
Supernova Planetarium, cel mai mare planetariu din România, va fi instalat în Salina Slănic Prahova, la 208 metri adâncime - un 
proiect în valoare de peste 2 milioane de lei, inclusiv finanţare europeană. „Cerul de sub Pământ” se deschide în prezenţa iniţiatorilor 
proiectului, invitaţilor şi a publicului, aniversând împreună jumătate de veac de istorie: „APOLLO 11 - 50 de ani de la aselenizare”. 
Amfitrionul evenimentului: cosmonautul dr. ing. Dumitru Prunariu, membru de onoare al Academiei Române. PAGINA 5

LifeCare în Spania: O viață plină de sănătate și 
o carieră în vânzări cu mari expectative
l lLifeCare și-a anunțat lansa-
rea în Spania. Portofoliul Li-
fe Care® este format din pes-
te 500 de produse, din 7 arii 
esențiale ale vieții: “Sănătate 
și Imunitate”, “Slăbire și De-
toxi� ere”, “Nutriție și Sport”, 
“Frumusețe și Îngrijire perso-
nală”, “Bani și Antrepreno-
riat”, “Educație și Dezvoltare”, 
“Îngrijirea casei”. Pentru a 
consulta oferta de produ-
se LifeCare, sună la tele-
fon 691324599! 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
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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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Prahova: Cel mai mare planetariu din România va �  inaugurat la 
Salina Slănic. Aniversare: „APOLLO 11 - 50 de ani de la aselenizare”

Foto: supernova.eso.org

Coface: România avea 
a patra cea mai mare 
rezervă de gaze naturale 
din Europa, în 2018

Foto: msnews.ro Pagina 11

Teia Media îți oferă campanii 
de marketing, promovare 
și publicitate adaptate la 
nevoile � rmei tale

Foto: www.teiamedia.com Pagina 13
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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.

Ovidiu Raeţchi: Demisia ministrului Carmen Dan, 
primul pas către a� area adevărului despre 10 august

l l Deputatul PNL Ovidiu Raeţchi, vi-
cepreşedinte al Comisiei de apărare, 
a� rmă că demisia ministrului Aface-
rilor Interne, Carmen Dan, reprezin-
tă „doar primul pas” către a� area 
adevărului despre protestul din 10 
august, precizând că este nevoie de 
„o viziune civică, liberală” asupra 
modului în care sunt tratate drep-
turile cetăţenilor, „nu de una mili-
taristă şi violentă, de factură sovie-
tică”, informează AGERPRES.

„Demisia ministrului Carmen Dan 
reprezintă doar primul pas către 
aflarea adevărului despre 10 au-
gust. Toate documentele trebuie 
desecretizate, toate practicile în-
doielnice trebuie veri� cate, toţi cei 
vinovaţi pentru blocarea violentă a 
dreptului de a protesta trebuie iden-
ti� caţi şi traşi la răspundere. Um� a-
rea aparatului de represiune poli-

tică în dauna poliţiei care asigură 
siguranţa de zi cu zi a cetăţenilor 
trebuie oprită. Avem nevoie de o vi-
ziune civică, liberală asupra modului 
în care tratăm drepturile cetăţeni-

lor, nu de una militaristă şi violentă, 
de factură sovietică. Dar nu PSD va 
face toate aceste schimbări - e un 
partid tot mai mic, tot mai speriat 
de nemulţumirea publică, care va 

continua să se ascundă în spatele 
bastoanelor şi scuturilor. Această 
modi� care de � loso� e va �  realizată 
numai de o guvernare de dreapta”, 
a scris Raeţchi, luni, 15 iulie 2019, 
pe Facebook.

Conform sursei citate, Carmen 
Dan a anunţat că a demisionat din 
funcţia de ministru al Afacerilor Interne, 
în urma unei discuţii pe care a avut-o 
luni cu premierul Viorica Dăncilă. „O 
discuţie sinceră şi directă, aşa cum 
cred eu că este normal să se poar-
te discuţiile şi politic şi instituţional. 
L-am informat pe premierul Româ-
niei că nu este necesar să supună la 
vot în CEx mandatul ministrului de 
Interne, motiv pentru care i-am spus 
că pun mandatul pe masa domniei 
sale”, a declarat Carmen Dan, luni, 
înainte de şedinţa CExN al PSD. 
Foto: podul.ro
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l l  Simona Halep este a douăspreze-
cea jucătoare care câştigă turneul 
de la Wimbledon la prima sa �nală, 
după ce românca a învins-o catego-
ric sâmbătă, 13 iulie 2019, pe ame-
ricanca Serena Williams, 6-2, 6-2, în 
finala acestei competiţii de Mare 
Şlem, conform AGERPRES.

Până acum, Halep reuşise o sin-
gură semi�nală la Wimbledon, în 
2014, când a fost eliminată de ca-
nadianca Eugenie Bouchard. Anul 
trecut, românca s-a oprit în turul 
a 3-lea la All England Club. Halep 
a jucat sâmbătă a cincea �nală de 
Grand Slam, după trei la Roland Ga-
rros (una câştigată, în 2018) şi una 
la Australian Open. Ca o curiozita-
te, se remarcă faptul că Halep şi Se-
rena Williams s-au cali�cat în �nală 
la Wimbledon fără să câştige niciun 
turneu în acest an.

Halep a obţinut al doilea său titlu 
de Mare Şlem din palmares, după 
unul dintre cele mai bune meciuri 
din carieră, în urma unei victorii în 
doar 55 de minute în faţa fostului 
lider mondial, conform AGERPRES.

Simona Halep, a douăsprezecea jucătoare care câştigă 
turneul de la Wimbledon la prima sa finală

Simona Halep (27 ani), numărul 
şapte mondial, a pierdut un singur 
set în drumul către al doilea titlu de 
Grand Slam, în faţa Mihaelei Buzăr-
nescu, în turul al doilea, primul său 
titlu de Mare Şlem �ind câştigat în 
2018, la Roland Garros.

Halep, care jucat a cincea �nală 
de Grand Slam, după trei la Roland 
Garros şi una la Australian Open, 
s-a impus în faţa uneia dintre cele 

mai bune jucătoare din istoria teni-
sului, Serena având şapte titluri la 
Wimbledon (2002, 2003, 2009, 2010, 
2012, 2015, 2016) şi 23 de Mare Şlem 
în carieră. Williams a jucat anul tre-
cut �nala la All England Club şi la 
US Open. Dintre turneele de Mare 
Şlem, Simona nu a reuşit să ajungă 
în �nala de la US Open, unde are 
o semi�nală în 2015. Anul acesta, 
Halep a atins optimile la Australian 

Open şi sferturile la Roland Garros.
Halep a început în forţă, impeca-

bil, şi a condus cu 4-0 în primul set, 
înainte ca Serena (37 ani, 10 WTA) 
să intre în joc. Williams şi-a făcut 
de două ori serviciul, dar Halep a 
continuat evoluţia de excepţie şi a 
câştigat primul set cu 6-2. În actul 
secund, debutul a fost echilibrat, Se-
rena conducând cu 1-0 şi 2-1, graţie 
serviciului, dar Simona a rămas în 
meci şi a reuşit un break capital în 
ghemul cinci, iar apoi jocul a curs 
în favoarea româncei, care s-a im-
pus cu 6-2.

Halep aduce României primul 
titlu la simplu la Wimbledon, 
după două �nale pierdute de Ilie 
Năstase, în 1972 şi 1976.

Simona Halep a avut un as, Wi-
lliams 2, americanca făcând şi o 
dublă greşeală. Halep a dominat 
clar procentajul la primul serviciu, 
cu 82% faţă de 59%, în timp ce la 
punctele cu al doilea serviciu Sere-
na a avut 47% faţă de 45%. Halep a 
salvat singura minge de break a ad-
versarei, reuşind să fructi�ce patru 

mingi de break din cinci. Williams 
a avut mai multe mingi direct câş-
tigătoare, 17-13, dar românca a fost 
aproape fără greşeală, 3-25 la erori 
neforţate.

Halep a primit un cec de 2.350.000 
lire sterline şi 2.000 de puncte, iar 
Williams s-a ales cu 1.175.000 lire 
şi 1.300 de puncte WTA. Aceasta 
este doar a doua victorie a Simo-
nei Halep în faţa Serenei Williams 
în 11 partide, precedenta �ind în 
2014, la Turneul Campionilor de la 
Singapore, cu 6-0, 6-2. Williams a 
învins-o inclusiv la prima confrun-
tare, în 2011, cu 6-3, 2-6, 1-6, în turul 
al doilea la Wimbledon.

Halep a ajuns la 19 titluri câşti-
gate în carieră, Nurnberg, ‘s-Her-
togenbosch, Budapesta, New Ha-
ven, Moscova şi Sofia (Turneul 
Campioanelor II) în 2013, Doha 
şi Bucureşti în 2014, Shenzhen, 
Dubai şi Indian Wells în 2015, 
Madrid, Bucureşti şi Montreal 
în 2016, Madrid în 2017, Shen-
zhen, Roland Garros şi Montreal 
în 2018, Wimbledon în 2019.
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Depozit de produse romanesti cu peste 15 ani de 
experienta in domeniu va inaugura noua pagina web 
cu vanzare ON-LINE.

GESAGUI, mai aproape de tine,
mai aproape de AFACEREA TA

Depozit de produse romanesti cu peste 15 ani de 
experienta in domeniu va inaugura noua pagina web 
cu vanzare ON-LINE.

GESAGUI, mai aproape de tine,
mai aproape de AFACEREA TA
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Gabriel Radu: Avocatul român din Spania autorizat pentru obținerea cetățeniei spaniole
l lGESER: 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 
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.

Serviciile noastre îți garantează 
obținerea permisului de rezidență în 
termen de maxim 30 de zile pentru 
orice cetățean român care prezintă 
documentul de identitate și o do-

Dăncilă: Moga şi Mănescu, propuşi miniştri 
la Interne şi Externe; Fifor - vicepremier

l l  Senatorul Nicolae Moga a fost va-
lidat, luni, 15 iulie 2019, de Comite-
tul Executiv Naţional al PSD pentru 
funcţia de ministru al Afacerilor In-
terne, iar Mihai Fifor - pentru funcţia 
de vicepremier pe parteneriate stra-
tegice, a anunţat, la �nalul reuniunii, 
preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, 
informează AGERPRES.

Totodată, conducerea social-de-
mocrată a luat act de propunerea 
ALDE de înlocuire a lui Teodor Me-
leşcanu cu Ramona Mănescu în 
funcţia de ministru al Afacerilor 
Externe, a menţionat premierul.

„Am spus colegilor din CEx că 
avem două portofolii de vicepre-
mier pentru care trebuie să facem 
nominalizări: cel pe probleme eco-

Prahova: Cel mai mare planetariu din România va � inaugurat la 
Salina Slănic. Aniversare: „APOLLO 11 - 50 de ani de la aselenizare”

l l Cel mai mare planetariu din 
România va fi inaugurat, vine-
ri, 19 iulie 2019, la Salina Slănic 
Prahova, proiectul �ind realizat 
cu fonduri europene, anunţă, 
luni, într-un comunicat de presă, 
Asociaţia Astronomică „Urania”, 
iniţiator al proiectului, infor-
mează AGERPRES.

„Supernova Planetarium, cel mai 
mare planetariu din România, va � 
instalat în Salina Slănic Prahova, la 
208 metri adâncime - un proiect în 
valoare de peste 2 milioane de lei, 
inclusiv �nanţare europeană. „Ce-
rul de sub Pământ” se deschide în 
prezenţa iniţiatorilor proiectului, in-
vitaţilor şi a publicului, aniversând 
împreună jumătate de veac de is-
torie: „APOLLO 11 - 50 de ani de la 
aselenizare”. Am�trionul evenimen-
tului: cosmonautul dr. ing. Dumi-
tru Prunariu, membru de onoare 
al Academiei Române”, se arată în 
comunicat.

CEL MAI MARE PLANETARIU DIN ROMÂNIA

Conform sursei citate, domul Su-
pernova Planetarium de la Salina 
Slănic, proiect cu �nanţare euro-
peană iniţiat de Telescoape.ro şi 
Asociaţia Astronomică Urania din 

Bucureşti, are cele mai mare dimen-
siuni din România, respectiv diame-
trul de 16 metri, dar şi cel mai lumi-
nos sistem de proiecţie de rezoluţie 
4K, cu sursă de lumină laser (24.000 
lumeni). 

La Supernova Planetarium se vor 
realiza prezentări interactive de bol-
tă cerească: constelaţii, planete, ne-
buloase, galaxii, comete, asteroizi, 
exoplanete etc.

„Turiştii au deja ocazia să participe 
la prezentări interactive ale conste-
laţiilor şi obiectelor de pe bolta ce-
rească, respectiv să „navigheze” prin 
univers prin intermediul proiecţii-
lor fulldome (la 360°) ale sistemului 
laser 4K, de ultimă generaţie, insta-
lat în planetariu”, arată iniţiatorul 
proiectului şi preşedintele Asociaţiei 
Astronomice Urania, Dragoş Braşov.
Foto: supernova.eso.org

nomice şi cel pe parteneriate stra-
tegice, că încă şase ministere le-am 
făcut o evaluare şi am propus CExN 
schimbarea ministrului Afacerilor 
Interne, Carmen Dan, cu senatorul 
Nicolae Moga de la Constanţa. Am 
luat act de dorinţa de a schimba pe 
domnul Teodor Meleşcanu cu Ra-
mona Mănescu ca ministru al Afa-
cerilor Externe şi am propus pentru 
funcţia de vicepremier pe partene-
riate strategice pe domnul Mihai Fi-
for, având în vedere că ne a�ăm la 
�nalul interimatului legat de acest 
portofoliu”, a declarat Dăncilă, con-
form sursei citate.

Premierul a menţionat că interi-
matul se încheie la jumătatea lunii 
august.

vadă a domiciliului legal în Spania 
(empadronamiento).

Trecând de drepturile, oarecum 
restrânse, pe care le are un cetățean 
UE, rezident în Spania, putem vor-
bi de drepturi egale cu ale unui ce-
tățean spaniol pe care le poate avea 
un rezident doar după obținerea ce-
tățeniei spaniole.

Condițiile de obținere a cetățeniei 
spaniole: - după 10 ani de rezidență; 
- după un (1) an de rezidență pen-
tru copii români născuți în Spania; 
- după un (1) an de la căsătoria cu 
un cetățean spaniol.

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: gestoriaradu.es

(Publireportaj)
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BUSINESS SUPPORT MADRID este cel mai important 
eveniment dedicat mediul de afaceri românesc din 
Spania, creat din dorința de a sprijini antreprenorii români 
din Spania, oferă soluții la problemele pe care aceștia le 
pot întâmpina în activitățile de zi cu zi. A treia ediție a avut 
loc vineri, 5 iulie 2019, în Hotel Rafael, Calle de Bulgaria, 2, 
28802, Alcalá de Henares, Madrid, începând cu ora 16:30.

l lEvenimentul a avut ca obiectiv 
centrarea pe importanța creșterii 
continue a afacerii și descoperi-
rea modului cum să � e dusă la un 
nivel superior. 

Invitatul special a fost Dan Luca.

Dan Luca este antreprenor, coach 
(antrenor) în afaceri, speaker și 
autor de cărți, best-seller pe Ama-
zon la categoria Managemen-
tul Timpului. Este specialist în 
productivitate și în menținerea 
echilibrului în viață și, prin pro-
gramul său 5AM Productivity, a 
ajutat mai mult de 500 de antre-
prenori să își recâștige echilibrul 
și să își mărească productivitatea 
profesională.

Participanții români și, de ase-
menea, participanții spanioli din 
cadrul acestui eveniment antre-
prenorial au putut a� a informații 
despre diverse modalități de pro-
movare a unei � rme prin inter-
mediul diferitelor medii de co-
municare. Evenimentul a inclus 
sesiuni de prezentare a � rmelor 

A treia ediție: BUSINESS SUPPORT MADRID 2019 
-Un Eveniment pentru Afacerea Ta-

prezente la acest eveniment, pre-
cum Climathermik – ferestre și 
uși, MID Car – mașini de ocazie 
Madrid, Brico Pro – bricolaje și 
amenajări, Rotusil – Artes Grá� -
cas Madrid – imagine corporati-
vă, design, fabricare, instalare 
și întreținere materiale gra� ce. 
LifeCare și-a anunțat lansarea în 
Spania prin intermediul unor pro-
duse promoționale.

De asemenea, participanții de 
la acest eveniment au a� at des-
pre forța în comunicare pentru 
publicul român din Spania prin 
intermediul agenției TeiaMe-
dia.

TeiaMedia este o agenție de me-
dii de comunicare, marketing și 
publicitate. 
TeiaMedia este primul grup de 
comunicare creat de români și 
pentru români, pe un segment 
de piață în care imigrantul român 
din Spania se transformă tot mai 
mult într-un consumator accesi-
bil pentru campaniile de promo-
vare ale unei � rme.

TeiaMedia gestionează prin 
cele două canale media Radio 
Românul și Periódico El Ruma-
no diverse campanii de marke-
ting și evenimente.

Invitatul special, Dan Luca a reali-
zat o sesiune despre cum se ges-
tionează mai bine timpul și cum 
se prioritizează timpul pentru a 

echilibra viața profesională cu 
viața personală în bene� ciul di-
rect pentru o mai bună adminis-
trare a unei � rme (foto dreapta 
sus).

Organizator TeiaMedia

Sponsor principal: Climathermik
Sponsor: MidCar

Colaborator principal: Brico Pro

Colaboratori: MAPFRE, Rin 
Motor, Restaurantul Acasă, 
ROTUSIL – Artes Gráficas.

Parteneri media: Radio Românul 
www.radioromanul.es (107,7 FM 
Spania) și Ziarul El Rumano en Es-
paña www.periodicoelrumano.es.

WWW.ROTUSIL.COM

www.climathermik.es

Patrocinador:

Colaborador Especial:

Patrocinador Principal:

Colaboradores:



Tragerea la sorţi în data de 15 Aug 2019.

Valdemoro - Coslada - Castellon - Roquetas del Mar

COTNARI TE TRIMITE
ÎN VACANŢĂ

PREMIUL 1
PREMIUL 2

PREMIUL 3

pentru fiecare locaţie în parte avem următoarele premii:

Vino în perioada 1 iulie-14 august într-unul 
din Cash&Carry-urile noastre, 

cumpără 3 produse distincte Cotnari 
și participi la tombola verii

un voucher de călătorie
în valoare de 300 euro

set complet de grădină

seturi de picnic termice cu câte
o sticlă de Cotnari în interior

1x 1x 4x
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LifeCare în Spania: O viață plină de sănătate și o carieră în vânzări cu mari expectative

l lLifeCare și-a anunțat lansa-
rea în Spania. Evenimentul 
de lansare pentru LifeCare în 
Spania a avut loc duminică, 
14 iulie 2019, Hotel Rafael în 
Alcalá de Henares, calle Bul-
garia, numărul 2, 28802, Ma-
drid, începând cu ora 11:00h. 
Pentru a consulta oferta de 
produse LifeCare, sună la te-
lefon 691324599!

În cadrul prezentării acestui eve-
niment, participanții au putut cu-
noaște istoricul companiei LifeCa-
re, tipologia produselor LifeCare și 
mărcile cele mai apreciate LifeCare 
în distribuția internațională a pro-
duselor.

Cele două reprezentate LifeCare 
au susținut două prezentări inspi-
raționale, pozitive, emoționante și 
cu foarte multe informații relevan-
te despre tot ceea ce reprezintă Li-
feCare.

Cătălina Becherescu (Commu-
nication & Network Events Ma-
nager LifeCare) a prezentat ce 
înseamnă concret compania Li-
feCare: sănătate, fericire, spirit 
antreprenorial, o fundație, o fa-
milie, o comunitate LifeCare for-

mată în jurul lumii. De asemenea, 
a demonstrat cum produsele Life-
Care se vând și sunt căutate pentru 
că semni�că, în primul rând, multă 
sănătate, extracte din plante și o 
schimbare foarte pozitivă în viața 
multor oameni. 

Și cine nu vrea o viață plină 
de sănătate și fericire?

Olentina Țărnău (Diamond Di-
rector LifeCare) a prezentat ceea 
ce reprezintă LifeCare în viața 
sa personală și, de asemenea, în 
viața sa profesională. În viața sa 
personală, LifeCare a ajutat-o mult 
în a scăpa de durerea cauzată de 
diferite afecțiuni, boli. Pentru a 
înțelege cum funcționează produ-
sele LifeCare, Olentina a dorit să le 
testeze pe ea însăși. Printr-o schim-
bare foarte pozitivă în viața sa per-
sonală grație produselor LifeCare, 
Olentina și-a putut dezvolta o viață 
profesională cu mari expectative, iar 
acum având titulatura de director 
vorbește cu multă satisfacție des-
pre cum se vând produsele LifeCa-
re în toată Europa și în toată lumea. 
De asemenea, a prezentat și un 
plan de vânzări cu diferite pro-
cente din vânzări foarte atractive 

Geoparcul Dinozaurilor, prezentat 
cu ajutorul noilor tehnologii de 
realitate augmentată
l l  Modi�cările prin care a trecut te-
ritoriul Geoparcului Dinozaurilor 
Ţara Haţegului (GDTH) în decursul 
a milioane de ani, dar şi scenarii des-
pre o evoluţie viitoare a acestuia, 
vor putea � observate de turişti cu 
ajutorul noilor tehnologii, care fo-
losesc realitatea augmentată, în ca-
drul proiectului „Ferestre în timp”, 
ce este derulat în această vară în 
cadrul geoparcului UNESCO, in-
formează AGERPRES.

Astfel, vizitatorii dornici să experi-
menteze călătoria în timp sunt invi-
taţi să descopere, în interiorul geo-
parcului, aşa-numitele portaluri ce 
vor � amplasate în locuri strategice. 
Portalurile vor � marcate prin feres-

Teodorovici anunţă introducerea unei taxe 
de solidaritate pentru pensiile speciale

l l  Ministrul Finanţelor, Eu-
gen Teodorovici, a anunţat 
luni, 15 iulie 2019, că in-
tenţionează să introducă o 
taxă de solidaritate care să 
se aplice pensiilor speciale 
care depăşesc 10.000 de lei, 
informează AGERPRES.

El a precizat că în şedinţa Comi-
tetului Executiv Naţional al PSD de 
luni au fost discutate principii care 
vor sta la baza primei recti�cări bu-
getare din 2019, �ind înaintate câ-
teva propuneri de măsuri, dintre 
care două au fost convenite „de 
principiu”.

„A fost o discuţie cu toţi colegii 
din CEx, legată în primul rând de 
modul în care propunerea noastră 
la Finanţe pentru partea de recti�-
care se va face, de fapt, principiile 
de bază care vor sta la baza acestei 
noi recti�cări, primei recti�cări bu-
getare din 2019. 

Vă reamintesc că săptămâna 
aceasta, peste două zile, va � şi o 
discuţie cu toate structurile asocia-
tive pentru a prezenta exact pro-
punerea Ministerului de Finanţe 
pentru prima recti�care din 2019 
şi, de asemenea, au fost câteva mă-
suri prezentate, câteva propuneri 

de măsuri. (...) În primul, e vorba de 
ceea ce de foarte mulţi ani de zile 
români solicită, poate într-un mod 
justi�cat, e vorba de subiectul le-
gat de pensiile speciale. Credem că 
o variantă normală ar � aceea de a 
plafona la un nivel stabilit, noi am 
discutat în CExN pe baza a ceea ce 
MF a făcut ca propunere - un pla-
fon de 10.000 de lei, iar pe ceea ce 
depăşeşte această sumă să �e apli-
cată o taxă de solidaritate. Şi credem 

că în acest fel se îndreaptă foarte 
multe lucruri. 

Este o abordare corectă şi logi-
că. Oricum, actul normativ, atunci 
când el va fi aprobat de Guvern, 
va ajunge şi în Parlament şi, des-
igur, Parlamentul va decide dacă 
aceasta sau o altă formă va fi cea 
finală”, a spus Teodorovici, care 
nu a precizat ce nivel va avea 
această „taxă de solidaritate”. 
Foto: twitter.com

tre din lemn realizate de către volun-
tarii GDTH, două dintre acestea pu-
tând � accesate utilizând realitatea 
augmentată, în baza unei aplicaţii 
disponibile de pe telefonul mobil.

„Cele două portaluri de realitate 
augmentată ne vor face cunoştinţă 
cu dinozauri şi reptile zburătoare care 
au trăit în Insula Haţeg, din Marea Te-
thys, în urmă cu circa 70 de milioane 
de ani. Vieţuitoarele preistorice vor 
prinde viaţă în aplicaţia telefonului şi, 
mai mult decât atât, vor � gata să facă 
un sel�e cu toţi cei interesaţi să desco-
pere mai multe informaţii despre ele 
şi modul lor de viaţă”, a declarat, luni, 
15 iulie 2019, purtătorul de cuvânt al 
GDTH, Adina Popa. Foto: glasul-hd.ro

pentru a începe și alte persoane, 
așa ca ea, o carieră în LifeCare.

La �nalul evenimentului, Olenti-
na Țărnău și Cătălina Becherescu au 
realizat o tombolă cu diferite pre-
mii -o selecție importantă din gama 
de produse LifeCare- și au mulțumit 
pentru sprijinul deosebit oferit în 
promovarea evenimentului de că-
tre agenția TeiaMedia.

TeiaMedia este o agenție de me-
dii de comunicare, marketing și pu-
blicitate. 

TeiaMedia gestionează prin 

cele două canale media Radio 
Românul și Periódico El Ruma-
no diverse campanii de marke-
ting și evenimente.

LIFECARE.com

Încă din 2005, Life Care® este prima 
companie BIO 100% românească 
ce comercializează, la nivel național 
și internațional, produse cosmeti-
ce terapeutice și de înfrumusețare, 
suplimente alimentare și produse 
de curățenie.

De-a lungul anilor, portofoliul 

de produse a crescut semnifica-
tiv, având în prezent peste 500 de 
produse disponibile pe website-ul 
www.life-care.com, din care pes-
te 300 sunt prezente și în catalog, 
iar business-ul s-a extins nu doar 
în România, ci în toată Europa, de-
venind cea mai mare companie de 
vânzări directe din Romania și Eu-
ropa de Est, cu vânzări de produse 
certi�cate international și național 
sau cu ingrediente BIO.

Portofoliul Life Care® este for-
mat din peste 500 de produse, 
care acoperă 7 arii esențiale ale 
vieții: “Sănătate și Imunitate”, 
“Slăbire și Detoxi�ere”, “Nutriție 
și Sport”, “Frumusețe și Îngriji-
re personală”, “Bani și Antrepre-
noriat”, “Educație și Dezvoltare”, 
“Îngrijirea casei”.

Portofoliul Life Care® include 
8 brand-uri proprii: Kräuter®, Life 
Impulse®, Biotissima®, Primo®, Ga-
noderma for Life®, Meal Balance®, 
SUPER WATER®, BioHAUS®.

Pentru a consulta oferta 
de produse LifeCare, sună 
la telefon 691324599!



S-a deschis Brico Pro:
Avenida de la Constitución, 203 

28850, Torrejón de Ardoz, Madrid 

locul în care 
găsești tot ce ai 
nevoie pentru 

reforme și 
construcții!

Pentru proiectele tale, 
materialele de construcții 

pe care nu le avem pe stoc, 
le aducem în cel mai scurt 

timp posibil!
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l l România avea, în 2018, a patra cea 
mai mare rezervă de gaze natura-
le din Europa, cu un mix energetic 
preponderent axat pe gaze natura-
le, de peste un sfert din total, potri-
vit AGERPRES.

Per ansamblu, deşi piaţa gazelor 
naturale este considerată ca �ind 
în plină expansiune şi va creşte pe 
termen mediu, numeroşi factori in-
dică un viitor mai puţin promiţător. 
În acest context, specialiştii Cofa-
ce sunt de părere că viitorul produc- 
ţiei de gaze naturale este incert,  
pe termen lung. „Până de curând, 
gazele naturale au fost apreciate 
drept „cel mai curat” combustibil 
fosil, iar toţi indicatorii arată o creş-
tere a cererii şi a producţiei. Cu toa-
te acestea, piaţa se dezvoltă rapid, 
iar sursele regenerabile de energie 
devin în mod progresiv alternati-
ve populare şi viabile din punct de 
vedere economic faţă de combus-
tibilii fosili. Gazul este recunoscut 
ca un mijloc practic de produce-
re a energiei datorită abundenţei 
sale, a versatilităţii şi a faptului că 

poluează mai puţin decât ceilalţi 
combustibili fosili. În comparaţie 
cu cărbunele, gazele naturale emit 
cu 40% mai puţin dioxid de car-
bon (CO2), pulbere în suspensie 
(PM2,5), dioxid de sulf (SO2) şi oxizi 
de azot (NOx). Gazele naturale sunt 
sursa de energie utilizată cel mai 
adesea pentru a completa sursele 
de energie regenerabilă, cum ar � 

Coface: România avea a patra cea mai mare 
rezervă de gaze naturale din Europa, în 2018

panourile solare şi parcurile eolie-
ne, care sunt adesea intermitente 
şi necesită planuri de rezervă”, no-
tează sursa citată. Conform date-
lor Agenţiei Internaţionale pentru 
Energie, gazele naturale au cunos-
cut cea mai mare rată de creştere 
a consumului dintre toţi combus-
tibilii fosili, din anul 2006. Foto: 
msnews.ro

l l Numărul comenzilor online pen-
tru mâncare s-a dublat în luna iunie, 
comparativ cu începutul anului, to-
pul oraşelor �ind condus de Bucu-
reşti, reiese dintr-o analiză realizată 
de către o platformă de comenzi on-
line, informează AGERPRES.

Conform datelor centralizate, 
cele mai comandate preparate 
pe platforma online, în primul 
semestru al anului 2019, au fost 
preponderent din bucătăria inter-
naţională, iar în topul preferinţe-
lor românilor primele cinci locuri 
sunt ocupate de burgeri, ciorba 
de văcuţă, pizza, pacheţelele de 
primăvară şi plăcinta de vişine. 
De asemenea, Bucureştiul se a�ă pe 
primul loc în clasamentul oraşelor 
în care s-au realizat cele mai multe 
comenzi, urmat de Cluj-Napoca şi 
Timişoara. În ceea ce priveşte cea 
mai mare comandă din perioadă 
analizată, aceasta a fost efectuată 
în Cluj-Napoca, în valoare de 1.349,5 
lei, şi a inclus 13 meniuri Pizza 2+2 
Gratis XL. La nivelul primelor şase 

luni ale anului, platforma online a 
continuat planul de dezvoltare la 
nivel naţional, prin extinderea ope-
raţiunilor în oraşele Ploieşti, Craiova, 
Târgu Mureş şi Baia Mare.

La capitolul modalităţi de plată 
preferate de către clienţii platfor-
mei online în prima parte a anului, 
77% dintre aceştia au ales să plă-
tească cash (numerar), iar restul de 
23% au achitat comenzile online.
Pe parcursul primului semestru, 
în medie aproximativ trei sferturi 
(75%) dintre comenzi au fost pla-
sate online.
Foto: mobilissimo.ro

Bucureşti, Cluj-Napoca 
şi Timişoara, oraşele cu 
cele mai multe comenzi 
online pentru mâncare
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Netanyahu îndeamnă 
UE să nu salveze acordul 
asupra programului 
nuclear al Iranului

Macedonia de  
Nord aşteaptă  
anul acesta 
primirea în NATO

l l Europa riscă să se trezească „prea 
târziu”, dacă încearcă să salveze 
acordul asupra programului nu-
clear al Iranului, a a�rmat luni seară 
(15 iulie 2019) premierul israelian, 
Benjamin Netanyahu, informează 
AGERPRES.

„Aparent, sunt oameni în Europa 
care nu se vor trezi până când nu 
vor cădea rachete nucleare iranie-
ne pe teritoriul european, iar atunci 
va � prea târziu”, a declarat Benja-
min Netanyahu într-o înregistrare 
video publicată pe Twitter. A�rmaţi-
ile premierului israelian au fost fă-
cute în contextul în care miniştrii 
de externe din ţările membre ale 
Uniunii Europene (UE) s-au reunit 
luni la Bruxelles, decişi să facă to-
tul pentru a salva acordul din 2015 
privind programul nuclear iranian.

Acordul se a�ă într-o „situaţie di�-
cilă, dar sper că nu i-a venit sfârşitul”, 
a a�rmat şefa diplomaţiei europe-
ne, Federica Mogherini, lansând un 
apel Iranului „să îşi respecte anga-
jamentele”. La rândul său, ministrul 
de externe britanic, Jeremy Hunt, 
a ţinut să menţioneze că „acordul 
încă nu este mort” şi că UE va oferi 
Iranului „o posibilitate de a reveni 
asupra măsurilor ce contravin an-
gajamentelor sale”. 

Teheranul a anunţat că a început 
să îmbogăţească uraniu la cel puţin 
4,5%, un nivel interzis prin acord.

l l Preşedintele Macedoniei de Nord, 
Stevo Pendarovski, a declarat luni, 
15 iulie 2019, că ţara sa speră să de-
vină anul acesta membră a NATO şi 
să a�e data începerii negocierilor de 
aderare cu Uniunea Europeană, in-
formează AGERPRES.

Statele membre ale Alianţei 
Nord-Atlantice au semnat în februa-
rie un acord care permite primirea 
fostei republici iugoslave, după în-
cheierea disputei cu Grecia privind 
denumirea Macedonia. Procedura 
de rati�care durează în mod normal 
un an. În privinţa negocierilor cu UE, 
Comisia Europeană a recomandat 
o�cial în mai începerea procedurii. 
Pendarovski, a�at într-o vizită în Slo-
venia, prima după ce a fost ales, a 
a�rmat că se aşteaptă ca Uniunea 
să accepte în octombrie recoman-
darea respectivă.

În iunie 2018, guvernele de la Ate-
na şi Skopje au pus capăt unui dife-
rend de decenii privind denumirea 
fostei republici iugoslave Macedo-
nia - nume similar cu al provinciei 
istorice din nordul Greciei. 

În ciuda opoziţiei naţionaliste din 
ambele ţări, prin acordul de la Pres-
pa a fost acceptată denumirea Ma-
cedonia de Nord, care a devenit o�-
cială anul acesta. 

S-a deschis astfel calea aderării 
ţării la NATO şi UE, demersuri blo-
cate anterior de Grecia.

l l Şefa guvernului moldovean, 
Maia Sandu, a cerut administraţiei 
separatiste de la Tiraspol să ridice 
interdicţia de călătorie pentru o�-
cialii moldoveni în stânga Nistru-
lui, argumentând că locuitorii din 
Transnistria pot circula liber pe te-
ritoriul Republicii Moldova, infor-
mează AGERPRES.

„Chişinăul a fost deschis faţă de 
Tiraspol: a fost acceptat ca parte în 
procesul de negocieri, locuitorilor 
din stânga Nistrului le-a fost asigu-
rată libera circulaţie, inclusiv la tra-
versarea frontierei de stat, oamenii 
au bene�ciat de mai multe proiecte, 
iar regiunea transnistreană a bene-
�ciat de aceleaşi zone de comerţ li-
ber ca malul drept. Cu toate acestea, 
nu suntem mai aproape de o soluţie 
politică. În continuare, unele cate-
gorii de cetăţeni ai Republicii Mol-
dova, inclusiv o�ciali şi funcţionari 
publici, nu au dreptul de a călăto-
ri liber pe malul stâng”, a declarat 
Maia Sandu în cadrul unei întreve-
deri la sfârşitul săptămânii trecute 
cu reprezentanţi ai mediatorilor şi 
observatorilor în cadrul formatului 
de negocieri „5+2” privind rezolva-
rea diferendului transnistrean.

Discuţiile s-au axat pe evaluarea 
etapei actuale a procesului de regle-
mentare transnistreană, se menţio-
nează într-un comunicat de presă 
al guvernului de la Chişinău. „Sunt 

mai multe întrebări la care trebuie 
să oferim răspuns cetăţenilor şi una 
dintre cele mai importante vizează 
scopul negocierilor privind regle-
mentarea transnistreană. Pe de o 
parte, scopul formatului „5+2” este 
reglementarea politică a con�ictului 
pe baza suveranităţii şi integrităţii 
teritoriale a Republicii Moldova, pe 
de altă parte, Tiraspolul pledează în 
continuare pentru independenţă”, 

Premierul Maia Sandu solicită Tiraspolului 
suspendarea interdicţiei de călătorie  
pentru o�cialii moldoveni

a explicat premierul moldovean. 
Conform sursei citate, prezent la 
discuţii, şeful Misiunii OSCE în Re-
publica Moldova, Claus Neukirch, a 
reiterat că asigurarea suveranităţii 
şi integrităţii teritoriale a Republicii 
Moldova, cu un statut special pentru 
regiunea transnistreană, este fac-
torul-cheie în activitatea misiunii, 
dar şi scopul principal al negocie-
rilor în formatul „5+2”.

Slovenia extinde la frontiera 
croată gardul împotriva migraţiei

l l Slovenia va prelungi cu 40 de ki-
lometri gardul de sârmă ghimpată 
ridicat la frontiera cu Croaţia, în în-
cercarea de a opri migranţii ilegali al 
căror număr este din nou în creştere 
pe ruta balcanică, a anunţat luni, 15 
iulie 2019, guvernul de la Ljubljana, 
informează AGERPRES.

Ambele ţări sunt membre ale UE, 
dar Croaţia nu face parte din spaţiul 
Schengen. Potrivit Ministerului slo-
ven de Interne, ţara sa doreşte să 
instaleze noi garduri „în zonele unde 
este urgent să se împiedice trecerea 
ilegală a frontierelor şi să �e prote-
jaţi cetăţenii şi bunurile lor”. În pe-
rioada de vârf a valului migrator, 
peste o jumătate de milion de mi-
granţi au traversat Slovenia în dru-
mul lor spre vestul Europei. Pentru a 
opri aceste treceri ilegale, începând 
din anul 2015 guvernul de la Ljubl-
jana a ridicat de-a lungul frontierei 

Presa liberă e cea mai bună apărare în faţa atacurilor 
informatice, a�rmă secretarul general al NATO

l l Deşi aliaţii din NATO şi-au întărit 
securitatea informatică, cea mai 
bună garanţie împotriva unor posi-
bile interferenţe în viitoarele alegeri 
din Canada o reprezintă o presă li-
beră şi independentă, a a�rmat luni, 
15 iulie 2019, secretarul general al 
NATO Jens Stoltenberg, la o bază 
militară din apropiere de Ottawa, 
informează AGERPRES.

Cea mai bună apărare împotriva 
unor atacuri hibride ruseşti este o 
presă liberă şi independentă care 
poate să depisteze şi să expună 
tentativele de dezinformare, a spus 
Stoltenberg, a�at în vizită în Canada, 
în cadrul unei conferinţe de presă 
comune cu premierul canadian Jus-
tin Trudeau, la baza aeriană de la 
Petawawa. „Avem nevoie de jurna-
lişti critici, care pun întrebări di�ci-
le, care îşi veri�că sursele, şi acesta 
este cel mai bun mijloc de a pro-

teja procesele democratice libere 
şi deschise. Cel mai bun răspuns la 
propagandă nu este propaganda, 
ci adevărul, iar presa liberă şi inde-
pendentă joacă un rol extrem de 
important în acest sens”, a insistat 
secretarul general al NATO.

NATO a înfiinţat în Estonia un 
centru de excelenţă unde a des-
făşurat, în aprilie, cel mai mare 
exerciţiu de securitate ciberne-
tică din lume, menit să verifice 
în egală măsură capacităţile de 
apărare a infrastructurii informa-
tice a Alianţei şi de protecţie îm-
potriva interferenţelor cu instituţi-
ile democratice, aminteşte sursa 
citată.

Jens Stoltenberg a salutat toto-
dată luni majorarea cheltuielilor 
de apărare ale Canadei şi prelun-
girea cu încă un an a rolului său 
în conducerea misiunii NATO din 
Irak. 

Misiunea NATO din Irak, care 
numără 580 de militari, va fi con-
dusă din toamnă de o femeie mili-
tar, generalul de brigadă canadian 
Jennie Carignan.
Foto: globalnews.ca

cu Croaţia 116 kilometri de grilaje şi 
alţi 63 de kilometri de panouri �xe.

În ultimele luni ale lui 2019 s-a în-
registrat o creştere semni�cativă a 
numărului migranţilor care trec gra-
niţa dinspre Croaţia, �ind înregistra-
te 5.345 de sosiri. Foto: nytimes.com
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l l Social Media este cea mai rapidă și 
cea mai e�cientă modalitate de a dis-
tribui informații, de a promova pro-
duse și cel mai important: de a crește 
numărul de clienți. 

Bene�ciile promovării prin rețele-
le sociale: vei avea un brand (marca 
�rmei tale) cu  prezență puternică în 
mediul online, oamenii te vor cunoaște 
și vei atrage mai mulți clienți! În felul 
acesta îți vei asigura locul într-o con-
curență atât de mare și vânzarile tare 
vor crește!

Facebook are miliarde de persoane 
înregistrate la nivel global. Prin cam-
panii cu anunțuri promovate pe Fa-
cebook, putem targeta (ținti) direct 
persoane interesante de serviicile sau 
produsele tale cu segmentare direc-
tă după: sex, vârstă, locație, hobby-uri 
sau interese. 

Promovarea prin Instragram impin-
ge brandul cât mai aproape de cen-
trul intereselor potențialilor clienți, 
construind o legatură emoțională 
între brand și utilzatori.

YouTube este un canal de promova-
re care crește în �ecare zi tot mai mult 

și este a doua cea mai mare platfor-
mă de căutări în Internet, după Goo-
gle. De aceea, prezența pe YouTube 
este mai mult decât necesară. Conso-
lidează o întregă strategie de marke-
ting online și ajută la performanța pe 
termen lung. 

Este foarte important, să știi cui i te 
adresezi pentru ca mesajul tău de mar-
keting să �e adaptat �ecărui tip de pu-

Fii mai cunoscut online! Care sunt 
beneficiile promovării prin rețelele sociale?

blic. Dacă îți dorești un public variat, 
Facebook este canalul perfect pentru 
a obține clienți și potențiali clienți, în 
schimb, dacă vorbim de un public mai 
tânăr, Instagram este canalul perfect 
pentru a obține clienți. 
Nu sta pe gânduri, Teia Media te ajută 
să devii cunoscut în social media (rețele 
sociale), locul unde tot mai multă lume 
se face prezentă în �ecare zi! 

l l Este bine de știut că vânzarea 
face parte din procesul de marke-
ting, dar marketingul este mult 
mai mult decât atât, la fel cum și 
promovarea, și publicitatea fac 
parte din marketing. 

De fapt, marketingul este mult mai 
mult decât promovarea, publicita-
tea și vânzarea. 

Într-un sens mai complet, mar-
ketingul este un termen general 
care include poziționarea unei in-
treprinderi printre concurenții de 
pe piață, avantajul său compe-
titiv și selectarea unor segmen-
te pe piață viabile pe care se va 
concentra.

În era digitală, există încă multe 
afaceri care nu au un site web sau 
orice prezență online.

Iată câteva bene�cii pe care ți 
le aduce marketingul: 

-Atragi mai mulți clienți, în felul 
acesta vânzările tale vor crește.

-Dacă faci marketing, vei ușura 
vânzarea, oamenii vor cumpăra 
mai ușor pentru că îți cunosc deja 
brand-ul, care reprezintă marca 

�rmei tale, a produselor și servi-
ciilor tale.

-Vei lăsa concurența în spate! 
Cu toții știm că nu ești singur pe 
piață, iar în acest fel îți vei asigu-
ra locul! 

-Prin campanii adecvate poți 
deveni un punct de referință în 
domeniul din care faci parte și poți 
depăși cu mult concurența! 

Ia acum decizia de a pro�ta de 
bene�icile pe care ți le oferă mar-
ketingul.

Teia Media îți oferă campanii 
adaptate la nevoile tale! 

Dă-i vizibilitate 
�rmei tale prin 
marketing!
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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

Domn elegant, prezentabil, aș dori să cu-
nosc o doamnă pentru prietenie și mai 
departe căsătorie, am 59 de ani, divorțat 
și fără obligații. Tel: 642364651. 

Hombre, 48 años, me gustaría conocer 
una chica entre 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.

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.

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 cu-
nosc o doamnă serioasă, de vârstă apro-
piată, 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. 

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

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. 

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

Bărbat serios caut o femeie serioasă și sin-
ceră. 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 co-
munitatea Madrid. Tel: 603216763.

Bărbat de 45 de ani, 1.80 m înălţime, 85 kg, 
prezentabil, fără obligaţii, cu situaţie ma-
terială bună, doresc să cunosc o doamnă, 
până în 48 de ani, prezentabilă, cu mici obli-

gaţii sau fără obligaţii, cu situaţie materială 
bună pentru o relaţie serioasă (comunitatea 
Madrid). Doresc seriozitate, tel: 642052212.

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

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 domnişoară cu vârsta până în 40 de ani. 
Tel: 642728159.

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

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!!
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