
 Ministerul Afacerilor Externe a publicat pe 25 aprilie 2019, lista secțiilor de votare din străinătate pentru alegerea membrilor 
din România în Parlamentul European care va avea loc la data de 26 mai 2019. Numerotarea secțiilor de votare a fost stabilită 
prin Ordinul Ministrului Afacerilor Externe nr. 730 din 24 aprilie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 327 din 25 aprilie 2019. 
Pentru a își exercita dreptul la vot, cetățenii români trebuie să dețină un act de identitate românesc valabil. PAGINA 6

Hunedoara: Nouă medalii, dintre care patru de aur,
pentru invenții prezentate la EuroInvent 2019
l lPatru medalii de aur, trei 
de argint şi două medalii de 
bronz reprezintă palmare-
sul obţinut de studenţii şi 
profesorii Facultăţii de In-
ginerie Hunedoara (FIH) la 
ediţia din acest an a Salonu-
lui internaţional de inventi-
că Euroinvent 2019 Iaşi, ju-
riul apreciind diversitatea 
şi aplicabilitatea invenţii-
lor prezentate, a anunţat 
inventatorul Corneliu Bir-
tok Băneasă. Pagina 8
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PUP-O, MĂ!–Comedia anului în premieră, 
în Spania: Locuri limitate-rezervă din timp!

FOTO: PIXABAY.COM

FOTO: GOV.RO

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
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Președintele PE: Cred 
că a venit momentul 
să accelerăm aderarea 
României la Schengen

PREMIERĂ, ÎN 
SPANIA: COMEDIA 
ANULUI! FILMUL 
PUP-O, MĂ! Comedia 
producție românească 
din 2018, va avea pre-
miera în Spania pe 9 
dec. 2018, ora 18.00, 
în Auditorio Municipal 
Paco de Lucia, Alcalá 
de Henares, Calle de 
Nuestra Señora del 
Pilar, S/N, 28803, 
(Madrid). Bilete pe 
Ticketea.com.

FOTO: GOV.RO

României la Schengen

Uniunea Muncitorilor Români vă invită să sărbătorim împreună Ziua Națională a României 
la festivalul care va avea loc duminică, 2 decembrie 2018, orele 11-22, în Torrejón de 
Ardoz. Adresa: Polígono Industrial Las Monjas, Calle Trópico, nr. 6, 28850, Torrejón de 
Ardoz, Madrid. Ne vor încânta pe muzica lor artiștii: Constantin Enceanu, Steliana Sima, 
Alexandru Brădățan, Paul Ananie și Codruța Rodean. INTRARE GRATUITĂ! 8, 16

În An Centenar, sărbătorim împreună Ziua Națională 
a României la festivalul din Torrejón de Ardoz

MAE: Programul 
Președinţiei României 
la Consiliul UE, public 
din a doua jumătate 
a lunii decembrie
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Lista secțiilor de votare din SPANIA la scrutinul din 26 mai 2019 
pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European

Foto: pixabay.com

MAE: Peste 4 milioane de 
buletine de vot, trimise în
străinătate pentru cele două 
scrutine din 26 mai 2019

Foto: www.mae.ro Pagina 2

Expoziția „Însemnele 
Regalității
Românești”, în sala 
mare a Primăriei Oradea

Foto: Primăria Oradea / Facebook Pagina 3
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INSTITUȚII  ALE  STATULUI  ROMÂN  ÎN  SPANIA
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 furni-

zează informații consulare.
E-mail: madrid@mae.ro
Web: http://madrid.mae.ro
Facebook: 
www.facebook.com/ambasada.madrid

Secţia Consulară a Ambasadei Româ-
niei 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 

solicită cu programare prealabilă, � e pe 
adresa www.econsulat.ro, � e pe adresa de 
e-mail: madrid.programari@mae.ro

Eliberarea pașapoartelor: 
luni-joi, 9.00-16.30; vineri, 9.00-15.30
Jurisdicție: 
Comunitatea Autonomă Madrid, Comuni-

tatea Autonomă Castilla-La Mancha (Guada-

lajara), Castilla y León (Avila, León, Palencia, 
Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamo-
ra), Insulele Canare (Las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife).

Institutul Cultural Român - Madrid
Adresa: Plaza de la Lealtad, nr. 3, entreplan-

ta derecha, 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: Al-
coy 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 Se-
villa

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), Comunitatea Autonomă Extrema-
dura, 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), Castilla y León (Burgos).

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 - provin-

ciile 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 - pro-

vinciile 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, Ciu-

dad Real, Albacete, Cuenca).

Consulatul 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: Andaluzia (Almería, Granada, 

Jaén) și Regiunea Murcia.

MAE: Peste 4 milioane de buletine de vot, trimise în 
străinătate pentru cele două scrutine din 26 mai 2019

l l Ministerul Afacerilor Externe anunţă că 
a � nalizat luni, 20 mai a.c., expedierea ma-
terialelor necesare votării către misiunile 
diplomatice şi o� ciile consulare ale Româ-
niei, în vederea asigurării bunei desfăşurări 
a procesului de vot în străinătate, la ale-
gerile europarlamentare şi referendumul 
naţional din 26 mai, informează AGERPRES.

Pentru cele 441 de secţii de votare în� -
inţate pentru alegătorii români din străină-
tate, Ministerul Afacerilor Externe a trimis 
4.000.500 de buletine de vot atât pentru 
alegerile europarlamentare, cât şi pentru 
referendumul naţional, se arată într-un co-
municat transmis de MAE.

Au fost distribuite câte 1.333.500 de bu-
letine de vot pentru alegerea candidaţilor 
României în Parlamentul European, pentru 
întrebarea nr. 1 de la referendumul naţio-
nal, respectiv pentru întrebarea nr. 2 de 
la referendumul naţional. De asemenea, 
Ministerul Afacerilor Externe a expediat 

1.301.230 de timbre autocolante şi 2.147 
de ştampile cu menţiunea „VOTAT”.

„Menţionăm că este cel mai mare număr 
de buletine de vot distribuite secţiilor de 
votare din străinătate la un proces electo-

ral, Ministerul Afacerilor Externe asigurân-
du-se că vor �  îndeplinite toate condiţiile 
pentru ca votul la scrutinele din 26 mai 
2019 să se desfăşoare în cele mai bune 
condiţii. Numărul buletinelor de vot a fost 

stabilit ca urmare a estimărilor realizate 
de misiunile diplomatice, ţinând cont de 
prezenţa la vot la procesele electorale an-
terioare şi distribuţia teritorială a comuni-
tăţilor româneşti, precum şi de estimările 
privind intenţia participării la vot realiza-
te pe baza informaţiilor transmise şi a in-
tenţiilor exprimate de cetăţenii români în 
cadrul consultărilor pe care misiunile di-
plomatice ale României le-au organizat cu 
comunităţile româneşti din străinătate”, 
precizează sursa citată.

Lista secţiilor de votare organizate 
în străinătate şi adresele acestora pot 
fi consultate pe pagina de internet a 
MAE: http://www.mae.ro/node/48090. 
Duminica viitoare (26 mai 2019), oda-
tă cu alegerile pentru membrii din 
România în Parlamentul European va 
avea loc şi referendumul naţional con-
vocat de preşedintele Klaus Iohannis. 
Foto: www.mae.ro
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Comemorarea evreilor din Sighet, 
marcată în prezenţa � ului lui Elie Wiesel

l l Elisha Wiesel, � ul fostului scriitor 
şi laureat al Premiului Nobel pentru 
Pace (1986) Elie Wiesel, a participat 
la sfârşitului săptămânii trecute (18-
19 mai 2019) la comemorarea evrei-
lor deportaţi din Maramureş, a pre-
cizat primarul municipiului Sighetu 
Marmaţiei, Horia Scubli, informează 
AGERPRES.

Prezenţa lui Elisha Wiesel la Sighe-
tu Marmaţiei a fost legată de mar-
carea a 75 de ani de la deportarea 
evreilor din Maramureş în lagăre-
le de concentrare naziste. Eveni-
mentul comemorativ „Întâlnirea 
între generaţii” a strâns un public 
numeros în incinta Centrului Cul-
tural din municipiul Sighetu Mar-
maţiei. Organizatorii au menţionat 

Expoziţia „Însemnele Regalităţii 
Româneşti”, în sala mare a Primăriei Oradea

l l Primăria Oradea a vernisat luni, 
20 mai 2019, în sala Traian Moşoiu, 
expoziţia „Însemnele Regalităţii 
Româneşti”, dedicată vizitei istori-
ce, din 23 mai 1919, a Regelui Ferdi-
nand şi a Reginei Maria, informează 
AGERPRES.

Pentru acest eveniment, sala 
festivă a primăriei a fost eliberată 
complet de mobilier, pentru a ofe-
ri spaţiul generos celor trei obiec-
te de patrimoniu naţional: mantia, 
sceptrul şi coroana de oţel a Regelui 
Ferdinand, însemne cu care a fost 
încoronat regele. 

„(...) Marea Unire pentru români 
este cel mai important din istoria 
noastră. Nu puteam să sărbătorim 
Centenarul fără să facem ceea ce 
se cuvine: să marcăm aşa cum tre-
buie acest moment şi pe cei care 
au contribuit la acesta. Regele Fer-
dinand a fost unul dintre aceşti oa-
meni. Acum 100 de ani, în aceste 
zile, familia regală pregătea vizita 
în Ardeal, această vizită ce avea să 
cons� nţească în mod simbolic alipi-
rea acestor teritorii la regatul Româ-
niei. Familia regală a venit cu tre-
nul şi, în data de 23 mai, a ajuns la 

Oradea. Cu această expoziţie înce-
pem marcarea acestei vizite majore 
pentru istoria României”, a declarat 
primarul municipiului Oradea, Ilie 
Bolojan. Edilul a amintit că, în urmă 
cu câţiva ani, a fost expusă, în Tea-
trul de stat „Regina Maria”, şi coroa-
na Reginei Maria, cu ocazia dezve-
lirii statuii acesteia în faţa clădirii, în 
Piaţa Ferdinand. Directorul Muzeu-
lui Ţării Crişurilor, Aurel Chiriac, a 
prezentat cele trei obiecte de patri-

moniu excepţional şi a evocat con-
textul istoric al vizitei regale la Ora-
dea, primul oraş din Transilvania în 
care familia regală a ajuns imediat 
după ce, la 20 aprilie 1919, Bihorul 
a devenit, de facto, parte a Româ-
niei Mari. Conform sursei citate, ex-
poziţia este organizată în colabora-
re cu Muzeul Naţional de Istorie a 
României, Muzeul Naţional Peleş şi 
Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea.
Foto: Primăria Oradea / Facebook

că evenimentul comemorativ a avut 
ca obiectiv promovarea toleranţei, 
cunoaşterea şi promovarea culturii 
iudaice, dar şi o mai bună înţelegere 
a comunităţii evreieşti care a trăit o 
lungă perioadă de timp la Sighetu 
Marmaţiei.

Elisha Wiesel a venit însoţit de � ul 
său Elijah Wiesel, cei doi vizitând 
mai multe aşezăminte ale cultului 
evreiesc, dar şi Casa Memorială „Elie 
Wiesel”, situată în zona centrală a 
oraşului. Conform sursei citate, Elie 
Wiesel şi familia sa au fost depor-
taţi în anii ‘40, în lagărele naziste, 
iar începând cu anii ‘90, scriitorul a 
revenit de mai multe ori în România, 
inclusiv în oraşul în care s-a născut, 
Sighetu Marmaţiei. Foto: radiocluj.ro

Finanțează-ți apartamentul mult visat cu un credit ipotecar mai simplu și mai avantajos din România

l lAtunci când decid achiziționa-
rea unui apartament în România, 
una dintre modalitățile preferate 
de plată a românilor stabiliți în 
străinătate este plata integrală, 
suma de bani � ind înmânată vân-
zătorului în momentul semnării 
contractului de vânzare-cum-
părare. Dar nu este singura mo-
dalitate de plată la dispoziția 
dumneavoastră. 
Dacă v-ați decis asupra achi-
ziționării unui apartament, iar 
plata integrală nu este o opțiune 
pentru dumneavoastră, există și 
altă modalitate prin care vă pu-
teți îndeplini visul de a va achi-
ziționa apartamentul mult dorit. 

În parteneriat cu broker-ul de cre-
dit Smart Credit Finance, pentru 
achiziția mai ușoară și rapidă a unui 
apartament în Magnolia Residence 
Sibiu, vă oferim posibilitatea de a 
accesa un credit ipotecar în Euro 
sau în Lei, cu veniturile obținu-
te din contracte de muncă din 
străinătate, cu condiția ca aces-
tea să � e încheiate pe o perioadă 
nedeterminată și cu o vechime de 
minim un an. 

În funcție de nevoile dumnea-

voastră, creditul se acordă pe o 
perioada maximă de 30 de ani 
(35 ani pentru creditele în lei, în 
funcție de ofertele curente ale 
băncilor), avansul perceput fi-
ind între 15% și 40% din prețul 
de cumpărare al imobilului, în 
funcție de bancă. 

De la consultanță imobiliară și 
bancară gratuite pentru alegerea 
celor mai avantajoase oferte de cre-
ditare, până la ajutor în pregătirea 
dosarului de credit, echipa noastră 
vă stă la dispoziție pe parcursul în-
tregului proces.

Există diverse soluții de creditare 
pentru care puteți opta, iar avanta-
jul colaborării cu echipa Smart Cre-
dit Finance, în scopul achiziționării 
unui apartament în Magnolia Resi-
dence Sibiu este: consultanță gra-
tuită în a găsi cea mai bună so-
luție de creditare, contact minim 
cu băncile și economisirea timpu-
lui dumneavoastră în încercarea 
de a găsi soluția optimă de cre-
ditare. 

Echipa de oameni foarte bine pre-
gătiți din punct de vedere profesio-
nal, cunoaște extrem de bine ofer-
tele și condițiile de creditare ale 
băncilor partenere și se angajează 

să găsească cea mai potrivită soluție 
pentru nevoile dumneavoastră.

Știm cât de anevoios poate deveni 
procesul de creditare, termenii con-
tractuali folosiți � ind greu de înțeles 
și de analizat. În astfel de situații, 
echipa noastră vă stă la dispoziție 
pentru a clari� ca orice nelămurire și 
pentru a stabili cele mai bune opțiu-
ni în alegerea monedei, perioadei și 
dobânzii creditului, tipului de gra� c, 
a garanției, dacă este cazul, precum 
și în alegerea produsului de credi-
tare potrivit pentru nevoile dumea-
voastră.

Atunci când legislația permite, 
consultanții noștri se angajează în 
a vă susține în pregătirea dosaru-
lui de credit în toate etapele sale 
sau vor întocmi chiar ei dosarul de 
credit, astfel încât drumurile dum-
neavoastră la bancă să � e cât mai 
puține. 

Iar dacă v-ați decis asupra ac-
cesării unui credit ipotecar, rămâ-
ne doar să vă alegeți apartamentul 
mult visat în Magnolia Residence:

- Apartament cu 2 camere � ni-
sat la cheie, cu prețuri de la 36.500 
euro până la 39.000 euro;

- Apartament cu 3 camere � ni-
sat la cheie, cu prețuri de la 47.500 
euro până la 57.000 euro.

Apartamentele se vor preda racor-
date la toate utilitățile: gaz, curent 
electric, apă și canal, termoizolație, 
hidroizolație, acoperiș, șarpantă și 
zidărie, cu garanție de până la 10 ani, 
� ind executate conform normelor 
europene în vigoare.

Cine suntem noi?
Magnolia Residence este un an-

samblu imobiliar, situat în Sibiu, 
la o distanță de 2.5 km de centrul 
orașului, cu acces facil spre au-
tostradă, aeroport și zona indus-
trială Vest. Proiectul cupinde cons-
trucția a 1.200 de apartamente, 
plus 3 clădiri comerciale. Până în 
prezent, sunt achiziționate aproxi-
mativ 700 apartamente și 6 imobile 
de tip P+7E+R se află în faza de 
construcție.

Pentru informații suplimenta-
re puteți accesa site-ul nostru 
www.magnoliaresidence.ro sau 
ne puteți contacta repezentanții de 
vânzări: Cornel +40742198539, 
Bogdan +40740190192 ,  Ro-
bert +40745633772, respectiv 
broker de credite Elena Macarie 
+40724055524. (Publireportaj)
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l l  GESER: Din 1996, 23 de ani de 
experiență în servicii profesiona-
le de consultanță juridică, cu mii 
de clienți mulțumiți.

Gabriel Radu este un avocat eco-
nomist licențiat în Științe Economi-
ce și Drept, membru în Ilustre Co-
legio de Abogados de Madrid, care 
reprezintă �rma GESER.

La nivelul Spaniei, sunt autorizați, 
prin Master în Administrație Publică, 
diverse promoții de avocați - „gestor 
administrativo” pentru obținerea 
cetățeniei spaniole. Dintre aceștia, 
Gabriel Radu este avocatul român 
din Spania autorizat pentru întoc-
mirea documentației și obținerea 
cetățeniei spaniole. Avocatul Ga-
briel Radu este autorizat, în urma 
unor studii universitare de master, 
ca �ecare dosar de obținere a ce-
tățeniei spaniole să îl prezinte di-
rect în fața autorităților Ministerului 
Justiției din Spania. Masterul l-a ab-
solvit la Universitatea Camilo José 
Cela (UCJC), din Madrid, specializa-
rea Gestor Administrativo de Nacio-
nalidades, promoția 2017, având 

Gabriel Radu: Avocatul român din Spania 
autorizat pentru obținerea cetățeniei spaniole

titlul tezei de dizertație: „Régimen 
Juridico para las Autorizaciones de 
Residencia y para la Nacionalidad de 
los Ciudadanos Europeos en España”. 
Astfel, Gabriel Radu este avoca-
tul român din Spania autorizat pe 
această specializare de obținere 
a cetățeniei spaniole. De aseme-
nea, avocatul Gabriel Radu este 
și „gestor administrativo” (con-
sultant administrativ), autorizat 

de statul spaniol să prezinte �ecare 
caz-dosar direct în fața autorităților 
Ministerului Administrației Publice 
din Spania. Nu este cea mai bună so-
luție să apelezi prin intermediari la 
un „gestor administrativo”, deoare-
ce timpul de soluționare a cazuri-
lor-dosarelor se poate prelungi, iar 
soluționarea cazurilor să �e foarte 
problematică. Apelați direct la un 
„gestor administrativo” autorizat de 

statul spaniol, așa cum este cazul 
avocatului Gabriel Radu.

GESER – GESTORÍA RADU îți 
oferă servicii și soluții pentru 
obținerea permiselor de rezi-
dență simplă fără drept de mun-
că, rezidență cu drept de muncă 
într-un stat membru UE și pen-
tru obținerea cetățeniei spaniole.

GESER este o societate profesio-
nală familială cu titluri și licențe emi-
se în mod o�cial de către autoritățile 
din România și din Spania în urmă-
toarele domenii: traduceri, avoca-
tură, administrare afaceri, �scalita-
te și legislație muncă, completând 
cu cea mai recentă, consultanță în 
asigurări (correduría de seguros).

Dintre serviciile principale pe care 
le oferim, cele de primă necesita-
te sunt:

1. Rezidență și cetățenie spa-
niolă.

2. Legalizare documente româ-
nești și spaniole ale rezidenților 
români din Spania.

3. Dosare de pensie pentru Spa-
nia și România ale cetățenilor 

români care se a�ă în Spania și 
sunt la vârsta pensionării. De ase-
menea, dosare de pensie de boală 
sau pensie de urmaș.

4. Divorțul cetățenilor români 
cu reședință în Spania.

5. Servicii legislație rutieră: 
preschimbarea permisului (auto) 
de conducere românesc într-unul 
spaniol, înscrierea mașinilor aduse 
din afara Spaniei, schimbare pro-
prietar autovehicule (transferen-
cias), radiere auto (bajas)...

6. Echivalarea diplomelor de ab-
solvire studii românești în Spania 
(convalidación titulos).

7. Traduceri legalizate pentru 
orice tip de document (traduc-
tor jurado).

Vrei ca o echipă de profesioniști 
să se ocupe de cazul tău? Sună-ne, 
atunci când dorești!

SEDIU CENTRAL - BIROU COSLA-
DA: C/ Doctor Fleming, s/n (în fața 
gării), 28821, MADRID.
TLF: 916.712.224 și 627.406.864. 
WhatsApp: 627406864.
Web: https://gestoriaradu.es
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Lista secțiilor de votare din SPANIA la scrutinul din 26 mai 2019 
pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European

l l INFORMAȚII IMPORTANTE!!! 
În perspectiva alegerilor pen-
tru Parlamentul European și, 
respectiv,  referendumului 
național din 26 mai 2019:

• La data de 26 mai 2019, odată 
cu alegerile pentru Parlamen-
tul European, se va desfășura 
și referendumul național  cu 
privire la probleme de interes 
național.

• Ambele scrutine se vor des-
fășura în cadrul acelorași secții 
de votare,  în același  interval 
orar: 7.00-21.00.

• Alegătorii pot opta dacă vo-
tează doar pentru un scrutin 
sau pentru ambele. Pentru a își 
exercita dreptul la vot, cetățe-
nii români trebuie să dețină 
un act de identitate românesc 
valabil.

PENTRU SPANIA
Nr.secție | Stat | Localitate | 

Tip locație sediu secție de vota-
re (MD, OC, ICR, altele) | Adresa 
sediu secție de votare

335 Spania Zaragoza 1 Consulat Ca-
lle Camino de Las Torres nr. 24, 50008 
Zaragoza

336 Spania Zaragoza 2 Consulat Ca-
lle Camino de Las Torres nr. 24, 50008 
Zaragoza

337 Spania Barcelona Consulat Ge-
neral Gran Vía Carlos III, 94 Torre Oes-
te, Entresuelo, 08028 Barcelona

338 Spania Lleida altele Avinguda 
Blondel 22, 25002, Lleida

339 Spania Girona altele Plaça Mi-
quel Santaló i Pavor, 1, 17002 Girona

340 Spania Tarragona altele Aveni-
da Roma 8, Tarragona, 43005

341 Spania Palma de Mallorca al-
tele Paseo Maritimo, 11, 07014 Palma 
de Mallorca

342 Spania Madrid 1  Ambasadă 
Avda. Alfonso XIII nr. 157, 28016 Ma-
drid

343 Spania Madrid 2  Secție con-
sulară Avda. de la Albufera, nr. 319, 
28031, Madrid

344 Spania Madrid 3  Secție con-
sulară Avda. de la Albufera, nr. 319, 
28031, Madrid

345 Spania Madrid 4 Institut Cul-
tural Român Plaza del Cordón, nr. 1, 
bajo dcha., 28005 Madrid

346 Spania Coslada altele Centro 
Multifuncional „La Rambla”,  Avda. 
de los Principes de España 20, 28823 
Coslada

347 Spania Alcalá de Henares al-
tele Junta Municipal del Distrito II, 
Avda. Reyes Católicos 9, 28803 Alca-
lá de Henares

348 Spania Torrejón de Ardoz al-
tele Paseo de la Estación 2, 28850 To-
rrejón de Ardoz

349 Spania Arganda del Rey alte-
le Hotel Sercotel AB Arganda, Avda. 
de Madrid 47, 28500 Arganda del Rey

350 Spania Móstoles altele Centro 
de Participación Ciudadana, C/ San 
Antonio 2, 28931 Móstoles

351 Spania Fuenlabrada altele Cen-
tro Cívico „La Serna”, Avda. de las Co-
marcas 2, 28941 Fuenlabrada

352 Spania Guadalajara altele Cen-
tro Social Municipal, Avda. Venezuela 
7, 19005 Guadalajara

353 Spania Telde (Las Palmas) al-
tele Calle Alférez Quintana Suárez nr. 
18, 35200 Telde, Las Palmas

354 Spania Adeje (Tenerife) alte-
le Casa de la Juventud, Avda. de los 

Social, Calle Alcalde Conangla nr 7, 
02006 Albacete

361 Spania Almería Consulat Ca-
rretera Huercal de Almería, 46, 04009, 
Almeria

362 Spania Roquetas de Mar alte-
le Calle Victor Palomo, nr.1, CP.04740, 
Roquetas de Mar

363 Spania Motril altele Edificio Ve-
ralles, Calle Galicia, bajo 1, CP 18600, 
Motril

364 Spania Murcia altele Edificio 
Paraninfo, avenida de los Rectores, 
Nr.3, CP.30100, Murcia

365 Spania Sevilla Consulat Gene-
ral Avenida Manuel Siurot 30, 41013 
Sevilla

366 Spania Lepe altele c/Miguel Ro-
driguez s/n Edificio Casa de la Cultura 
Paseo Grande 21440 Lepe

367 Spania Palos de la Frontera 
altele Plaza de Toros, 21810 Palos de 
la Frontera, Huelva

368 Spania Málaga  altele Centro 
Ciudadano La Virreina Etaj 2, Cami-
no de la Virreina nr.7, 29011 Málaga

369 Spania Almendralejo  altele 
Parque Ramon y Cajal, 06200 Almen-
dralejo (Badajoz)

370 Spania Bilbao 1 Consulat Ge-
neral Plaza Circular 4, 48001, Bilbao

371 Spania Bilbao 2 Consulat Ge-
neral Plaza Circular 4, 48001, Bilbao

372 Spania Logroño 1 altele Calle 
Duques de Nájera, 19, 26002 Logro-
ño, La Rioja

373 Spania Logroño 2 altele Calle 
Duques de Nájera, 19, 26002 Logro-
ño, La Rioja

374 Spania Pamplona altele C/ Ge-
neral Chinchilla, nr. 4 31002 Pamplona

375 Spania Gijón altele Ctra. De So-
mio, 652, 33203 Gijón, Asturias

376 Spania Santiago de Compos-
tela altele Pazo de Raxoi, s/n, 15701 
Santiago de Compostela

377 Spania Burgos altele Real Mo-
nasterio de San Augustín, C/ Madrid 
24, 09002 Burgos

378 Spania Santander altele Plaza 
Velarde, 5, 39001 Santander, Cantabria

379 Spania Alicante  altele Avda. 
Elche 3, 03008, Alicante

380 Spania Benidorm  altele Av. 
L’Aigüera, s/n, 03501 Benidorm

381 Spania Castellón de Plana Con-
sulat Avenida Valencia, nr. 144 (es-
quina con Rambla de la Viuda), 12006 
Castellón de la Plana

382 Spania Peñíscola altele Avda. 
Akra Leuke s/n, et. 1, CP 12598 Pe-
ñíscola

383 Spania València altele Carrer  
de Francesc Tàrrega,  nr .7 ,  46009 
València

384 Spania Gandia altele Plaza Rei 
en Jaume, nr. 6, 46701 Gandia

Vientos, s/n, 38670 Adeje
355 Spania Ciudad Real Consulat 

Calle Mata, no. 37 13004 Ciudad Real
356 Spania Cuenca altele Calle Pe-

dro Almodovar s/n 16003 Cuenca, pro-
vincia Cuenca

357 Spania Tarancón altele Plaza 
Constitución 1, 16400 Tarancón, pro-
vincia Cuenca

358 Spania Tomelloso altele Anti-
gua Estación de Ferrocarril de Tome-
lloso, Calle Estación 90, 13700 Tome-
lloso, provincia Ciudad Real

359 Spania Toledo altele Centro Cí-
vico de Palomarejos, Plaza de Aquis-
grán, s/n, 45005 Toledo

360 Spania Albacete altele Centro 
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l l  Patru medalii de aur, trei de ar-
gint şi două medalii de bronz re-
prezintă palmaresul obţinut de 
studenţii şi profesorii Facultăţii 
de Inginerie Hunedoara (FIH) la 
ediţia din acest an a Salonului 
internaţional de inventică Eu-
roinvent 2019 Iaşi, juriul apreci-
ind diversitatea şi aplicabilitatea 
invenţiilor şi inovaţiilor prezenta-
te, a anunţat luni, 20 mai 2019, in-
ventatorul Corneliu Birtok Băneasă, 
asistent universitar în cadrul FIH, in-
formează AGERPRES.

Din totalul celor 11 proiecte şi in-
venţii prezentate de studenţii şi ca-
drele didactice de la Hunedoara, au 
primit medalii de aur o instalaţie 
pentru determinarea rezistenţei 
materialelor la oboseală termică, 
o brichetă realizată din pulberi fe-
roase, un � ltru de aer şi un sistem 
dinamic de transfer al aerului cu 
aplicabilitate în domeniul autove-
hiculelor şi cu rezultate în creşterea 
puterii motorului şi reducerea con-
sumului de carburant.

„În cadrul standului Universităţii 

Hunedoara: Nouă medalii, dintre care patru de aur, 
pentru invenţii prezentate la EuroInvent 2019

Politehnica Timişoara - FIH am 
prezentat mai multe invenţii sau 
proiecte, printre care se numără un 
� ltru de aer ce poate �  amplasat în 
orice loc al compartimentului motor 
şi un sistem dinamic de transfer al 
aerului destinat autobuzelor, ce pre-
lungeşte durata de viaţă a � ltrului 
şi reduce consumul de combustibil 
cu 7%. De asemenea, am prezentat 
un material compozit ce se aplică 

pe suprafaţa galeriei de admisie la 
motor, o protejează în perioada de 
vară şi permite reducerea consumu-
lui de combustibil”, a declarat Bir-
tok Băneasă.

Au mai fost premiate „Laboratorul 
lui Dexter” - un concept prin care 
studenţii pot vedea cum se aplică 
în practică informaţiile dobândite 
la cursuri, un material folosit pentru 
izolarea galeriilor de admisie la mo-

toare, realizat din deşeuri reciclate, 
sau � ltrele de aer care permit redu-
cerea consumului de combustibil cu 
12% la motoarele cu ardere internă. 

De asemenea, studenţii şi profeso-
rii FIH au obţinut 12 premii speciale 
şi diplome de excelenţă din partea 
unor universităţi sau institute de 
cercetare din ţară.

Potrivit inventatorului, este im-
portant ca studenţii să ia contact 
cu lumea inventicii pentru că, ast-
fel, îşi dezvoltă capacităţile de co-
municare şi deprinderile practice. 
„Studenţii care se implică în această 
educaţie nonformală au reuşit să 
obţină unu sau două puncte în plus 
la media anilor de studiu, ceea ce 
este foarte bine într-o universita-
te politehnică”, a arătat reprezen-
tantul FIH.

Conform sursei citate, FIH este par-
te a Universităţii Politehnica din Ti-
mişoara. 

Salonul Euroinvent Iaşi 2019 a reu-
nit la standuri peste 600 de invenţii 
din 40 de ţări europene şi a avut loc 
în perioada 16-18 mai.

EUROINVENT a devenit un eve-
niment de tradiţie recunoscut în 
lumea ştiinţi� că, care are meritul 
de a aduce împreună cercetători 
şi inventatori din întreaga lume, 
dar şi oameni obişnuiţi, pasionaţi 
de ştiinţă, inventică şi cercetare. 

Evenimentul atrage atenţia asupra 
conceptelor de cercetare şi inovare, 
concepte ce contribuie la creşterea 
economică, la crearea de locuri de 
muncă şi, în � nal, la o viaţă mai bună 
pentru noi toţi.

Prin premiile acordate inventa-
torilor, recunoscute la nivel mon-
dial datorită componenţei juriului 
internaţional, EUROINVENT stabi-
leşte trenduri de cercetare şi de im-
plementare a rezultatelor cercetării 
în practică. 

Mai mult, prin premiile pentru cel 
mai tânăr inventator şi cea mai bună 
inventatoare, EUROINVENT încura-
jează implicarea tinerilor şi a femei-
lor în carierele ştiinţi� ce, una din-
tre nevoile stringente ale cercetării 
mondiale.
Foto: Corneliu Birtok-Baneasa / Facebook

www.balkanica.es

MADRID - Torrejón de la Calzada
Polígono Ind. "Las Avenidas"

 Décima Avenida, 7
 Tel.: 925210184

MADRID - Vallecas
Polígono Ind. "Vallecas"

 C/ Puerto de Pozazal, 27
 Tel.: 911840650

Vino să cumperi produse românești la preţuri accesibile. 
Zilnic oferte speciale! Vindem și la persoane fizice.
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„Medicul de familie ar trebui să rezolve circa 80 - 90% din nevoile populaţiei”
l l  Medicul de familie, ca ve-
rigă primară în lanţul de 
îngrijire a populaţiei, prin 
cunoştinţele sale profesio-
nale şi atribuţiile pe care le 
are ar trebui să rezolve cir-
ca 80 - 90% din nevoile oa-
menilor, a declarat medicul 
Cristina Costas, în contextul 
marcării, pe 19 mai 2019, a 
Zilei Internaţionale a Medi-
cului de Familie, informează 
AGERPRES.

Dr. Cristina Costas spune că pen-
tru pacienţi medicul de familie ar 
trebui să reprezinte omul de „în-
credere”. 

„Acesta reprezintă „poarta de in-
trare” a pacienţilor în sistemul de 
sănătate. El coordonează circuitul 
pacientului în sistemul de servicii 
medicale, colaborând cu toate ce-
lelalte specialităţi medicale”, susţi-
ne doctorul. 

Atribuţiile sale în sfera serviciilor 
medicale sunt complexe, putând 
� grupate în mai multe categorii: 
preventive, curative, educaţionale, 
administrativ-organizatorice, cer-
cetare ştiinţi�că.

Potrivit dr. Costas, structura siste-
mului naţional de sănătate ar tre-

bui privită ca o piramidă cu inter-
conexiuni structurale şi funcţionale 
permanente şi complexe între toa-
te departamentele şi specialităţile 
medicale: 

- nivelul I - îngrijiri primare de 
sănătate, care ar trebui să rezolve 
circa 90% din nevoile medicale ale 
populaţiei, 

- nivelul II - îngrijiri secundare de 
sănătate, care să rezolve 9% din ne-
voile medicale ale populaţiei, 

- nivelul III - îngrijiri terţiare de 
sănătate, care ar trebui să rezolve 
1% din nevoile medicale ale po-
pulaţiei, 

- nivelul IV - Ministerul Sănătăţii 
şi Familiei, care stabileşte legi, pro-
grame, politici de sănătate, coordo-
nează şi evaluează serviciile medi-
cale furnizate de nivelele I, II şi III. 

În prezent, din păcate, spune 
medicul, procentele nu sunt cele 
menţionate, balanţa �ind net cres-
cută la nivelurile II şi III, ceea ce im-
plică costuri nejusti�cate. Astfel se 
pierd fonduri substanţiale, care uti-
lizate la nivelul I ar avea un impact 
pozitiv pe termen lung asupra stării 
de sănătate a populaţiei.

Dr. Cristina Costas spune că un rol 
important în medicina de familie îl 

Arafat cere introducerea în programa 

şcolară a cursurilor de prim-ajutor
l l  Şeful Departamentului pentru Si-
tuaţii de Urgenţă, Raed Arafat, con-
sideră că trebuie găsită o soluţie de 
introducere în programa şcolară a 
cursurilor de prim-ajutor, infor-
mează AGERPRES.

„Trebuie găsită o soluţie de intro-
ducere în programa şcolară, poate 
să �e treptată. Sunt ţări care fac în-
cepând cu prima clasă - cum anunţă 
la 112, ce spui la 112, după care la 
următoarea clasă învaţă copiii anu-
mite manevre, la următoarea altele 
şi când copilul pleacă de la şcoală, el 
să ştie ca adolescent, toate mane-
vrele de resuscitare sau de oprire a 
hemoragiei, de acordare a primului 
ajutor. Un program de acest gen tre-
buie să intre în România şi să devină 

Terapie prin artă pentru pacienţii Spitalului 
Judeţean de Urgenţă din Alba Iulia

l l  O serie de activităţi de terapie 
prin artă se vor desfăşura, pe du-
rata acestei săptămâni, la Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, la 
iniţiativa unei asociaţii din Cluj Na-
poca, printr-un proiect al cărui scop 
este de a oferi alternative creative 
de recuperare persoanelor interna-
te, informează AGERPRES.

Timp de o săptămână, proiectul 
Terapie prin Artă by Create.Act.
Enjoy se desfăşoară la Alba Iulia, 
în parteneriat cu Forum Apulum şi 
SJU. Programul cuprinde trei ate-
liere creative, un atelier de realitate 
virtuală şi două momente artistice 
itinerante, urmând ca vineri să aibă 
loc un concert în curtea instituţiei 
medicale, susţinut de trupa Infu-
sion. Ajuns la cea de-a VII-a ediţie, 
proiectul Terapie prin Artă by Crea-
te.Act.Enjoy a început în 2012, în-
tr-un singur spital clujean, iar anul 
acesta s-a extins naţional, cu câte o 
săptămână de activităţi cultural-ar-
tistice, la spitale din Râmnicu Vâlcea 
şi Alba Iulia. Atelierele creative sunt 
susţinute de actorul Paul Sebastian 
Popa, alături de Cristian Pascariu, 
creatorul metodologiei după care 

funcţionează proiectul. La realiza-
rea momentelor artistice itinerante 
se vor alătura actorii George Sfetcu, 
Ioana-Maria Repciuc şi Alina Mişoc.

Activităţile din spital sunt gestio-
nate de echipa de coordonare şi im-
plementare - Diana Buluga (coor-
donator artistic), Cristian Pascariu 
(regizor şi trainer) şi Raluca Bugnar 
(coordonator voluntari). 

Echipa de coordonare va � susţinu-
tă în desfăşurarea activităţilor de la 

Alba Iulia de voluntari locali. 
Voluntarii locali vor contribui la 

buna desfăşurare a activităţilor, iar 
sâmbătă (25 mai a.c.) vor � „Rudă 
pentru o zi”, urmând să facă vizite 
individuale acelor pacienţi din spital 
care au petrecut mult timp singuri. 
O serie de fotogra�i realizate pe par-
cursul proiectului vor deveni parte 
dintr-o expoziţie permanentă care 
va decora holurile SJU Alba Iulia.
Foto: cluju.ro

obligatoriu”, a declarat secretarul 
de stat în MAI Raed Arafat, la Ma-
ratonul Resuscitării, care a avut loc 
sâmbătă, 18 mai 2019, într-un mall 
din Capitală. Secretarul de stat în 
MAI vede un astfel de proiect viabil 
în România în următorii ani. „Dacă 
unele ţări au avut astfel de proiecte 
şi sunt viabile, nu văd de ce România 
să nu aibă astfel de proiecte şi să �e 
viabile. Trebuie să �e plani�cat co-
rect. Departamentul pentru Situaţii 
de Urgenţă este pregătit să colabo-
reze şi cu alte ministere şi cu alte en-
tităţi ca să realizăm acest deziderat 
(...), să �e o chestie plani�cată şi să 
�e de un impact mediu şi lung”, a 
punctat fondatorul SMURD.
Foto: agorapress.ro

are prevenţia. Ea se referă la orice 
tip de activitate care contribuie la 
menţinerea stării de sănătate, re-
ducerea morbidităţii (îmbolnăvi-
rii) şi mortalităţii printr-o anumită 
afecţiune. 

Prevenţia poate � primară, se-
cundară şi terţiară, medicina de 
familie ocupându-se mai ales de 
cea primară şi secundară. Servicii-
le preventive primare şi secunda-
re privesc mai ales indivizii asimp-
tomatici sau presimptomatici.

Medicul de familie explică faptul 
că prevenţia primară preîntâm-

pină apariţia bolilor prin măsu-
ri aplicate mediului şi individului. 

Prin prevenţia secundară se 
face identi�carea şi tratarea per-
soanelor asimptomatice sau pre-
simptomatice (prin metode clini-
ce şi paraclinice, inclusiv metoda 
screeningului), înaintea apariţiei 
semnelor clinice de debut sau de 
evolutivitate - depistarea cât mai 
precoce a bolilor. 

Prevenţia terţiară - reducerea 
impactului negativ al bolii asu-
pra organismului şi prevenirea 
complicaţiilor (presupune preve-

nirea agravării bolilor şi complicaţi-
ilor acesteia).

„Medicii de familie care asigură 
asistenţa medicală preventivă tre-
buie să �e capabili să stabilească o 
legătură cu pacientul, astfel încât 
acesta să devină conştient de avan-
tajele evitării unui comportament 
cu risc crescut şi să trăiască sănă-
tos; să cunoască cauzele de mor-
bi-mortalitate pe grupe de vârstă 
pentru a evalua riscurile la care sunt 
expuşi pacienţii săi; să asigure con-
silierea pacienţilor şi să se adapteze 
la nevoile individuale ale pacienţi-
lor, în funcţie de vârstă, sex şi statu-
sul socio-economic; să colaboreze 
cu ceilalţi specialişti, cadre medii 
sau lucrători ai serviciilor sociale 
pentru a rezolva în ansamblu pro-
blemele pacientului; de cele mai 
multe ori trebuie să �e disponibili 
24 ore din 24; să urmărească evo-
luţia pacientului”, a�rmă medicul, 
conform sursei citate.

Organizaţia Mondială a 
Medicilor de Familie, forma-
tă din peste 140 de membri, 
a desemnat data de 19 mai 
drept Ziua Internaţională a 
Medicului de Familie.
Foto: ziarullumina.ro



CAMPANIE EL RUMANO EN ESPAÑA
N R .  2 35 2 3 MAI 201 910



ECONOMIEEL RUMANO EN ESPAÑA
N R .  2 35 2 3 MAI 201 9 11

l l Creşterea economică a României 
poate � un motiv de mândrie, însă 
până acum acest lucru a creat deze-
chilibre şi toate măsurile din acest 
an electoral, inclusiv creşterile sa-
lariale, trebuie foarte bine dozate, 
întrucât, ca şi în medicină, excesul 
poate face mai mult rău decât bine, 
a declarat, vineri, 17 mai 2019, Mu-
gur Isărescu, guvernatorul BNR, în-
tr-o conferinţă de presă, informează 
AGERPRES.

El a fost întrebat dacă avansul eco-
nomiei, de 5,5%, poate � o mândrie 
pentru România. „Judecata noastră 
este următoarea: cât putem să asi-
gurăm convergenţa reală, (creşterea 
economică - n.r.) este un activ, dar 
fără dezechilibre. Un dezechilibru, 
mai devreme sau mai târziu, va tre-
bui corectat şi dacă nu ştii cum să 
o faci din timp, nu faci „o aterizare 
uşoară”, piaţa o va face abrupt şi o 
va face printr-o cădere de creştere 
economică. Piaţa va duce la acest 
lucru. Şi atunci, în loc să ai un grad 
de convergenţă mai rapid... Noi am 

păţit-o în 2008-2009, corecţia care 
s-a întâmplat, după o creştere-re-
cord în anul precedent, pentru că a 
venit criza. Şi atunci e preferabil să 
ai o creştere care să nu �e dezechili-
brantă, ca să spun aşa, să nu creeze 
de�cite prea mari”, a susţinut şeful 
băncii centrale.

Isărescu a arătat că ceea ce se în-
tâmplă acum produce deja dezechi-

Isărescu: Un medicament dat în dozaj 
necorespunzător face mai mult rău decât bine

libre. El a amintit că din anul 2000 
până în prezent România a avut cel 
mai înalt nivel de convergenţă, de 
la 29% în anul 2000, la peste 65%. 
„Noi avem suficientă flexibilitate 
prin politica cursului de schimb, 
dar nu putem face abuz. Ne poate 
ajuta, dar când vedem că dezechili-
brele o iau razna, uşor, uşor trebuie 
să reacţionăm. Foto: zf.ro

l l 115 kilometri de autostradă au 
fost construiţi în ultimii doi ani, 
2017 - 2019, iar valoarea proiecte-
lor lansate de Compania Naţională 
de Administrare a Infrastructurii în 
această perioadă se ridică la 7 mi-
liarde de euro fără TVA, potrivit unul 
bilanţ prezentat joi seara (16 mai 
2019) de ministrul Transporturilor, 
Răzvan Cuc, informează AGERPRES.

„Estimarea pe acest an a fost făcută 
de domnul director Neaga (Narcis 
Neaga, şeful CNAIR, n.r.) şi avem încă 
180 de kilometri”, a subliniat Răzvan 
Cuc, la Palatul Victoria. El a arătat to-
todată că, în 2016, proiectele lansate 
de compania de drumuri s-au cifrat 
la 50 de milioane de euro fără TVA 
însă nu a fost construit niciun kilo-
metru de autostradă. Cât priveşte 
absorbţia fondurilor europene, po-
trivit datelor prezentate de ministrul 
Transporturilor, în intervalul 2017 - 
2019 absorbţia s-a ridicat la 593,05 
milioane de euro.

Printre cele mai importante 
proiecte lansate de CNAIR în aceş-

ti doi ani se numără Autostrada Si-
biu - Piteşti (123 kilometri în valoare 
de 3,4 miliarde de euro), Autostrada 
de Centură Bucureşti Sud (52 km, 
580 milioane de euro) şi Centura Ba-
cău (31 km, 142 milioane de euro).

Potrivit datelor prezentate joi de şeful 
de la Transporturi, în anul 2018 au fost 
semnate contracte pentru realizarea stu-
diilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice 
pentru drumurile de mare viteză Focşa-
ni - Buzău (110 km, 4,37 milioane euro), 
Ploieşti - Buzău (65 km, 2,67 milioane 
euro), Bacău - Paşcani (82 km, 4,41 mi-
lioane euro), Buzău - Focşani (72 km, 3,03 
milioane euro). Foto: romania-insider.com

Bilanţ MT: 115 
kilometri de 
autostradă construiţi 
în 2017 – 2019
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Premierul olandez 
Mark Rutte susţine 
că ideea de Brexit 
este „greşită”

Marine Le Pen vrea 
să formeze „o super-
facţiune cu partide 
cu viziuni similare”

l l Brexitul este o idee fundamental 
greşită şi provoacă haos şi neferici-
re în Marea Britanie, a declarat vine-
ri (17 mai 2019) premierul olandez 
Mark Rutte, informează AGERPRES.

„Cred că întreg conceptul de Brexit 
este greşit. Duce la un haos enorm şi 
la nefericire în Marea Britanie. 

Este un lucru cert”, le-a spus el jur-
naliştilor la Haga. 

Liderul opoziţiei laburiste, Jeremy 
Corbyn, a anunţat vineri, într-o scri-
soare adresată premierului conser-
vator Theresa May, că negocierile 
dintre cele două părţi pentru gă-
sirea unui compromis cu privire la 
Brexit nu mai pot avansa, din cauza 
„slăbiciunii şi instabilităţii crescân-
de” a guvernului.

Corbyn a�rmă în scrisoare că dis-
cuţiile dintre laburişti şi conservatori 
lansate în aprilie au fost „detaliate şi 
constructive”, dar că, deşi în unele 
aspecte au fost posibile compromi-
suri, cele două părţi „nu au reuşit să 
reducă importantele decalaje poli-
tice” care le despart. 

Discuţiile dintre conservatori şi 
laburişti vizând un compromis cu 
privire la acordul de Brexit au luat 
sfârşit vineri (17 mai a.c.), din mo-
tive precum uniunea vamală şi do-
rinţa de a organiza un al doilea re-
ferendum, a declarat un purtător 
de cuvânt al guvernului, conform 
sursei citate.

l l Lidera extremei drepte din Franţa, 
Marine Le Pen, a declarat că doreş-
te să formeze o „super-facţiune” cu 
alte partide politice cu viziuni simi-
lare în viitorul Parlament European, 
informează AGERPRES.

Le Pen, care conduce Adunarea 
Naţională (AN, fostul Front Naţio-
nal din Franţa, extrema dreaptă, de 
opoziţie), a explicat că o astfel de 
alianţă ar putea modi�ca structu-
ra Uniunii Europene pentru „prima 
dată în ultimele decenii”.

„Perspectiva mă inspiră”, a adău-
gat ea. 

Le Pen a făcut aceste comentarii în 
cadrul unui summit al naţionaliştilor 
europeni găzduit sâmbătă (18 mai 
2019) la Milano de liderul partidu-
lui italian Liga, Matteo Salvini, care 
deţine şi portofoliile de vicepremier 
şi ministru de interne.

Şefa AN a declarat că preşedintele 
Franţei, Emmanuel Macron, ar tre-
bui să demisioneze dacă partidul 
său nu va ieşi pe primul loc la ale-
gerile europarlamentare. 

Potrivit sursei citate, este de aş-
teptat ca extrema dreaptă să înre-
gistreze un rezultat bun la alegeri-
le europene din 23-26 mai 2019 în 
întregul bloc comunitar, dar este 
foarte probabil ca încercarea de a 
uni toate formaţiunile de această 
factură într-o singură alianţă să se 
dovedească di�cilă.

l l Şeful extremei dreapta austrie-
ce şi vicecancelar, Heinz-Christian 
Strache, a fost acuzat vineri (17 mai 
2019) pentru că a promis unei aşa-zi-
se nepoate a unui oligarh rus con-
tracte publice în schimbul unui spri-
jin �nanciar, potrivit unor a�rmaţii 
apărute în presă care au provocat 
un val de indignare în ţară, infor-
mează AGERPRES.

După dezvăluirile făcute de medii-
le germane Süddeutsche Zeitung şi 
Der Spiegel, principalele partide de 
opoziţie au cerut demisia numărului 
doi al guvenului condus de Sebas-
tian Kurz, liderul partidului conser-
vator care, de la sfârşitul lui 2017, 
guvernează împreună cu extrema 
dreaptă.

Potrivit informaţiilor, însoţite de 
înregistrări video, publicate online 
vineri seară, Strache a participat, în 
lunile dinaintea alegerilor care l-au 
condus la putere, la ceea ce el cre-
dea a � o întâlnire cu nepoata unui 
oligarh rus. Şeful Partidului Liber-
tăţii din Austria (FPOe) a fost �lmat 
în timp ce discuta cu această inter-
locutoare care i-a dat de înţeles că 
ar putea investi bani în Austria pen-
tru a susţine formaţiunea sa politi-
că. Discuţia s-a concentrat în special 
asupra preluării unui procent im-
portant din acţiunile puternicului 
tabloid austriac Kronen Zeitung, cel 
mai mare din ţară, pentru a-l trans-

forma într-un organ de presă pro-
FPOe. Strache, însoţit de unul dintre 
colaboratorii săi apropiaţi, Johann 
Gudenus, actualul lider al grupului 
parlamentar al FPOe, i-a sugerat in-
terlocutoarei că, în schimbul acestui 
sprijin, i-ar putea obţine contracte 
publice. Întâlnirea care a avut loc în-
tr-o atmosferă destinsă, într-o vilă 
din Ibiza, şi a durat şase ore a fost de 
fapt o punere în scenă �lmată cu o 

Austria: Liderul extremei dreapta, compromis 
de niște înregistrări video, cu o cameră ascunsă

cameră ascunsă pentru a-i întinde 
o capcană liderului FPOe, potrivit 
celor două medii germane care a�r-
mă că nu ştiu cine s-a a�at în spatele 
acestei operaţiuni organizate cu trei 
luni înainte de alegerile legislative 
din Austria. Conform sursei citate, 
Strache a admis în faţa jurnaliştilor 
că serata a avut loc, dar a negat că 
a comis cel mai mic act condamna-
bil. Foto: newsmaker.ro

Ucraina nu a invitat Rusia 
la ceremonia de învestire a 
noului preşedinte
l l Rusia nu a fost invitată la ceremo-
nia de învestire a noului preşedin-
te ucrainean Volodymyr Zelenski, 
a anunţat vineri (17 mai 2019) pur-
tătoarea de cuvânt a Ministerului 
de Externe de la Kiev, Ekaterina 
Zelenko, subliniind că au fost invi-
taţi doar reprezentanţii statelor cu 
care Ucraina cooperează strâns, po-
trivit AGERPRES.

„Federaţia Rusă nu a fost invitată 
la ceremonia de învestitură. I-am in-
vitat doar pe partenerii noştri şi pe 
acele state cu care Ucraina coope-
rează în mod intens, state care ne 
sunt partenere şi prietene”, a expli-
cat ea. Rada Supremă (parlamen-
tul unicameral ucrainean) a stabilit 
pentru luni, 20 mai, ceremonia de 
învestire a lui Volodymyr Zelenski, 
ales preşedinte al Ucrainei cu pes-
te 73% din voturi în al doilea tur 
de scrutin. Contracandidatul său, 

Republica Moldova: Parlamentul dispune 
de o lună pentru a învesti noul guvern

l l Parlamentul Republicii Moldo-
va are la dispoziţie aproximativ o 
lună pentru a învesti noul guvern, 
în caz contrar riscând să �e dizolvat, 
în timp ce negocierile dintre prin-
cipalele partide parlamentare tre-
nează, iar preşedintele Igor Dodon 
ia în calcul tot mai probabil scena-
riul alegerilor anticipate, informează 
AGERPRES.

Scenariul cel mai probabil în actua-
la situaţie sunt alegerile parlamen-
tare anticipate, întrucât partidele nu 
pot găsi un numitor comun, a a�r-
mat joi seara (16 mai 2019) Igor Do-
don la un post de televiziune apro-
piat Partidului Socialiştilor (PS). El 
a reiterat că PS examinează doar 
posibilitatea unei alianţe cu Blocul 
ACUM (Partidul Acţiune şi Solida-
ritate /PAS/ plus Partidul Platfor-
ma Demnitate şi Adevăr /PPDA/) 

şi exclude aproape complet even-
tuale negocieri cu Partidul Demo-
crat (PD).

Igor Dodon a a�rmat că dacă se va 
ajunge la alegeri anticipate, aces-
tea, cel mai probabil, vor avea loc în 
luna octombrie, iar cele locale vor � 

organizate în 2020. Un responsabil 
al grupului parlamentar al PS, Vasi-
le Bolea, a con�rmat vineri pentru 
Radio Chişinău că discuţiile iniţia-
te anterior cu Blocul ACUM rămân 
blocate. Pe de altă parte, deputatul 
PAS, Mihai Popşoi, susţine că Blo-
cul ACUM aşteaptă în continuare 
Partidul Socialiştilor la discuţii. „Noi 
de două ori i-am invitat, ei nu s-au 
prezentat şi discuţiile au rămas în 
aceeaşi etapă. Noi, împreună cu ce-
tăţenii, sperăm să găsim o soluţie”, 
a spus el.

Partidul Democrat a lansat invi-
taţii tuturor grupurilor parlamen-
tare pentru a iniţia discuţii în ve-
derea creării unei coaliţii, a amintit 
purtătorul de cuvânt al PD, Vitalie 
Gămuraru. El şi-a exprimat speranţa 
că alegerile parlamentare anticipate 
vor � evitate. Foto: �ickr.com

preşedintele în exerciţiu Petro Po-
roşenko a obţinut doar 24,45%, �ind 
sancţionat de electorat îndeosebi 
pentru eşecul în domeniul comba-
terii corupţiei. Uniunea Europeană 
a fost reprezentată la ceremonie de 
către Maros Sefcovic. Foto: unian.info
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Campionatul Spaniei: 
Lionel Messi a egalat 
recordul legendarului 
Telmo Zarra

l l  Starul argentinian Lionel Messi (FC 
Barcelona) a cucerit duminică (19 
mai 2019) al şaselea său titlu de gol-
gheter al campionatului de fotbal al 
Spaniei, egalându-l în palmares pe 
legendarul atacant Telmo Zarra şi 
apropiindu-se, totodată, de a şasea 
Gheată de Aur din cariera sa, două 
recorduri, informează AGERPRES.

Deja cel mai bun marcator din is-
toria ligii spaniole (419 goluri în 452 
de meciuri), Messi şi-a trecut în pal-
mares în acest sezon al zecelea său 
titlu de campion în Primera Division, 
acesta �ind al 34-lea trofeu din ca-
rieră alături de FC Barcelona, un re-
cord al clubului catalan. În 2014, fot-
balistul argentinian a doborât un 
record vechi de 60 de ani, depăşind 
cele 251 de goluri înscrise în La Liga 
de legenda fotbalului basc Telmo 
Zarra, pentru a deveni cel mai bun 
marcator din istoria competiţiei. 
„Când am marcat primul meu gol 
în ligă, nu îmi imaginam că voi pu-
tea doborî vreun record şi cu atât 
mai puţin pe cel al marelui Telmo 
Zarra”, spunea atunci argentinianul. 
Duminică, după „dubla” reuşită în 
meciul cu Eibar, el a cucerit al şase-
lea său trofeu de golgheter în prima 
ligă spaniolă. Foto: thesouthafrican.com

Ionuţ Radu şi Iulian Cristea, convocaţi în premieră 
la naţională, pentru meciurile cu Norvegia şi Malta

l l  Selecţionerul Cosmin Contra i-a 
convocat în premieră pe portarul Io-
nuţ Andrei Radu (Genoa) şi pe fun-
daşul Iulian Cristea (FCSB) la echipa 
naţională pentru partidele cu Nor-
vegia şi Malta din luna iunie, din 
preliminariile EURO 2020, potrivit 
site-ului Federaţiei Române de Fot-
bal, informează AGERPRES.

Pe lista lărgită de 30 de jucători 
comunicată vineri (17 mai 2019), 
se mai găsesc Ianis Hagi (FC Vii-
torul), Alin Toşca (PAOK Salonic) 
şi Dorin Rotariu (FC Astana). 

Naţionala va întâlni Norvegia, la 
Oslo, pe 7 iunie (21:45, ora Româ-
niei), urmând ca pe 10 iunie să joace 
cu Malta, în deplasare (21:45).

Lotul lărgit al României:
Portari: Ciprian Tătăruşanu (FC 

Nantes), Florin Niţă (Sparta Praga), 
Silviu Lung jr (Kayserispor), Ionuţ 
Radu (Genoa);

Fundaşi: Cristian Manea (CFR 
Cluj), Romario Benzar (FCSB), Cris-
tian Săpunaru (Kayserispor), Dra-
goş Grigore (Ludogoreţ Razgrad), 
Cosmin Moţi (Ludogoreţ Razgrad), 
Ionuţ Nedelcearu (FC Ufa), Iulian 
Cristea (FCSB), Alin Toşca (PAOK), 
Nicuşor Bancu (U Craiova);

Mijlocaşi: Alexandru Chipciu 
(Sparta Praga), Dorin Rotariu (FC 
Astana), Ciprian Deac (CFR Cluj), 
Dennis Man (FCSB), Tudor Băluţă 
(FC Viitorul), Răzvan Marin (Stan-
dard Liege), Paul Anton (Krîlia So-
vetov Samara), Alexandru Cicâldău 
(U Craiova), Dan Nistor (Dinamo), 
Alexandru Mitriţă (New York City 
FC), Alexandru Maxim (Mainz), 
Gheorghe Grozav (Kisvarda FC), 
Nicolae Stanciu (Al-Ahli Saudi), Ia-
nis Hagi (FC Viitorul);

Atacanţi: Claudiu Keşeru (Ludo-
goreţ Razgrad), George Ţucudean 
(CFR Cluj), George Puşcaş (Palermo).

UEFA a anunțat politica de vân-
zare a biletelor, precum și prețu-
rile acestora, pentru UEFA EURO 
2020, competiție care va � organiza-
tă, în premieră, pe întreg cuprinsul 
Europei, în vederea marcării celei 

de-a 60-a aniversări. Turneul �nal, 
care se va desfășura între 12 iunie 
și 12 iulie 2020, va oferi celor 24 de 
echipe cali�cate prilejul de a juca în 
12 orașe: Amsterdam, Baku, Bilbao, 
București, Budapesta, Copenhaga, 
Dublin, Glasgow, Londra, München, 
Roma și Sankt Petersburg.

Un număr record de trei milioa-
ne de bilete vor fi disponibile fa-
nilor, însemnând că mai mulți su-
porteri ca niciodată vor beneficia 
de șansa de a trăi pe viu această 
experiență.
Foto: observator.tv

Telefon 004 0751 051 096                          
www.drnassar.ro

� Specialiști în implantologie 
� Specialiști în estetică dentară
� Servicii stomatologice de înaltă 

calitate la prețuri imbatabile

Acum poți bene� cia de cea mai nouă 
tehnologie în medicina stomatologică, 

chiar la noi acasă

Realizăm orice lucrare într-un 
timp record!

Îți dorești un zâmbet strălucitor?

UEFA EURO 2020 - “LIVE IT. FOR 
REAL”. Primele bilete vor � dispo-
nibile prin intermediul platformei 
euro2020.com/tickets, în perioada 
12 iunie – 12 iulie 2019.

Handbal 
masculin: CSM 
Bucureşti a cucerit 
Cupa Challenge

l l  CSM Bucureşti a cucerit Cupa Cha-
llenge la handbal masculin, sâmbătă 
(18 mai 2019), după ce a învins for-
maţia portugheză AM Madeira An-
debol SAD cu scorul de 26-20 (16-9), 
în manşa a doua a �nalei, disputată 
în Sala Dinamo din Capitală, infor-
mează AGERPRES.

Prima manşă a �nalei, jucată la Ma-
deira, s-a încheiat la egalitate, 22-22.

CSM Bucureşti este a cincea echipă 
din România care cucereşte trofeul, 
după CSA Steaua Bucureşti (2006), 
CS UCM Reşiţa (2007, 2008, 2009), 
HC Odorheiu Secuiesc (2015) şi Po-
taissa Turda (2018), în timp ce CSU 
Bucovina Suceava a fost finalistă 
în 2009.

CSMB, antrenată de portughezul 
Paulo Pereira, a început în forţă şi a 
condus cu 8-1, înainte ca echipa lu-
sitană să îşi revină şi să intre în meci. 
„Tigrii” au condus la pauză la o di-
ferenţă de şapte goluri, 16-9, dar 
debutul reprizei secunde a fost ca-
tastrofal pentru bucureşteni, care 
în primele opt minute nu au marcat 
deloc şi au încasat cinci goluri, sco-
rul �ind de 16-14 în min. 38. Meciul 
a rămas tensionat până înainte de 
�nal, CSMB a reuşit să se desprin-
dă şi să câştige trofeul. Foto: sport.ro
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MUNCĂ

OFERTE

Angajăm frizer cu experiență în tuns băr-
bați 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 man-
tenga 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 bus-
co. Ruego leer el anuncio antes de llamar. 
Tel: 651858134.

CERERI

Caut loc de muncă în zona Madrid: Șofer 
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. Dis-
ponibilitate la program prelungit și de-
plasări. Tel: 642072927.

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

MATRIMONIALE

Hombre, 48 años, me gustaría conocer una chica en-
tre 40 y 46 años para amistad y posible 
relación seria. Tel: 605255652.

Español, funcionario del estado, busca 
amistad sin límite, con señora rumana 
de 40 a 50 años. Tel: 692349636.

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

Divorțat, 43 de ani, doresc să cunosc o 
femeie de vârstă apropiată din comuni-
tatea 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 apro-
piată pentru căsătorie. Tel: 642707115.

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

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.

Bărbat de 47 de ani, singur din Ma-
drid 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 obli-
gații, doresc să cunosc o fată pentru o re-
lație 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 doam-

Avda. Constitución, 65 - Coslada    www.maleitravelgroup.com  
 91 896 53 79  603 414 473  info@maleitravelgroup.com

OFERTÓN TAILANDIA CON PHUKET, 1475 € pers/ hab. doble

INCLUYE
12 días. Vuelos internacionales 
e internos. Hoteles en media 
pensión y alojamiento y desayuno. 
Traslados. Visitas a lugares 
impresionantes. Actividades. 
Seguro de viaje

NO INCLUYE
Bebidas en las comidas. 
Gastos personales. Propinas a 
conductores y guías. Cualquier 
servicio no especi� cado en el 
apartado INCLUYE

Itinerario
Día 1  España, Bangkok
Día 2  Bangkok
Día 3  Bangkok, excursión Mercado � otante y 

mercado del tren
Día 4  Bangkok, visita de la ciudad
Día 5 Bangkok, Ayutthaya, Lpburi, Sukhothai
Día 6 Sukhothai, Lampang, Chiang Rai
Día 7 Chiang Rai, Chiang Mai
Día 8  Chiang Mai
Día 9  Chiang Mai, Phuket
Día 10 Phuket
Día 11 Phuket, España

El paquete se puede personalizar añadiendo o quitando noches. Plazas limitadas y salidas garantizadas

nă 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! Eu lucrez în 
Toledo. Mă cheamă Lili. Tel: 604214946.

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

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

Español divorciado quiere amistad sin lí-
mite 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, honra-
da como yo lo soy para una relacion se-
ria, amistad o matrimonio. No importa 
la nacionalidad. Ruego mucha seriedad. 
Tel: 657131211 / 677026947.

DIVERSE

SERVICII

Caut să mă înregistrez (empadronamien-
to) în provincia Guadalajara, Toledo, Se-
govia sau Ávila pentru un examen auto de 
categoria D (contra cost). Tel: 627192719.

VÂNZĂRI

Vând în Botoșani, strada Popăuți 104, casă 
construită în 2014, P+M, compusă din 6 
camere, două bucătării. Preț 88.000€. Tel: 
0034666299144; 0040771905144.

Vând teren în judeţul Alba, Oraşul Zlatna, 
lângă şosea, 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.

ÎNCHIRIERI

Închiriez cameră de matrimoniu pentru 
o persoană, din orice zi a lunii. Aparta-
mentul este cu 2 băi, terasă, Digi, inter-
net, pe strada Talamanca, Alcalá de He-
nares. Tel: 642820155.

Închiriez apartament, condiții foarte 
bune, în Anchuelo (10 minute cu mași-
na până în Alcalá). Apartamentul are 2 
camere și salon, etajul 1. Mai multe in-
formații la telefon: 627192719.

C/ Brujula, N. 13, 28850 Torrejon de Ardoz
De luni până vineri, de la 8.30 la 14.00 și de la 15.00 la 19.00.

             Telefon: 678154559 / 917557873, Facebook: Talleres Multicar

MECANICĂ ȘI ELECTRONICĂ AUTO - ÎNTREȚINERE COMPLETĂ.
DIAGNOZĂ, AER CONDIȚIONAT, CAUCIUCURI ȘI TINICHIGERIE.

PÂNĂ LA DOI ANI GARANȚIE
PENTRU PIESE ȘI MANOPERĂ!!






