe la acest program, iar dacă 
succesul va fi destul de mare 
să îl mai continuăm tot pen-
tru autoritățile publice locale, 
deoarece tehnologia bateriei a 
crescut destul de mult, mobi-
litatea acestora depășește 200 
de km, distanța dintre muni-
cipii este cumva până în 200 

de km și atunci aceste autove-
hicule pot circula și nu rămân 
captive în orașul respectiv”, a 
explicat el.

Şeful AFM a precizat că în 
privința finanțării infrastructu-
rii dedicate mașinilor electrice 
se lucrează la o schemă de spri-
jin care este încă la Comisia 
Europeană. „Lucrăm și la o 
schemă de sprijin care este 
la Comisie de vreo 7 luni în 
ceea ce privește finanțarea 
infrastructurii la nivel națio-
nal. Este o schemă de sprijin 
pe 5 ani, bugetul este de 120 de 
milioane de euro. Ne dorim să 
realizăm investiții din 100 în 
100 de kilometri pentru aceste 

stații de încărcare. La nivel de 
Comisie mai sunt trei scheme 
de sprijin acordate zonei pri-
vate prin care în România se 
vor construi astfel de instala-
ții”, a adăugat acesta.

Conform sursei citate, Cor-
nel Brezuică a mai spus că în 
ultimul an AFM și-a schim-
bat optica, accesând și bani 
europeni atât din POIM, cât 
și din POR, dar și din certi-
ficatele din emisii de carbon, 
sume licitate de Ministerul de 
Finanțe. „Am avut proiecte în 
domeniul investițiilor în ceea 
ce privește eficiența energetică, 
producerea de energie, în ceea 
ce privește împădurirea tere-
nurilor degradate, taxa verde, 
un program care a funcționat 
câțiva ani. Foarte important 
pentru AFM este că am reușit să 
modificăm legislația și toți banii 
care au fost licitați de Româ-
nia în ceea ce privește schema 
de emisii de carbon vor veni 
prin AFM să finanțăm inves-
tiții în domeniul reglementat 
de Directiva 87, iar programul 
Rabla Plus a fost încadrat pe 
această directivă. Sunt bani și 
va funcționa”, a dat el asigurări.

AFM: 20 de milioane de euro pentru instalarea 
de prize dedicate maşinilor electrice

România ar trebui să se gândească la impozitarea muncii, dar 
problemele cele mai mari le avem la CAS, cu o cotă foarte 
mare aplicată la salarii în timp ce pentru alte venituri se face 
impozitare la nivelul salariului minim, a declarat președintele 
Consiliului Fiscal, Ionuţ Dumitru, informează AGERPRES. „Tre-
buie să ne gândim la impozitarea muncii într-adevăr, dar cred 
că problemele cele mai mari le avem la CAS, dacă mă întrebaţi 
pe mine. Adică avem o cotă foarte mare de CAS (contribuţia de 
asigurări sociale, n.r.) pentru salarii în timp ce pentru alte forme 
de venit e pur și simplu nimic, impozitare la nivelul salariului 
minim”, a declarat Ionuţ Dumitru, întrebat despre declaraţi-
ile economistului-șef al Băncii Mondiale pentru Europa și Asia 
Centrală, Hans Timmer, pe tema impozitării în România. În ceea 
ce privește o eventuală regândire a cotei unice de impozitare, 
Ionuţ Dumitru a spus că nu dorește să comenteze pentru că 
este o chestiune ideologică. „Cred că înainte de a ne la gândi 
la cotă unică sau impozitare progresivă trebuie să ne gândim 
la sistemul acesta de asigurări sociale dacă este bine așezat. 
În mod cert, nu”, a menţionat Ionuţ Dumitru. Conform sursei 
citate, Hans Timmer, economist-șef al Băncii Mondiale pen-
tru Europa și Asia Centrală, a declarat că Guvernul ar trebui să 
regândească întregul sistem de protecţie socială din România, 
întrucât tinerii nu găsesc nicio formă de protecţie în mecanis-
mul actual, iar autorităţile să ia în calcul inclusiv renunţarea la 
cota unică în favoarea unui impozit progresiv. „Sfatul nostru ar 
fi să regândiţi tot sistemul de taxare a pieţei muncii, în coordo-
nare cu alte state din regiune, nu doar să faceţi mici schimbări. 
Nu vă putem spune noi care este soluţia, dar trebuie să anali-
zaţi totul, inclusiv cota unică și dacă ar fi bine să implementaţi 
un sistem de taxare progresivă, adică cei care un venit mai 
mare să plătească mai mult”, a susţinut Timmer.

FOTO: ECONOMICA.NET
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Ministrul de interne polonez, 
Joachim Brudzinski, a subliniat 
că granițele europene trebuie 

„sigilate” și a salutat faptul că 
problema relocării refugiaților 
a fost „închisă definitiv”, preci-
zând că este vorba de un „succes” 
al premierilor din Grupul de la 
Visegrad, informează AGER-
PRES. „Este un succes absolut 
și evident al premierului (polo-
nez) Mateusz Morawiecki și al 
prim-miniștrilor din Grupul de 
la Visegrad (Polonia, Ungaria, 
Republica Cehă și Slovacia), 
precum și meritul uriaș al pre-
ședinției austriece a Uniunii 
Europene faptul că în iunie 
am închis definitiv chestiunea 
relocării obligatorii a refugi-
aților”, a declarat Brudzinski 
pe un post de radio local. El 
a amintit cele spuse de minis-
trul de interne al Marocului la 
o recentă reuniune a G6 (cele 
mai mari țări din UE), care „a 
afirmat explicit că astăzi noi, 
Europa, Africa de Nord, inclu-
siv Marocul, ne confruntăm cu 
o invazie”. „Toate poveștile că 
trebuie să fim miloși, că rațiu-
nile umanitare trebuie să aibă 
prioritate în fața celor de secu-
ritate–le respingem absolut”, 
a adăugat Brudzinski.

„Dacă nu sigilăm granițele 
Europei de Sud, dacă nu ajutăm 
țări ca Libia, Tunisia, Maroc, 
dacă nu conlucrăm, cu țările 
din Sahel sau cu cele din centrul 
Africii, vom pierde în fața aces-
tei invazii”, a avertizat ministrul 
polonez. Joachim Brudzinski 
a mai spus că „în fiecare zi ne 
confruntăm cu–scuze pentru 
termen–un flux necontrolat, un 
potop” de oameni, susținând că 
este vorba de provocare la care 
trebuie răspuns în mod „rați-
onal”. „Aici, ne simțim absolut 

co-responsabili și solidari cu 
toate statele Europei pentru 
reglementarea acestei probleme, 
dar într-un mod rațional”, a 
explicat el. „Trebuie să sigilăm 
granițele europene, trebuie să 
cooperăm, de aici susținerea 
noastră față de ideea de întă-
rire a gărzilor de frontieră, a 
(agenției UE pentru granițe) 
Frontex, dar fără a ceda din 
competențele statelor națiune”, 
a argumentat ministrul polonez 
de interne. La ultimul summit 
european de la sfârșitul lunii 

iunie liderii europeni au evocat 
posibilitatea de a fi create „plat-
forme regionale de debarcare” 
în state terțe, unde migran-
ții salvați pe Mediterana să 
rămână până la soluționarea 
cererilor lor de azil. Propu-
nerea a fost transmisă către 
Egipt, Tunisia și Maroc, dar 
toate aceste țări au refuzat-o, 
un refuz venind și din partea 
Libiei, țara traversată de majo-
ritatea migranților care vin din 
Africa și pe care Curtea Euro-
peană a Drepturilor Omului 
oricum nu ar considera-o ca 
fiind o țară „sigură” unde să 
poată fi create tabere pentru 
migranți.

Conform sursei citate, lide-
rii UE au evocat și posibilitatea 
creării unor „centre controlate” 
pe teritoriul european, unde să 
fie transferate persoanele sal-
vate pe mare. Migranții care pot 
beneficia de protecție ar urma 
să fie transferați apoi către alte 
state membre ale UE „pe bază 
voluntară”. Dar statele blocu-
lui comunitar mai trebuie să 
convină și asupra modalități-
lor practice ale unor asemenea 
inițiative care la ora actuală 
sunt neclare și interpretate 
diferit în capitalele europene.

E ventuala prelungire a 
perioadei de tranzi-
ție post-Brexit nu ar 

reduce necesitatea existenței 
unei „plase de siguranță” pen-
tru a se evita o „frontieră dură” 
între Irlanda și provincia brita-
nică Irlanda de Nord, a afirmat 
premierul irlandez Leo Vara-
dkar, informează AGERPRES. 
La summitul UE desfășurat 
recent la Bruxelles, liderii 
statelor membre și-au expri-
mat încrederea că vor reuși să 
încheie un acord asupra Brexit-
ului, iar premierul britanic 
Theresa May a anunțat că va 
analiza extinderea „cu câteva 
luni” a așa-numitei perioade 
de tranziție post-Brexit–care 
în prezent este prevăzută să se 
încheie la 31 decembrie 2020. 
Referitor la acest aspect, Leo 
Varadkar a spus că posibila 
extindere a perioadei de tran-
ziție este o „decizie a judecății”, 
pe care Theresa May trebuie 
să o adopte, dar a subliniat că 
în absența unei „plase de sigu-
ranță” irlandeze niciun tratat 
privind retragerea Marii Bri-
tanii din UE nu ar putea fi 

ratificat de către Parlamen-
tul European.

El a remarcat că Theresa 
May se confruntă cu o situa-
ție politică internă dificilă, în 
guvernul minoritar de la Lon-
dra existând divizări interne 
asupra dosarului Brexit. Şeful 
executivului irlandez a avertizat 
încă o dată că reintroducerea 
posturilor de control vamal la 
frontiera țării sale cu Irlanda 

de Nord ar putea avea drept 
consecință revenirea violenței 
în provincia britanică. „Sunt 
deschis față de ideea extinde-
rii perioadei de tranziție, dar 
aceasta nu este o alternativă la 
o plasă de siguranță obligato-
rie juridic. Așadar, cu siguranță 
nu este o alternativă, ci doar 
ceva care putea fi parte a unui 
mix”, a accentuat Varadkar 
în legătură cu posibilitatea 

extinderii perioadei de tran-
ziție post-Brexit. Prelungirea 
perioadei de tranziție, în care 
Regatul Unit ar rămâne în inte-
riorul pieței unice europene, nu 
ar soluționa problema fronti-
erei irlandeze, dar ar oferi mai 
mult timp pentru negocierea 
unui acord comercial între UE 
și Regatului Unit, mai spune 
sursa citată.

Scopul ar fi ca un asemenea 
acord să îndepărteze perspec-
tiva recurgerii la așa-numita 

„plasă de siguranță” cerută de 
către UE pentru a evita o fron-
tieră fizică pe insula Irlanda, în 
vederea salvgardării Acordu-
rilor de pace din 1998. Această 
soluție, respinsă constant de 
Londra, prevede menținerea 
provinciei Irlanda de Nord în 
uniunea vamală și în piața unică, 
dacă nu este găsită o altă soluție. 
În ceea ce o privește, Londra 
propune să rămână aliniată 
la regulile vamale ale Uniu-
nii Europene până la semnarea 
unui acord de comerț liber mai 
cuprinzător, pentru a evita con-
trolul mărfurilor la frontierele 
Regatului Unit.

Ministrul de interne polonez: Trebuie să sigilăm 
graniţele europene, un succes al Grupului de la Visegrad

Dublinul insistă asupra necesităţii „plasei de 
siguranţă” pentru evitarea unei frontiere irlandeze

FOTO: THEGLOBEANDMAIL.COM

FOTO: UK.REUTERS.COM

Parlamentul Macedoniei a votat în favoarea schimbării nume-
lui ţării, lansând o procedură de modificare a Constituţiei, 
informează AGERPRES. Toţi cei 80 de parlamentari prezenţi au 
votat pentru, reușind astfel să se atingă pragul de două treimi 
cerut pentru iniţierea oricărei schimbări în legea fundamen-
tală. Mai mulţi reprezentanţi ai opoziţiei naţionaliste au rupt 
rândurile și s-au pronunţat în favoarea iniţiativei, iar restul au 
boicotat votul. Prim-ministrul Zoran Zaev a promis alegeri 
anticipate dacă parlamentul refuză să aprobe modificarea. El și 
omologul său grec, Alexis Tsipras, au căzut de acord în iunie ca 
Macedonia să-și schimbe numele în Republica Macedonia de 
Nord și Atena în schimb să înceteze blocarea aderării vecinului 
ei la NATO și deschiderii discuţiilor de aderare la UE, mai spune 
sursa citată. Grecia revendică numele Macedonia și moșteni-
rea ei istorică pentru provincia sa nordică. Disputa diplomatică 
a izbucnit după apariţia Macedoniei în urma dezintegrării fos-
tei Iugoslavii în 1991.

Italia îşi va menţine 
bugetele, în pofida a 
ceea ce spun agenţiile 
de rating şi Bruxelles-ul

Ministrul de Interne al Italiei și lider al extremei drepte italiene 
Liga, Matteo Salvini, a declarat că Executivul ţării va conti-
nua să-și apere bugetele generale pentru 2019, deoarece „sunt 
bune”, în pofida calificativelor agenţiilor de rating și a preocu-
părilor Comisiei Europene, informează AGERPRES. „Guvernul 
va merge înainte, în pofida agenţiilor de rating, a comisari-
lor europeni și oricărei neînţelegeri interne”, a afirmat Salvini. 
Precizările acestuia vin după ce agenţia Moody’s a redus cali-
ficativul pentru datoria Italiei de la „Baa2” la „Baa3”, cu o doar 
o treaptă peste nivelul „junk” (nerecomandat pentru investi-
ţii), dar cu perspectivă stabilă. Salvini a subliniat că Executivul 
ţării, format din partidul său și Mișcarea 5 stele (M5S), lucrează 
pentru „a răspunde problemelor italienilor” și nu pentru că „se 
teme de agenţiile de rating, care în trecut au eșuat în previzi-
unile lor, la fel cum o vor face și de această data”. „Sunt bugete 
bune și vom merge până la capăt”, a subliniat el.

Italia a elaborat un plan bugetar pentru anul viitor care 
duce la creșterea cheltuielilor publice, pentru ca M5S și Liga 
să poată respecta promisiunile pe care le-au făcut votanţi-
lor înainte de alegerile generale din martie și care necesită o 
importată finanţare. Aceste cheltuieli vor duce la un deficit 
de 2,4 % din PIB în 2019, un nivel care preocupă Bruxelles-ul, 
deoarece va presupune o încălcare a normativelor europene în 
materie fiscală. Conform sursei citate, pe 18 octombrie, comi-
sarul european pentru Afaceri Economice, Pierre Moscovici, a 
trimis la Roma o scrisoare către ministrul italian al Economiei, 
Giovanni Tria, care menţiona îngrijorările CE privind buge-
tul Italiei, un pas obișnuit care se face atunci când Executivul 
comunitar consideră că ar putea să existe o neîndeplinire des-
tul de serioasă a normelor europene. Această scrisoare nu 
înseamnă că Executivul comunitar a respins bugetele, ci că 
instituţia condusă de fostul premier luxemburghez Jean Cla-
ude Juncker își exprimă îngrijorările și cere clarificări.

MACEDONIA:

FOTO: NEWSBOOK.COM.MT

Parlamentul a votat în favoarea 
schimbării numelui ţării
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Carlos I de Rumanía (1839 
– 1914) fue el primer rey 
rumano de la dinastía 
Hohenzollern-Sigmaringen, 
elegido, según Mircea 
Eliade en Bajo el signo de 
Zamolxis, para superar los 
enfrentamientos por el 
poder entre las distintas 
familias nobles de Rumanía 
y “aceptado por el pueblo 
rumano mediante un 
plebiscito”.

Once años después de su 
llegada a Bucarest, la inter-
vención del fortalecido ejército 
rumano en Plevna, hará posi-
ble la independencia formal del 
país y su proclamación como 
reino en 1881, lo cual, junto a 
diversas reformas tendentes 
a la modernización del país, 
favorecerá el que Rumanía 
fuera tenida en cuenta en 
el concierto de las naciones 
europeas, no obstante, estar 
situada entre dos imperios 
tan poderosos como el ruso 

y el austro-húngaro. A pesar 
de su origen alemán y de las 
buenas relaciones que man-
tenía tanto con Viena como 
con Berlín, no logró que la 
situación de los rumanos de 
Transilvania mejorara ni que 
le fuera entregada la Bucovina 
ni, desde luego, la Besarabia.

Durante su reinado se pro-
mulga la primera constitución 
de Rumanía, la red ferroviaria 
toma impulso y se construyen 
edificios y obras públicas sig-
nificativas como el castillo de 
Peles o el puente ferroviario 
sobre el Danubio de estructura 
metálica levantado por Anghel 
Saligny, alumno de Gustave 
Eiffel, entre Călărași y Silis-
tra. Por otro lado, su mujer, 

Isabel de Wied, fue una notable 
y singular mujer, muy cono-
cida por su actividad cultural 
y su faceta de escritora bajo el 
pseudónimo de Carmen Sylva, 
la cual, además, relación con 
importantes personajes españo-
les, ostentando el honor de ser 
Dama de la Orden de las Damas 
Nobles de la Reina María Luisa.

El Museo Lázaro Galdiano 
custodia un retrato a lápiz de 
este notable monarca rumano 

– designado como “zar de Rou-
manie” (sic) – que perteneció 
a la colección de Charles The-
odore Malherbe (1853 – 1911) 
archivero de la Ópera de París, 
compositor y editor y datado de 
1883, dos años después de ser 
proclamado rey de Rumanía.

El autor del dibujo es Manuel 
Luque de Soria, nacido en 
Almería en 1854 y que, con 
16 años, se traslada a Madrid 
donde comenzará a colaborar 
con Mundo cómico. Dos años 
después, se instala en París 
donde colaborará con publi-
caciones como Le Charivari y 
Le Journal Amusant. En enero 
de 1876 regresará a Madrid 
llegando a convertirse en uno 
de los caricaturistas de moda 
de la capital de España donde 
trabajaría en la decoración de 
lugares emblemáticos como el 
café de Fornos, el salón del café 
Iberia o los gabinetes particu-
lares de la Cantina Americana.

En 1881 se instala de nuevo 
en París donde trabajará para 
numerosas revistas ilustra-
das como Le Figaro Illustré, 
La Caricature o la revista Les 
hommes d’aujourd’hui. Su 
prestigio fue tal que llegaría 
a colaborar en la ilustración de 
la obra de Paul Verlaine, Les 
poétes maudits. En la década 
de 1890, a su regreso a España, 
colaborará con la prestigiosa 
revista Blanco y Negro.

Carlos I (1839 – 1914), rey de Rumanía 
en el Museo Lázaro Galdiano, Madrid

TENIS:

La Asociación Femenina de Tenis (WTA) anunció en octubre 
2018 que Simona Halep acabará la temporada como número 
uno del ranking mundial, según prensa-latina.cu. La entidad 
rectora de la actividad tenística entre las damas divulgó un 
comunicado donde explicó que la jugadora rumana, dueña de 
6.921 puntos, matemáticamente aseguró el liderato a pesar de 
que actualmente se encuentra lesionada de la espalda.

“Acabar la temporada pasada como número uno ya fue 
un gran honor para mí. Hacerlo ahora por segunda vez es un 
logro muy especial, teniendo en cuenta que gané este año 
mi primer Grand Slam”, inidicó la tenista de 27 años, titular del 
Roland Garros francés en junio pasado. Halep escaló a la cima 
del escalafón universal por vez primera el 9 de octubre de 2017 
y este año acumula 40 semanas en lo más alto del listado.

Ranking de la WTA actualizado (octubre 2018)
1. Simona Halep/Rumanía 6.921 puntos
2. Angelique Kerber/Alemania 5.375
3. Caroline Wozniacki/Dinamarca 5.086
4. Naomi Osaka/Japón 4.740
5. Petra Kvitova/República Checa 4.255

FOTO: SIMONA HALEP / FACEBOOKFOTO: MUSEO LÁZARO GALDIANO / FACEBOOK

Simona Halep terminará 2018 
como líder del tenis femenino
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Internaționalul român Andrei 
Ursache, căpitanul echipei fran-
ceze de rugby Carcassonne 
(liga a doua), spune că par-
tida din noiembrie, contra 
Portugaliei, trebuie câștigată 
pentru a demonstra că nați-
onala frunzei de stejar mai 
are multe de arătat la nivelul 
jocului cu balonul oval, infor-
mează AGERPRES. „Am fost 
contactat de noul antrenor al 
României, Thomas Lièvremont, 
și am avut câteva discuții cu 
el. Întotdeauna vin cu drag la 
echipa națională, este impor-
tant să fim sănătoși pentru a 
ajunge la acel meci. Este o 
partidă extrem de importantă 
pentru noi, un meci pe care 
România trebuie să îl câștige și 
pentru asta trebuie să strângem 
rândurile. Suntem conștienți 
și noi, ca jucători, că este un 
moment extrem de dificil pentru 
rugbyul românesc, însă trebuie 

să lăsăm în urmă ce a fost pen-
tru că oricum nimic nu se mai 
poate schimba și să vedem ce 
putem face de acum înainte pen-
tru a ajuta echipa să ajungă la 
următoarea Cupă Mondială”, a 
spus Ursache, într-un interviu 
acordat site-ului FRR.

În opinia sa, „Stejarii” tre-
buie să facă meciuri cât mai 
bune și să urce în ierarhia inter-
națională, în prezent aflându-se 

pe poziția 17. „Este de dato-
ria noastră să demonstrăm 
că România mai are multe 
de arătat la nivelul jocului, 
să încercăm să urcăm în cla-
samentul mondial și să facem 
meciuri bune pe viitor”, a sub-
liniat internaționalul român. 
În vârstă de 34 de ani, pilierul 
Andrei Ursache, unul dintre 
cei mai experimentați compo-
nenți ai primei reprezentative, 

a fost desemnat căpitan al echi-
pei sale de club și ales de către 
suporteri cel mai bun jucător al 
primelor patru etape din ProD2.

Conform sursei citate, 
România va întâlni Portuga-
lia în data de 10 noiembrie 2018, 
pe Arena Zimbrilor din Baia 
Mare, în barajul de menținere 
în Rugby Europe Champion-
ship, cel de-al doilea eșalon 
valoric european. „Stejarii” 
au fost depunctați de World 
Rugby și descalificați de la CM 
2019, ajungând pe ultimul loc 
al REC în sezonul trecut, ca 
urmare a folosirii unui jucător 
neeligibil în meciurile pentru 
accederea la turneul final din 
Japonia. Astfel, ei sunt nevo-
iți să joace contra naționalei 
lusitane, care a ocupat primul 
loc în cel de-al treilea eșalon 
valoric continental, o victorie 
asigurându-le prezența și anul 
viitor în REC.

Președintele Comitetului Olim-
pic și Sportiv Român, Mihai 
Covaliu, a declarat la reveni-
rea delegației României de la 
Jocurile Olimpice de Tineret 
de la Buenos Aires că numă-
rul medaliilor cucerite este mai 
puțin important decât spiritul 
olimpic cu care au fost inocu-
lați acești sportivi tineri, care 
acum se vor gândi doar la cum 
să ajungă pe podiumul Jocurilor 
Olimpice de seniori, informează 
AGERPRES.

„Felicitări pentru modul în 
care au concurat. Ştiu că fie-
care din acești sportivi și-a dorit 
foarte mult la aceste Jocuri 
Olimpice de Tineret să urce 
pe podium. Câțiva au reușit, 
câțiva vor reuși în viitor. Sunteți 
membri ai Familiei Olimpice 
deja, călătoria voastră este la 
început. Este o lume specială, 
este o lume frumoasă, lumea 
aceasta a olimpismului. Cred 
că ați văzut acum și cred că vă 
doriți să fiți și de acum încolo 
în cadrul acestei echipe. Noi 
vă așteptăm, vă susținem, vă 
iubim, dar de mâine, de poi-
mâine, când vă veți întoarce 
în sala de antrenament aveți o 
misiune mult mai dificilă, aceea 
de a confirma și reconfirma 
aceste rezultate frumoase pe 
care le-ați făcut la Buenos Aires. 
Sunteți copii frumoși, sunteți 
copii buni, cei mai buni din 
România la categoria voastră 
de vârstă, sunteți selecționați 

în centrele olimpice de juniori 
și de tineret. Mai aveți un pas 
până la a fi selecționați la lotu-
rile olimpice de seniori. JO de 
la Tokyo din 2020 sunt foarte 
aproape, peste doi ani. Vă aștep-
tăm și pe voi, dacă nu acum, 
în 2024. Vă dorim mult suc-
ces, România are nevoie de 
voi, sportul trebuie să devină 
o prioritate a acestei țări. Avem 
nevoie de tineri cu încredere în 
ei, voi ați demonstrat că puteți 
lua medalii, aveți încredere în 
voi, și noi văzând aceste meda-
lii am câștigat o echipă aici la 
Buenos Aires”, a declarat cam-
pionul olimpic de la Sydney.

Mihai Covaliu a adăugat că 
numărul medaliilor nu este cel 
mai important lucru, ci faptul 
că acești tineri se vor gândi de 
acum înainte doar la realizarea 
celui mai important obiectiv 
din cariera unui sportiv–podiu-
mul Jocurilor Olimpice. „Ei au 
făcut un pas foarte important 

în ceea ce privește experiența 
lor pentru Jocurile Olimpice 
mari. O medalie de aur la JO 
de Tineret îți dă un boost (n. 
red.–impuls) extraordinar de 
puternic, pentru toată cariera 
lor aș putea spune, dar în ace-
lași timp te face conștient de ce 
înseamnă o astfel de competiție. 
Este cea mai importantă com-
petiție de pe pământ pentru 
orice sportiv. Este meritoriu 
că au făcut această calificare, 
ei au trebuit să obțină rezul-
tate pe baza cărora să se califice. 
La JO mari, calificarea este de 
cel puțin de două ori mai grea. 
Să-ți faci deja loc între acești 
sportivi este deja o mare per-
formanță. Să mai câștigi și o 
medalie este tot ce poți realiza 
ca sportiv în această viață. Pe 
mine nu mă interesează dacă 
sunt mai multe sau mai puțin 
medalii, pe mine mă interesează 
că acești copii au văzut că pot, 
mă interesează că noi de aici 

ne-am întors cu o echipă care a 
câștigat spiritul acesta olimpic. 
Sunt copii care de acum înainte 
au un țel în viață, au un vis pe 
care trebuie să și-l atingă. Ei 
nu mai au alte lucruri minore, 
țelul lor va fi unul măreț, acela 
de a ajunge pe podiumul olim-
pic la JO mari și de a face parte 
din familia marilor performeri 
pe care România îi are”, a spus 
președintele COSR.

Conform sursei citate, spor-
tivii români au cucerit 8 medalii, 
dintre care 2 de aur, 3 de argint, 
3 de bronz. Aurul a fost câști-
gat de judoka Adrian Şulcă (cat. 
81 kg) și de halterofila Sabina 
Baltag (cat. 53 kg), argintul 
a fost obținut de înotătorul 
Daniel Martin (la 100 și 200 
m spate) și la dublu rame mas-
culin (canotorii Florin Nicolae 
Arteni-Fîntînariu și Alexandru 
Laurențiu Danciu), iar medaliile 
de bronz au fost adjudecate de 
halterofila Mihaela Valentina 
Cambei (cat. 48 kg), echipajul 
de dublu rame feminin (Tabita 
Maftei și Alina Maria Balețchi) 
și de Andreea Dragoman (tenis 
de masă). Echipa Olimpică a 
României a fost compusă din 
34 de sportivi, 21 de fete și 13 
băieți, care au concurat la 14 
discipline sportive. La edi-
ția din 2014, desfășurată la 
Nanjing (China), România a 
ocupat locul 28 în clasamen-
tul pe medalii, cu 2 de aur și 
3 de argint.

SPORT

Rugby: Trebuie să câştigăm meciul din noiembrie cu 
Portugalia, spune internaţionalul Andrei Ursache

JOT 2018: Mihai Covaliu (COSR)–Aceşti copii 
au acum un vis pe care trebuie să şi-l atingă
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SCM Râmnicu Vâlcea, 
calificată în turul Cupei EHF

Karate: România participă 
cu peste 100 de sportivi la 
Campionatele Europene 
WUKF din Malta

SCM Râmnicu Vâlcea s-a calificat în turul al treilea preliminar 
al Cupei EHF la handbal feminin deși a fost învinsă în depla-
sare de formaţia Kastamonu Belediyesi GSK (Turcia), cu scorul 
de 21-20 (12-11), în manșa secundă a turului secund preliminar, 
informează AGERPRES. Echipa vâlceană se impusese cate-
goric în primul meci, cu 35-26. Golurile echipei antrenate de 
Florentin Pera au fost marcate de Irina Glibko 9, Samara Da 
Silva Vieira 6, Marta Lopez Herrero 2, Ana Maria Popa 1, Ines 
Khouildi 1, Natalia Vasilevskaia 1. Pentru echipa turcă au înscris 
Şerpil Iskenderoglu 9 goluri, Iulia Snopova 4, Fatmagul Saki-
zcan 3, Olga Laiuk 2, Lence Ilkova 2, Sondes Hachana 1. Au 
arbitrat croaţii Tomislav Cindric și Robert Gonzurek, iar delegat 
EHF a fost bulgarul Deluan Ghencev.

România va participa cu peste 100 de sportivi la cea de-a 10-a 
ediţie a Campionatelor Europene de Karate și la prima ediţie 
a Cupei Mondiale de Kobudo WUKF, în perioada 25-28 octom-
brie 2018, în complexul MFCC din Ta Qali (Malta), informează 
AGERPRES. Sportivi din 26 de ţări și 56 de federaţii europene 
afiliate la Federaţia Mondială WUKF își vor disputa mult râvni-
tele titluri de campioni europeni. Federaţia Română de Karate 
WUKF, care participă cu un lot de peste 100 de sportivi, își 
dorește ca și la această competiţie ţara noastră să se claseze 
pe podium, iar astfel sportivii să marcheze și prin rezultatele 
lor Centenarul Marii Uniri. FRK WUKF a reușit, cu sprijinul MTS, 
cât și din resurse proprii, să susţină integral (transport, cazare, 
masa, taxe de participare, echipament) deplasarea unui număr 
de 24 de sportivi, 10 echipe, 8 arbitri și 3 antrenori.

„Înţelegând importanţa acestei competiţii și dorind să își 
aducă, alături de echipa federaţiei, contribuţia la aniversa-
rea Centenarului Marii Uniri, cluburile membre ale FRK WUKF, 
alături de părinţii sportivilor și sponsorii acestora, au reușit 
să mărească lotul naţional ce se deplasează în Malta la mai 
bine de 100 de sportivi”, se arată într-un comunicat, FRK WUKF 
fiind pe locul al doilea ca număr de sportivi înscriși în concurs. 

„Dorinţa arzătoare a sportivilor noștri este ca și la finalul acestei 
competiţii să putem spune din nou „suntem cei mai buni, sun-
tem campioni europeni” și să dedicăm această nouă victorie a 
echipei FRK WUKF marii sărbători a poporului român, Centena-
rul Marii Uniri din 1 decembrie”, a declarat purtătorul de cuvânt 
al federaţiei, Constantin Andrei, conform sursei citate.

Peste 250 de sportivi din 16 ţări de pe 4 continente și-au 
arătat dorinţa de a participa și la prima ediţie a Cupei Mondi-
ale kobudo WUKF. Pe lângă cei peste 1.251 de sportivi înscriși 
cu o săptămână înainte de începerea Campionatele Europene 
de Karate WUKF, alţi 300-350 de sportivi sunt așteptaţi să se 
înscrie în zilele următoare, precizează comunicatul.
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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 zona Madrid: Şofer 
profesionist, cat. B, C și E. Tel. 642845469.

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

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

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

MATRIMONIALE

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

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

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

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

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

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

Doamnă de 55 de ani, văduvă cu dragoste de 
Dumnezeu, sinceră, activă, cu simțul umorului, 
doresc să întâlnesc un bărbat cu o vârstă mai 
mare, până în 60 de ani sau 62 de ani, cu 
aceleași caracteristici. Menționez aspect îngrijit, 
pentru prietenie–căsătorie, român sau spaniol. 
Comunitatea Madrid. Tel: 642243214.

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

Spaniol din Madrid, în vârstă de 42 de ani, pianist, 

îmi place să merg la film, să mă plimb, să discut, 
vreau să cunosc o tânără româncă pentru prietenie 
sau mai mult. Tel: 647733924.

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

Domn, 51 ani, necăsătorit, caut o femeie simplă, 
între 40-58 ani, care vrea să trăiască în Ardeal, 
într-un mediu sănătos. Am o fermă frumoasă de oi. 
Tel: 642971993 / 0749293994.

Bărbat de 47 de ani, singur din Madrid vreau să 
cunosc o doamnă. Tel: 642968198.

Am 45 de ani, caut o doamnă de vârstă apropiată 
pentru o relație de prietenie. Tel: 642264868.

Băiat, 36 ani, divorțat, fără copii, fără obligații, 
doresc să cunosc o fată pentru o relație serioasă. 
Tel: 642750727.

Español serio, busco mujer entre 40 a 55 años para 
conocerse y posible relación. Tel: 642286632.

Domn, 44 de ani, locuiesc în Arganda del Rey. Îmi 
doresc să cunosc o doamnă de vârstă apropiată, 
să întemeiem o familie. Nu îmi doresc o aventură. 
Sunt un om cu frică de Bunul Dumnezeu. Tel: 
642917710.

Domn de 57 ani, serios, doresc să cunosc o doamnă 
serioasă, de vârstă apropiată, din comunitatea 
Madrid. Tel: 642718344.

Am 60 ani, divorțată, singură, caut un bărbat văduv 
sau fără copii, cu mașină, cu serviciu, de 58-65 ani, 
din Castilla-La Mancha. Caut ceva serios! Cine vrea 
aventuri, să nu mă sune! Eu lucrez în Toledo. Mă 
cheamă Lili. Tel: 604214946.

Domn de 44 de ani, divorțat, doresc să cunosc o 
doamnă de vârstă apropiată. Tel: 643661354.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIVERSE

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

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

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

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

IS
!

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

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

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

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

SENATOR WINES

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

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

GR
AT

IS
!

+ =

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

