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5 IULIE: UN EVENIMENT PENTRU AFACEREA TA – BUSINESS 
SUPPORT MADRID, ÎN ALCALÁ DE HENARES, MADRID
l lBUSINESS SUPPORT MA-
DRID este cel mai impor-
tant eveniment dedicat me-
diul de afaceri românesc din 
Spania, creat din dorința de 
a sprijini antreprenorii româ-
ni din Spania, oferă soluții la 
problemele pe care aceștia 
le pot întâmpina. 
Vineri, 5 iulie 2019, în Ho-
tel Rafael, Calle de Bulga-
ria, 2, 28802, Alcalá de He-
nares, Madrid, începând 
cu ora 16:30. Pagina 6
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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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Proiectul pentru modi� carea unor acte normative privind
votul în străinătate la alegerile prezidenţiale, adoptat de Senat

Foto: pixabay.com

România are ca obiective ale 
politicii externe parteneriatul 
strategic cu SUA, apartenenţa 
la NATO şi UE

Foto: pixabay.com Pagina 8

Trei universități din România 
au fost selectate pentru a primi 
finanțare în cadrul alianțelor 
„Universități Europene”

Foto: edupedu.ro Pagina 8



CONTACT EL RUMANO EN ESPAÑA
N R .  2 3 8 0 4 IU LIE 201 92

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.

Eu sunt Preşedintele României şi vreau să rămân 
Preşedintele României, nu al Consiliului European

l l Klaus Iohannis a dat sâm-
bătă, 29 iunie 2019, un 
semnal clar că va candida 
încă o dată pentru funcția 
de șef al statului, respin-
gând speculațiile că ar 
dori funcția de președin-
te al Consiliului European, 
declarația � ind dată în ca-
drul discursului ținut la ce-
remonia în care Forumul 
Democrat al Germanilor 
din România i-a decernat 
Medalia de Onoare, infor-
mează HotNews.ro.

„Domnul deputat Ovidiu Ganţ, în 
laudatio, pentru care i-am mulţu-
mit şi m-am bucurat foarte mult 
de cuvintele frumoase, a menţio-
nat că sunt persoane importante, 
şi în ţară, şi în Europa, care m-ar ve-
dea într-o poziţie de conducere în-

tr-o instituţie europeană, şi vreau 
să spun aici, acum, public: eu sunt 
Preşedintele României şi vreau să 
rămân Preşedintele României, şi nu 
al Consiliului European, pentru că 

mai sunt, dragii mei, multe de făcut 
şi sunt dispus să rămân implicat”, a 
spus Iohannis.

Declarația șefului statului vine în 
contextul în care, încă de anul tre-

cut, surse politice au spus că numele 
lui Klaus Iohannis este luat în calcul 
la Bruxelles pentru poziția de viitor 
președinte al Consiliului European, 
poziție ocupată în prezent de Do-
nald Tusk, fost premier al Poloniei.

Președintele Klaus Iohannis a spus 
și că alegerile europarlamentare au 
fost doar un prim pas împotriva ac-
tualei puteri: 

„Urmează alegeri prezidenţiale, ur-
mează alegeri locale, în primăvara 
anului viitor, şi urmează alegeri par-
lamentare, în toamna anului viitor, 
sau, cine ştie, poate chiar mai repe-
de. Şi românii trebuie să înţeleagă că 
este extrem de important să partici-
pe la toate alegerile, pentru a putea 
repara ce s-a stricat, pentru a putea 
reda demnitate României”, a adău-
gat Iohannis, conform sursei citate.
Foto: europarl.europa.eu
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l l  Plenul Senatului a adoptat, luni, 
pe 1 iulie 2019, cu 75 de voturi 
„pentru” şi nouă abţineri, proiec-
tul pentru modi�carea unor acte 
normative privind votul în străină-
tate la alegerile prezidenţiale, in-
formează AGERPRES.

Articolul 8 al legii a fost modi�cat 
astfel încât, „începând cu data de 1 
aprilie a anului în care au loc alege-
ri pentru preşedintele României, la 
termen, şi până la data expirării a 
cel mult 15 zile de la data începe-
rii perioadei electorale, alegătorul 
care doreşte să voteze în străină-
tate la alegerile pentru preşedin-
tele României se poate înregistra 
în registrul electoral ca alegător în 
străinătate prin intermediul unui 
formular online a�at pe site-ul AEP, 
în care va înscrie numele, prenu-
mele, codul numeric personal, lo-
calitatea şi statul unde optează 
să voteze, la care anexează copia 
scanată sau fotogra�a actului de 
identitate”.

Pentru a vota prin corespon-
denţă, alegătorul cu domiciliul 

Proiectul pentru modi�carea unor acte normative privind 
votul în străinătate la alegerile prezidenţiale, adoptat de Senat

sau reşedinţa în străinătate tre-
buie să se înregistreze ca alegă-
tor prin corespondenţă, alegăto-
rii sunt înscrişi în listele electorale 
permanente din străinătate, liste-
le se întocmesc de AEP în format 
electronic şi sunt puse la dispoziţia 
Biroului electoral pentru secţiile de 
votare din străinătate - se menţio-
nează în articolul 8 al legii, în forma 
stabilită de parlamentarii comisiei.

Un alt articol modi�cat (articolul 
23) se referă la faptul că numărul 
membrilor Biroului electoral, dacă 
este insu�cient, poate � suplimen-
tat cu personalul ambasadei sau cu 
români cu domiciliul în străinătate.

Comisia specială a mai decis ca în 
diaspora votul să se desfăşoare pe 
parcursul a trei zile - vineri, sâmbă-
tă şi duminică.

„În ziua de duminică, votarea în-

cepe la ora locală 7,00 şi se încheie 
la ora locală 21,00. Prin excepţie 
de la prevederile alin. 1, votarea 
în străinătate se desfăşoară şi pe 
parcursul zilelor de vineri şi sâm-
bătă imediat anterioare zilei votării. 
În ziua de vineri, votarea începe la 
ora locală 12,00 şi se încheie la ora 
locală 21,00, iar în ziua de sâmbă-
tă votarea se deschide la ora lo-
cală 7,00 şi se încheie la ora locală 
21,00”.

De asemenea, în diaspora, la ora 
21,00, când se închid secţiile, ale-
gătorii care se a�ă la sediul secţiei 
de votare, precum şi cei care stau la 
rând pot să îşi exercite în continua-
re dreptul de vot. Un membru al bi-
roului electoral al secţiei de votare, 
desemnat de preşedintele acestuia, 
veri�că la ora 21,00 dacă în afara lo-
calului de vot se a�ă alegători care 
aşteaptă şi stabileşte ordinea în care 
aceştia au acces în sală. Parlamen-
tarii au mai adăugat un amenda-
ment, potrivit căruia alegătorii a�aţi 
la rând îşi pot exercita dreptul de vot 
până la maximum ora 23,59.

Parlamentarii au modi�cat Legea 
208/2015 privind alegerea Sena-
tului şi Camerei Deputaţilor, pre-
cum şi pentru funcţionarea Auto-
rităţii Electorale Permanente şi au 
adăugat un nou alineat la art. 23, 
care prevede ca MAE să transmită 
AEP lista cu informaţiile furnizate 
de autorităţile străine competente 
privind numărul cetăţenilor români 
cu domiciliul sau reşedinţa sau alte 
forme de înregistrare în străinăta-
te, defalcat pe state.

De asemenea, parlamentarii au 
mărit cuantumul indemnizaţiilor 
membrilor birourilor electorale de 
la 100 de lei la 150 de lei şi au stabi-
lit că listele electronice suplimenta-
re din străinătate sunt generate în 
format electronic în mod automat 
pe baza datelor înregistrate în sis-
temul informatic de monitorizare 
a prezenţei la vot şi de prevenire a 
votului ilegal, conform sursei citate. 
Partidele politice vor putea �nanţa 
din bugetele proprii campanii elec-
torale prezidenţiale. 
Foto: senat.ro
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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-

Restaurantul ACASĂ Alcalá: Marți, 9 iulie, 
ora 21:00 – Spectacol susținut de Ansamblul 
„Codrulețul” din Tășnad, Satu Mare

l l  Marți, 9 iulie 2019, la ora 
21:00, românii din Spania 
sunt aşteptaţi la un specta-
col de muzică şi dansuri po-
pulare codrenești susținut de 
Ansamblul „Codrulețul” din 
Tășnad, județul Satu Mare, 
conform unei note de presă.

Evenimentul va avea loc 
la Restaurantul ACASĂ în 
Avenida de Daganzo 21, Al-
calá de Henares – Madrid.

Spectacolul se va desfășura sub 
genericul „DUSU-M-O DORUȚU 
DUS / PÂN’ CODRU ÎN JOS ȘI-N SUS 
/ PĂSTĂ DEALURI, PĂSTĂ VĂI / PĂ 
UNDE-S CODRENI DE-AI MEI” și cu-

Reacția MAE, după ce Ambasada Rusiei a spus că trupele 
sovietice au fost primite cu bucurie în Basarabia în 1940

l l Ministerul Afacerilor Ex-
terne dezaprobă prezenta-
rea trunchiată și lipsită de 
precizie istorică făcută de 
Ambasada Federației Ruse 
în România pe pagina sa o�-
cială de Facebook privind 
ultimatumul sovietic din 
1940 și evenimentele care 
i-au urmat, arată un comu-
nicat MAE, informează Hot-
News.ro.

Reacția diplomației române vine 
după ce, vineri, 28 iunie 2019, Am-
basada Rusiei a postat un material 
intitulat „Anul 1940 în Basarabia: 
astfel a fost în realitate…” în care 
este prezentată varianta Moscovei 
despre ocuparea Basarabiei și se 
susține, printre altele, că „trupe-
le sovietice au fost întâmpinate 
de populația locală cu bucurie și 
chiar exaltare”.

REACȚIA DIPLOMAȚIEI ROMÂNE

Continuarea promovării de către 
misiunea Federației Ruse a „epi-
soadelor istorice” este una necons-
tructivă, care nu ajută la construi-
rea unei relații pragmatice bazată 
pe respect reciproc, spune MAE. 

„Reiterăm și pe această cale poziția 
MAE conform căreia trecutul relații-
lor dintre România și Federația Rusă 
nu trebuie să facă loc unor speculații 
și opinii nefundamentate. 

În acest sens, reamintim 
că Ministerul Afacerilor Ex-
terne a evocat constant im-
portanța Comisiei comu-
ne româno-ruse de istorici, 
care este în măsură și are ca 

obiectiv să analizeze istoria 
relațiilor dintre România și 
Federația Rusă. 

Continuarea lucrărilor acestei 
Comisii ar putea ajuta Ambasa-
da Federației Ruse să-și actuali-
zeze cunoștințele istorice și să 
aibă intervenții constructive”, 
se mai spune în comunicatul ci-
tat, conform sursei citate.
Foto: ro.wikipedia.org

prinde: obicei de nuntă din zona Co-
drului, suite de dansuri codrenești, 
dansul „Socăcițelor”, dans din zona 
Chioarului, cântece patriotice. 

Ansamblul „Codrulețul” din Tăș-
nad a fost reîn�ințat în anul 2013 și 
este coordonat de instructor – co-
regraf prof. Foldeș Nicoleta, alături 
de manager Mihaela Turc. 

În prezent, ansamblul este alcătuit 
din 12 perechi.

Ansamblul „Codrulețul” este 
laureat a mai multor festivaluri și 
concursuri atât din țară, cât și din 
străinătate. Membrii acestui an-
samblu sunt adevărați mesageri ai 
folclorului tășnădean și nu numai.

Vă așteptăm, cu drag!

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)





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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România are ca obiective ale politicii externe parteneriatul strategic cu SUA, apartenenţa la NATO şi UE

l lFostul consilier prezidenţial 
Sergiu Medar a declarat că Ru-
sia are în strategia de securitate 
naţională faptul că SUA şi NATO 
reprezintă ameninţări pentru ea, 
iar obiectivele politicii externe 
ale României sunt parteneriatul 
strategic cu SUA, apartenenţa la 
NATO şi UE şi că „nu există un peri-
col iminent din această ameninţa-
re evidentă din Marea Neagră”, 
informează AGERPRES.

„Rusia evident că are în strategia 
de securitate naţională faptul că 
SUA şi NATO sunt ameninţări pen-
tru ea. România are ca obiective ale 
politicii externe parteneriatul strate-
gic cu SUA, apartenenţa la NATO şi 
participarea şi faptul că aparţine UE 
ca spaţiu economic şi ca spaţiu de 
securitate prin NATO. Este evident 
că suntem puşi de aceeaşi parte a 
baricadei cu NATO şi cu SUA, ceea 
ce realmente e onorant, deci nu este 
un motiv de teamă, dar Rusia acţio-
nează în consecinţă. Nu există un 
pericol iminent din această ame-
ninţare evidentă din Marea Neagră, 
dar în acelaşi timp trebuie să privim 
şi să urmărim ceea ce se întâmplă”, 
a spus Medar, vineri, 28 iunie 2019, 
la o dezbatere publică organizată de 

Asociaţia „Ţine de Noi” împreună cu 
Fundaţia Hanns Seidel - România şi 
cu Centrul de Prevenire a Con�icte-
lor şi Early Warning.
El a afirmat că interesul Chinei 
în zonă e unul sprijinit de Rusia. 

„Nu văd din partea Chinei o ame-
ninţare de securitate, dar văd opor-
tunităţi din punct vedere econo-
mic”, a precizat Medar. În opinia sa, 
din punct de vedere militar România 
e compatibilă cu NATO, dar trebuie 
să devină din ce în ce capabilă să 
acţioneze cât se poate de e�cient 
împreună cu statele Alianţei, aşa 
cum a făcut de altfel şi în teatrele 
de operaţii din Afganistan.

„În cazul în care Rusia ar trece la 
acţiune şi lumea îşi pune proble-
ma dacă şi când intervine NATO, 
răspunsul la „dacă” este „nici nu se 
pune problema de dacă, deci în mod 
sigur va interveni”. Când? În con-
formitate cu prevederile Alianţei 
Nord-Atlantice, în 48 de ore, dar în 
ceea ce ne priveşte, imediat, pentru 
că un atac asupra României înseam-
nă un atac asupra bazelor militare 
NATO de pe teritoriul României, deci 
reacţia e imediată”, a spus Medar.

La rândul său, Iulian Chifu, 
preşedintele Centrului de Pre-

Orban: Este esenţial ca pentru 
toate partidele să devină o 
prioritate revizuirea Constituţiei

l l  Preşedintele PNL, Ludovic Orban, 
cere tuturor partidelor politice să 
susţină revizuirea Constituţiei, în 
urma validării referendumului, ară-
tând că momentul cel mai bun pen-
tru organizarea referendumului de 
revizuire îl reprezintă alegerile prezi-
denţiale, odată cu turul I sau turul 
II, informează AGERPRES.

„Este esenţial ca pentru toate par-
tidele politice din România să de-
vină o prioritate revizuirea Cons-
tituţiei în conformitate cu voinţa 
exprimată de cetăţenii români la 
referendum. Din acest motiv am ce-
rut şi partidelor de guvernământ să 
renunţe la boicotul direct sau indi-
rect pe care l-au practicat la referen-
dum şi pe care l-au practicat chiar 

Trei universități din România au fost selectate pentru a 
primi finanțare în cadrul alianțelor „Universități Europene”

l l  Trei universități din România au 
fost selectate pentru a primi �nanța-
rea de la Uniunea Europeană în ca-
drul alianțelor europene pe care 
Uniunea Europeană își propune să 
le �nanțeze în perioada următoare. 
Comisia Europeană a anunțat care 
sunt instituțiile de învățământ su-
perior din întreaga Europă, care vor 
face parte din primele alianțe „uni-
versități europene”, se arată într-un 
comunicat al Comisiei Europene, in-
formează HotNews.ro.

SNSPA este una dintre instituți-
ile care vor primi finanțare euro-
peană pentru a crea o universitate 
europeană în consorțiul „CIVICA – 
The European University in social 
sciences”, alături de 6 universități 
internaționale. Universitatea din Bu-
curești este cea de-a doua universi-
tate selectată de Comisia Europeană 
pentru a primi �nanțare împreună 
cu consorțiul „CIVIS – a European ci-
vic university alliance ”. Universita-
tea Tehnică de Construcții București 
este cea de-a treia universitate care 
a fost declarată câștigătoare alături 
de consorțiul „CONEXUS – European 
University for Smart Urban Coastal 
Sustainability”.

În total, au fost depuse 54 de ce-
reri de �nanțare, dintre care au fost 
selectate 17 universități europene 
care implică 114 instituții de în-
vățământ superior. Universitățile 
europene sunt alianțe transnațio-
nale ale instituțiilor de învățământ 
superior din întreaga UE care împăr-
tășesc o strategie pe termen lung 
și promovează valori și identitate 
europene. Inițiativa este menită 
să consolideze în mod semni�ca-

tiv mobilitatea studenților și a per-
sonalului și să promoveze calitatea, 
incluziunea și competitivitatea în-
vățământului superior european.

„Mă bucur să văd dorința prime-
lor 17 universități europene, care 
vor juca rolul de model pentru alte 
universități din întreaga Uniune 
Europeană”, a declarat Tibor Na-
vracsics, comisar pentru Educație, 
Cultură, Tineret și Sport, conform 
sursei citate.

şi după ce referendumul a fost vali-
dat. Să facă bine să susţină proiectul 
de revizuire a Constituţiei pentru că 
asta a fost voinţa cetăţenilor”, a de-
clarat, vineri, 28 iunie 2019, Ludovic 
Orban, într-o conferinţă de presă la 
PNL Arad. El a spus că pentru PNL 
„voinţa exprimată de cetăţeni la 
referendumul convocat de preşe-
dintele Iohannis este literă de lege”. 
„Odată cu validarea referendumu-
lui de către Curtea Constituţională, 
intrăm în linie dreaptă în procesul 
de revizuire a Constituţiei (...) Ce-
rem ca referendumul de revizuire a 
Constituţiei să se desfăşoare odată 
cu alegerile prezidenţiale, �e odată 
cu primul tur, �e cel târziu odată cu 
al doilea tur”, a mai spus liderul PNL.

venire a Con�ictelor, a declarat 
că Rusia este o ameninţare pen-
tru România în măsura în care în 
documentele sale programati-
ce a introdus NATO, SUA, UE pe 
lista duşmanilor. „Această regiu-
ne - Marea Neagră, ţările din jurul 
Mării Negre - e foarte complicată din 
punct de vedere geopolitic, pentru 
că aceasta e o regiune în care Vestul 
se întâlneşte cu Estul”, a spus amba-
sadorul Ucrainei în România, Olek-
sandr Bankov.

Conform sursei citate, el a a�rmat 
că Vestul şi Estul nu au ajuns la un 

adevărat acord privind modul de 
abordare a regiunii. 

Oleksandr Bankov a făcut referire 
la dezvoltarea şi reformarea ţării sale 
într-un mod care urmează agenda 
europeană. 

„Cu siguranţă avem nevoie în re-
giunea noastră - şi nu vorbesc nu-
mai despre Ucraina, ci şi despre alte 
ţări, Republica Moldova şi Georgia 
- de o Uniune Europeană mult mai 
implicată şi NATO de asemenea”, a 
subliniat ambasadorul.

Cristian Diaconescu, fost ministru 
al Afacerilor Externe, a spus că nicio 

regiune din lume nu e mai diviza-
tă din punct de vedere strategic ca 
Marea Neagră, România şi Bulgaria 
�ind membre în UE şi NATO, Turcia - 
în NATO, Rusia, Republica Moldova, 
Ucraina, Georgia �ind considerate 
„destul de simplist” foste membre 
ale Uniunii Sovietice. 

Premierul canadian Justin Tru-
deau a promis marţi, 2 iulie 2019, să 
susţină Ucraina în faţa „ameninţării” 
ruse, la sfârşitul unei întâlniri la To-
ronto cu preşedintele ucrainean 
Volodimir Zelenski, relatează AFP.

„După agresiunea Rusiei şi tenta-
tivele sale de a submina suverani-
tatea Ucrainei, inclusiv prin anexa-
rea ilegală a Crimeii, este important 
pentru ţări precum Canada să �e de 
partea partenerului lor”, a declarat 
Trudeau într-o conferinţă de presă 
cu preşedintele ucrainean.

„Acţiunile Rusiei nu sunt o ame-
ninţare doar pentru Ucraina, dar şi 
pentru dreptul internaţional”, a in-
sistat liderul liberal canadian.

Cei doi lideri s-au întâlnit în marja 
unei conferinţe asupra reformelor 
în Ucraina, care reuneşte reprezen-
tanţi din circa 30 de ţări, ai Uniunii 
Europene şi ai unor organizaţii pre-
cum FMI, Banca Mondială sau NATO.



În curând 
se inaugurează 

locul în care 
vei găsi tot 

ce ai nevoie 
pentru reforme 
și construcții!
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l l Mai puţin de jumătate dintre can-
didaţii care se prezintă la un interviu 
negociază salariul, deşi suma oferi-
tă de companie poate � mărită de 
regulă cu până la 25%, a�rmă peste 
şase din zece angajatori, conform 
celui mai recent sondaj BestJobs, 
informează AGERPRES.

De asemenea, procentul celor care 
îşi negociază bene�ciile extra-sala-
riale este şi mai mic. Astfel, aproa-
pe un sfert dintre angajatori spun 
că sub 10% dintre candidaţii care 
se prezintă la interviu negociază 
salariul oferit, în timp ce aproape 
40% a�rmă că între 10 şi 50% din-
tre cei intervievaţi fac acest lucru. 
Doar unul din zece recrutori susţi-
ne că procentul candidaţilor care 
îşi negociază salariul este între 75 
şi 100%. Cu toate astea, peste şase 
din zece angajatori a�rmă că salariul 
oferit unui candidat este negociabil. 
În cea mai mare parte (56,6%), recru-
torii declară că suma oferită poate 
� negociată cu până la 25%. Pentru 
aproape unul din zece angajatori, 
candidatul poate negocia cu peste 

25% suma oferită. În schimb, circa 
trei din zece recrutori susţin că nu 
există nicio marjă de negociere. În 
general, cei mai mulţi candidaţi care 
îşi doresc negocierea salariului sunt 
bărbaţii (46%), în timp ce sub o trei-
me dintre femei abordează acest su-
biect, conform răspunsurilor oferite 
de angajatori. Când vine vorba des-
pre bene�ciile extra-salariale, pes-

Românii se feresc să îşi negocieze salariul la interviu, 
deşi angajatorii sunt dispuşi să ofere mai mult

te jumătate dintre recrutori (53%) 
spun că sub 10% dintre candidaţii 
care se prezintă la interviu nego-
ciază şi aceste drepturi.

De cealaltă parte, peste patru 
din zece angajaţi (42%) susţin că  
acceptă de regulă salariul oferit 
de angajator din prima, fără nicio  
negociere.
Foto: compact.info.ro

l l Guvernul şi Ministerul Educaţiei 
trebuie să dubleze costul standard 
per elev în următorii trei ani, ast-
fel încât cuantumul acestui cost să 
ajungă la 740 lei în anul 2022, pen-
tru a asigura o mai bună echitate în 
ceea ce priveşte �nanţarea elevilor, 
se menţionează în Raportul Alter-
nativ privind Starea Învăţământului 
Preuniversitar 2019, publicat vineri, 
28 iunie 2019, de Societatea Aca-
demică din România la sediul BNR, 
informează AGERPRES.

Autorii documentului mai cer 
„modificarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare a Con-
siliului Naţional de Finanţare a În-
văţământului Preuniversitar în sen-
sul creşterii numărului de membri 
şi introducerea a două categorii: re-
prezentanţi ai elevilor şi părinţilor, 
precum şi ai organizaţiilor cu acti-
vitate relevantă din societatea civi-
lă pe zona de educaţie, formularea 
„parteneri sociali”, categorie căreia 
îi sunt rezervate cinci locuri, referin-
du-se conform de�niţiei de la art. 1, 

lit a) din Legea nr. 62/2011 la orga-
nizaţii sindicale şi patronale”.

O a treia propunere a SAR solicită 
„realizarea începând cu anul 2020 a 
unei alocări diferenţiate a costului 
standard per elev pentru pregătire 
profesională, evaluare periodică şi 
cheltuieli din categoria bunurilor 
şi serviciilor în funcţie de mediul în 
care elevii studiază (rural-urban), 
ţinând cont în stabilirea coe�cien-
tului de costul real pe care unitatea 
de învăţământ trebuie să îl suporte 
pentru a furniza actul de educaţie 
la un standard ridicat de calitate”.
Foto: vitadeviedemasa.ro

Raport SAR: Min. 
Educaţiei trebuie 
să dubleze costul 
standard per elev
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Premierul Republicii 
Moldova se 
pronunţă împotriva 
federalizării

Uniunea Europeană 
prelungeşte o�cial 
sancţiunile economice 
împotriva Rusiei

l l Premierul Maia Sandu a declarat 
joi, 27 iunie 2019, că se pronunţă 
împotriva federalizării Republicii 
Moldova ca soluţie a diferendului 
transnistrean şi a pledat tranşant 
pentru retragerea trupelor ruse şi 
a muniţiilor din stânga Nistrului, în-
tr-un interviu acordat Radio Româ-
nia Chişinău, informează AGERPRES.

„Eu nu cred că există o soluţie 
uşoară şi rapidă pentru problema 
transnistreană. Eu cred că soluţio-
narea acestui con�ict îngheţat se 
poate întâmpla într-un context spe-
cial atunci când va exista o oportu-
nitate geopolitică în sensul în care 
contează foarte mult şi înţelegerea 
dintre marile puteri ale lumii în ra-
port cu ceea ce se întâmplă în zona 
noastră”, a a�rmat Maia Sandu. 

Şefa guvernului de la Chişinău a 
anunţat că speră ca în următoare-
le zile să vină cu iniţiative con-
crete care să ducă la diminuarea 
contrabandei prin regiunea trans-
nistreană, la eliminarea schemelor 
de corupţie care alimentează regi-
mul de la Tiraspol.

„Eu nu cred că acest con�ict este 
un conflict între oameni. Este un 
con�ict de altă natură, dar cu sigu-
ranţă federalizarea nu este o soluţie. 
Federalizarea ar � o modalitate prin 
care s-ar încerca creşterea in�uenţei 
externe, a in�uenţei Rusiei”, a spus 
Sandu, conform sursei citate.

l l Uniunea Europeană a prelungit 
joi, 27 iunie 2019, sancţiunile eco-
nomice împotriva Rusiei cu încă şase 
luni pentru a protesta împotriva ro-
lului Moscovei în con�ictul din es-
tul Ucrainei şi în Crimeea, după o 
decizie în acest sens a liderilor UE 
de săptămâna trecută, informează 
AGERPRES.

Sancţiunile au fost adoptate iniţial 
în iulie 2014, în replică la anexarea 
de către Rusia a peninsulei ucraine-
ne Crimeea şi la sprijinul său pentru 
separatiştii proruşi din estul Ucrai-
nei. UE a legat relaxarea sancţiuni-
lor de progrese în implementarea 
acordului de pace de la Minsk, care 
prevede o încetare necondiţionată a 
focului şi ca ambele părţi să retragă 
armamentul greu de pe linia fron-
tului în estul Ucrainei.

Săptămâna trecută, cancelarul 
german Angela Merkel şi preşedin-
tele francez Emmanuel Macron, ale 
căror ţări sunt mediatoare în con-
�ict, i-au pus la curent pe omologii 
lor din statele UE despre stadiul im-
plementării acordului de la Minsk. 
Liderii UE au cerut „reluarea urgentă 
a eforturilor de negociere”, precum 
şi aplicarea unor măsuri de dezvol-
tare a încrederii, a precizat blocul 
comunitar într-un comunicat dat 
publicităţii joi.

Sancţiunile vor rămâne în vigoare 
până în ianuarie 2020.

l l Europenii au fost mai protejaţi de 
atacuri jihadiste anul trecut decât 
în orice moment de când gruparea 
Statul Islamic şi-a în�inţat califatul 
în 2014, dar un număr de atacuri de-
jucate, printre care şi tentative de a 
utiliza substanţe chimice, arată că 
ameninţarea încă există, informează 
joi, 27 iunie 2019, agenţia de poliţie 
Europol, conform AGERPRES.

Treisprezece persoane au fost 
ucise şi 46 rănite în atacuri comi-
se de jihadişti în întreaga Europă în 
2018, menţionează Europol într-un 
raport. Cifrele sunt de departe cele 
mai scăzute din 2014, când Statul 
Islamic a cucerit o treime din Siria şi 
Irak şi a lansat o campanie de atacu-
ri cu numeroase victime în Europa. 
În �ecare din anii de după apariţia 
autointitulatului califat, jihadiştii au 
ucis zeci de oameni şi au rănit sute în 
Europa, executând atacuri la scară 
mare în oraşe precum Manchester, 
Nisa, Bruxelles şi Paris. 

Gruparea SI a pierdut în acest an 
ultimul teritoriu deţinut în Siria, 
deşi autorităţile susţin că aceasta 
rămâne o ameninţare ca mişcare 
subterană.

Toate atacurile de anul trecut din 
Europa au fost comise de „lupi sin-
guratici” care au folosit arme de foc 
şi cuţite. Aceste atacuri comise de 
atacatori interni sunt mai puţin sân-
geroase decât cele comise de foşti 

combatanţi, dar Europol susţine că 
sunt mai greu de prevenit de către 
poliţie. Agenţia europeană de po-
liţie a dejucat 16 atacuri jihadiste, un 
semn că deşi SI şi-a pierdut teritoriul, 
ideologia grupării şi in�uenţa sa în 
mediul online rămân o ameninţare.

„Raportul Europol subliniază 
că terorismul reprezintă încă un  
pericol real şi prezent pentru UE”, 
a precizat într-un comunicat comi-

Europa este mai în siguranţă după înfrângerea 

Statului Islamic, dar ameninţarea teroristă rămâne

sarul european pentru securitate 
Julien King. 

„Ameninţarea de durată reprezen-
tată de grupurile islamiste, împreu-
nă cu ascensiunea violenţei extre-
miste de extremă dreapta, arată cu 
claritate că sunt încă multe de făcut, 
în special în combaterea �agelului 
conţinutului terorist online”, a adău-
gat el, mai spune sursa citată.
Foto: agora.md

Rusia: Preşedintele Putin consideră 
depăşite valorile liberale

l l Preşedintele Vladimir Putin a de-
clarat într-un interviu apărut joi, 27 
iunie 2019, în publicaţia Financial 
Times că valorile liberale sunt înve-
chite, deoarece au fost respinse de 
majoritatea popoarelor occidenta-
le, informează AGERPRES.

În opinia liderului de la Kremlin, 
cancelarul german Angela Merkel a 
comis o greşeală fundamentală prin 
adoptarea unei politici liberale faţă 
de imigraţia provenind din Orientul 
Mijlociu. „Ideea liberală presupune 
că nu trebuie făcut nimic. Migranţii 
pot ucide, jefui şi viola fără conse-
cinţe pentru că drepturile lor ca mi-
granţi trebuie protejate. Care sunt 
aceste drepturi? Fiecare infracţiune 
trebuie să �e pedepsită”, a estimat 
Putin în interviu.

„Aşadar, ideea liberală s-a învechit. 
Ea intră în con�ict cu interesele ma-
jorităţii covârşitoare a populaţiei”, a 

NATO adoptă primă sa politică spaţială 
pentru a contracara ameninţările

l l Alianţa Nord-Atlantică a 
adoptat joi, 27 iunie 2019, 
prima sa politică spaţială, 
a anunţat secretarul gene-
ral al NATO, Jens Stolten-
berg, creându-se astfel un 
cadru ce va permite con-
tracararea ameninţări-
lor vizând infrastructuri 
spaţiale esenţiale precum 
comunicaţiile şi sateliţii de 
navigaţie, potrivit AGER-
PRES.

„NATO a făcut astăzi un alt pas im-
portant în adaptarea noastră prin 
aprobarea primei noastre politi-
ci spaţiale”, a menţionat Stolten-
berg într-o postare pe Twitter în 
cursul unei întâlniri la Bruxelles a 
miniştrilor apărării din ţările mem-
bre ale Organizaţiei. Această poli-
tică vizează coordonarea eforturi-

lor aliaţilor din cadrul NATO pentru 
contracararea provocărilor apăru-
te în spaţiu. Alianţa Nord-Atlantică 
nu are însă ca obiectiv să-şi dezvol-
te propriile capacităţi spaţiale. „Nu 
plani�căm să militarizăm spaţiul”, 
subliniase Stoltenberg miercuri, în 

prima zi a discuţiilor ministeriale de 
două zile.

NATO se bazează din ce în ce mai 
mult pe tehnologia spaţială, cu uti-
lizări mergând de la comunicaţiile 
militare şi navigare, până la colec-
tarea de informaţii. 

Dar, pe timp de război, atacurile 
asupra sateliţilor ar putea � utiliza-
te pentru a paraliza zilnic activităţi 
precum plăţi fără numerar sau ges-
tionarea tra�cului. Mai târziu în acest 
an, Alianţa Nord-Atlantică ar putea 
adăuga spaţiul pe lista sa de dome-
nii operaţionale, alături de dome-
niile terestru, maritim, aerian şi de 
cel cibernetic, care a fost adăugat în 
2016, mai spune sursa citată. Aceasta 
ar permite Alianţei să aloce resurse 
suplimentare şi să trateze atacurile 
spaţiale similar celorlalte domenii.
Foto: defensenews.com

mai declarat preşedintele rus. Putin 
a mai spus că nu este homofob, dar 
că disponibilitatea occidentală de a 
îmbrăţişa homosexualitatea şi �ui-
ditatea între genuri i se pare excesi-
vă, mai spune sursa citată.
Foto: pixabay.com
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Radu Păltineanu, 
primul român care a 
traversat continentele 
America pe bicicletă

George Puşcaş, inclus 
de UEFA în echipa 
ideală a Campionatului 
European de tineret

l l  Radu Păltineanu, primul român 
care a traversat continentele Ame-
rica pe bicicletă, din Alaska - SUA 
până în Ţara de Foc - Argentina, 
după ce a pedalat peste 34.500 
de kilometri într-o expediţie care 
a durat peste 3 ani, a primit marţi, 
2 iulie 2019, la Munchen, titlul „Eu-
ropean Adventurer of the Year 
2018”, informează AGERPRES.

„Tocmai ce mi-a fost înmânat 
acest prestigios titlu, pe care vreau 
să-l dedic tuturor tinerilor români 
care visează să vadă lumea şi să se 
aventureze în necunoscut şi tutu-
ror românilor care au făcut-o deja. 
Asta mă obligă să inspir în conti-
nuare prin poveştile mele de călă-
torie şi să continui să-mi depăşesc 
propriile limite în expediţii vii-
toare”, a scris, marţi, pe pagina sa 
de Facebook, Radu Păltineanu.

Potrivit acestuia, premiul decernat 
în cadrul celui mai important târg de 
outdoor din lume, ISPO, a fost câşti-
gat în premieră de către un român.

Radu Păltineanu este primul 
român care a traversat continen-
tele America pe bicicletă, după 
ce a pedalat peste 34.500 de ki-
lometri într-o expediţie care a de-
butat în 5 august 2015 şi a ajuns 
la finish, în Ushuaia, la „Capătul 
Lumii”, în seara de 22 octombrie 
2018, după 3 ani, 2 luni şi 17 zile.

Inginer software, cu studii urma-
te în Canada, ţară unde a emigrat 
în copilărie împreună cu familia ori-
ginară din Piatra-Neamţ, Radu Păl-
tineanu a plecat în 5 august 2015 
din Deadhorse, golful Prudhoe, 
Alaska, în apropierea Oceanului 
Arctic, pe aşa-numita Panamerica-
na, cea mai lungă cale rutieră din 
lume.  De-a lungul expediţiei sale, 
el a dormit în toate locurile posibile.
Foto: Radu Păltineanu / Facebook

l l  Fotbalistul român George Puşcaş 
a fost inclus de UEFA în echipa ideală 
a Campionatului European de tine-
ret desfăşurat în Italia şi San Mari-
no, celelalte 10 posturi �ind ocupate 
de jucători ai �nalistelor Spania şi 
Germania, informează AGERPRES.

Unsprezecele ideal al CE 2019 pu-
blicat pe site-ul o�cial al forului con-
tinental este următorul: Alexander 
Nubel (Germania) - Lukas Kloster-
mann (Germania), Jonathan Tah 
(Germania), Jesus Vallejo (Spania), 
Benjamin Henrichs (Germania) - 
Fabian Ruiz (Spania), Mahmoud 
Dahoud (Germania) - Dani Olmo 
(Spania), Luca Waldschmidt (Ger-
mania), Dani Ceballos (Spania) - 
George Puşcaş (România).

Echipa ideală a fost alcătuită de 
un grup de observatori tehnici ai 
UEFA compusă din antrenori de pe 
întregul continent: Peter Rudbaek 
(Danmarca), Mixu Paatelainen (Fin-
landa), Thomas Schaaf (Germania), 
John Peacock (Anglia), Dany Ryser 
(Elveţia) şi Gines Melendez Sotos 
(Spania).

În vârstă de 23 de ani, George Puş-
caş a marcat 4 din cele 10 goluri ale 
echipei naţionale de tineret a Româ-
niei la Campionatul European U21, 
�ind al doilea cel mai bun marcator 
al turneului după golgheterul Luca 
Waldschmidt (Germania).

A�at sub contract cu Internaziona-
le Milano, Puşcaş a jucat în sezonul 
precedent sub formă de împrumut 
la gruparea US Palermo. 

„Este meritul echipei, am arătat 
că am meritat să �m între cele mai 
bune patru formaţii ale Europei 
la Under 21. Este o mândrie să re-
prezint România şi cred că şi alţi co-
legi de-ai mei meritau să �e incluşi 
în echipa turneului �nal”, a declarat 
George Puşcaş, conform FRF.

Fotbal: Spania a câştigat Campionatul 
European Under-21. Selecţionata de 
tineret a României s-a clasat pe locurile 3-4

l l  Selecţionata Spaniei a câştigat 
Campionatul European de fotbal 
Under-21 din Italia şi San Marino, 
duminică seara, 30 iunie 2019, după 
ce a învins formaţia Germaniei cu 
scorul de 2-1 (1-0), în �nala dispu-
tată pe Dacia Arena din Udine, con-
form AGERPRES.

Fabian Ruiz (7) şi Dani Olmo (69) 
au marcat pentru învingători, golul 
de onoare al germanilor �ind reuşit 
de Nadiem Amiri (88). Soler a nime-
rit bara în repriza secundă.

În semi�nale, Germania a învins 
România cu scorul de 4-2 (1-2), iar 
Spania a dispus de Franţa cu 4-1. 
De remarcat că ibericii au debutat 
la turneul �nal cu un eşec, 1-3 cu 
Italia. Toate cele patru semi�nalis-
te s-au cali�cat la Jocurile Olimpi-
ce din 2020.

La ediţia precedentă, Germania 
învingea Spania în �nală cu scorul 
de 1-0.

Pentru Spania acesta este la cinci-
lea titlu european la Under-21, după 
cele din 1986, 1998 (din România), 
2011 şi 2013.

Selecţionata de tineret a Româ-
niei s-a clasat pe locurile 3-4

Pentru ocuparea locurilor 3-4 la 
Campionatul European U21, com-
ponenţii selecţionatei de tineret a 
României pot primi din partea Gu-
vernului, în baza HG 1477, 2.500 de 
lei în cazul în care performanţa ar 
� încadrată la locul 4, şi 5.500 de lei 
dacă se consideră că „tricolorii” au 
încheiat pe locul 3, conform AGER-
PRES. Sumele ar putea � majorate 
de către Comitetul Olimpic şi Spor-
tiv Român (COSR), care, în baza ac-
tului normativ citat, poate acorda 
premii de până la 3.000 de lei pen-
tru cali�carea la Jocurile Olimpice 
de la Tokyo, din 2020.

Selecţionata de tineret a României 
s-a clasat pe locurile 3-4 la Campio-
natul European de fotbal Under-21 
din Italia şi San Marino, după ce a 
fost învinsă joi (27 iun. 2019), în se-
mi�nale, de Germania, cu scorul de 

4-2 (1-2). Echipa naţională de tine-
ret s-a cali�cat în premieră în semi-
�nalele unui Campionat European 
de fotbal Under-21, dar a obţinut şi 
biletele pentru Jocurile Olimpice de 
la Tokyo, din 2020. România a reu-
şit să câştige Grupa C, după 4-1 cu 
Croaţia, 4-2 cu Anglia şi 0-0 cu Franţa. 
România nu a mai participat la Jocu-
rile Olimpice din 1964. Aceasta va � 
a patra participare a României în tur-
neul olimpic de fotbal, după ediţiile 
din 1924, 1952 şi 1964.

Foto: UEFA Under-21 Championship /
Facebook

SELECŢIONATA DE TINERET 
A ROMÂNIEI S-A CALIFICAT 
LA JOCURILE OLIMPICE DE 
LA TOKYO, DIN 2020.

Radu a avut parte şi de experienţe „ca în �lme”, mai puţin plăcute, �ind jefuit de două ori. El a 
mai fost şi în alte două-trei zone în care i-a fost puţin teamă, cum ar � în Mexic, în Juarez, decla-
rat cel mai periculos oraş din lume în 2010, şi în statul Chihuahua, însă nu a avut nicio problemă.
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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.

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!!

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.






