
Cei din MAI trebuie să îşi facă datoria aşa cum prevede legea, fără niciun fel de abatere, iar cei care nu înţeleg să facă lucrul acesta 
trebuie să plece acasă, a declarat ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, care a anunţat că aceia care au greşit în cazul 
de la Caracal vor plăti. „Toleranţa mea este zero în ceea ce priveşte modul în care înţeleg să-şi facă datoria colegii noştri. Nimeni 
nu va fi iertat în momentul în care nu-şi îndeplineşte îndatoririle de serviciu aşa cum ar fi trebuit să o facă”. PAGINA 3

Românii din străinătate se pot înregistra pentru 
a vota la prezidenţiale: www.votstrainatate.ro
l lAutoritatea Electorală Per-
manentă (AEP) anunţă că, în-
cepând de duminică, alegă-
torii români din străinătate 
care doresc să voteze la prezi-
denţialele din acest an prin 
corespondenţă sau la o secţie 
din afara ţării mai aproape de 
domiciliul sau reşedinţa lor se 
pot înregistra online. 
Alegătorii români se pot în-
registra online pe portalul:
www.votstrainatate.ro. 
Pagina 8
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PUP-O, MĂ!–Comedia anului în premieră, 
în Spania: Locuri limitate-rezervă din timp!

FOTO: PIXABAY.COM

FOTO: GOV.RO

Cabinet avocatură
AVOCAT CARMEN POP
OFERIM SERVICII JURIDICE LA NIVEL NAŢIONAL

Calle Alonso Cano, nr. 46, 2º B, Madrid
Tel: 672.643.035 / 915.353.746

Divorţuri și Dreptul familiei
Moșteniri și donaţii

Litigii de muncă
Cazuri penale

Drept administrativ
Teme imobiliare și închirieri

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

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

FOTO: GOV.RO

României la Schengen

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

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

MAE: Programul 
Președinţiei României 
la Consiliul UE, public 
din a doua jumătate 
a lunii decembrie
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Fifor: Cei vinovaţi în cazul de la Caracal, fără niciun 
fel de rezervă, vor plăti; nimeni nu va fi iertat

Foto: pixabay.com

MRP: Numărul total al 
românilor de
pretutindeni este de 
aproximativ 9.700.000

Foto: pixabay.com Pagina 2

Arafat: „Cartelele 
neidenti�cabile 
îngreunează
în unele apeluri de urgenţă”

Foto: realitateademures.net Pagina 8
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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.

MRP: Numărul total al românilor de 
pretutindeni este de aproximativ 9.700.000

l l Numărul total al românilor 
de pretutindeni este de apro-
ximativ 9.700.000, conform 
datelor comunicate de către 
70 de misiuni diplomatice ale 
României şi centralizate de 
ministerul de resort, infor-
mează AGERPRES.
Ministrul pentru Românii de Pretu-
tindeni, Natalia Intotero, a prezen-
tat miercuri, 24 iulie 2019, bilanţul 
MRP pentru prima jumătate a anului 
2019, precum şi primele rezultate 
ale unor chestionare adresate per-
soanelor şi ONG-urilor româneşti 
din diaspora şi din comunităţile is-
torice. La aceste chestionare au răs-
puns 322 de persoane şi ONG-uri. 
Participanţii la consultare au a� r-
mat că ar dori mai multă unitate în 
cadrul comunităţilor româneşti de 
peste hotare, mai multe posibilităţi 

de învăţare a limbii române, o mai 
bună relaţie cu autorităţile române.
Potrivit raportului de activitate, 
numărul exact al românilor de pre-
tutindeni este greu de estimat întru-

cât mulţi dintre aceştia nu îşi stabi-
lesc domiciliul legal în ţara-gazdă. 
MRP arată, într-un comunicat de 
presă, că a aplicat pentru � nanţa-
re europeană prin POCA pentru a 

realiza un studiu sociologic privind 
diaspora românească.
Conform sursei citate, ministrul 
s-a referit şi la iniţiativele privind 
procesul de reîntoarcere şi rein-
serţie socială a românilor din afara 
ţării, menţionând elaborarea unui 
proiect de lege în domeniu. Bugetul 
alocat de MRP pentru sprijinirea ac-
tivităţilor românilor de pretutinde-
ni şi a organizaţiilor reprezentative 
ale acestora pentru acest an este de 
13.468.000 lei şi s-a solicitat majo-
rarea la următoarea recti� care bu-
getară. Finanţarea nerambursabilă 
se cifrează la 5.478.000 de lei, � ind 
159 de proiecte aprobate după pri-
ma sesiune (5.372.378,50 lei) - 71 în 
diaspora (2.477.708,50 lei), 58 în co-
munităţile istorice (1.796.670,00 lei) 
şi 30 în România (1.098.000,00 lei).
Foto: pixabay.com
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l l Cei din MAI trebuie să îşi facă da-
toria aşa cum prevede legea, fără 
niciun fel de abatere, iar cei care nu 
înţeleg să facă lucrul acesta trebuie 
să plece acasă, a declarat ministrul 
interimar al Afacerilor Interne, Mihai 
Fifor, care a anunţat că aceia care au 
greşit în cazul de la Caracal vor plăti, 
după cum informează AGERPRES.
„Toleranţa mea este zero în ceea ce 
priveşte modul în care înţeleg să-şi 
facă datoria colegii noştri. Nimeni 
nu va � iertat în momentul în care 
nu-şi îndeplineşte îndatoririle de 
serviciu aşa cum ar � trebuit să o 
facă, iar cei care sunt vinovaţi pen-
tru cazul de la Caracal, fără niciun 
fel de rezervă, vor plăti, indiferent 
cine sunt aceste persoane”, a de-
clarat Fifor, la minister.
El a precizat că s-a întâlnit miercu-
ri, 31 iulie 2019, cu şe�i structurilor 
din MAI pentru a identi�ca măsu-
rile care se impun pentru ca o si-
tuaţie similară celei de la Caracal să 
nu mai aibă loc.
„Încă de dimineaţă m-am întâlnit cu 
colegii din structurile de comandă 

Fifor: Cei vinovaţi în cazul de la Caracal, fără niciun 
fel de rezervă, vor plăti; nimeni nu va fi iertat

ale Ministerului de Interne, pentru 
că doresc să intrăm într-un amplu 
proces de analiză pe structurile Mi-
nisterului de Interne, şi nu mă refer 
doar la cele centrale, şi pe o analiză 
în �ecare judeţ, în �ecare inspec-
torat de poliţie, pentru că un lucru 
este cert - situaţii cum este cea de 
la Caracal nu trebuie să se mai repe-
te şi, prin urmare, împreună cu co-
legii, vom avea un plan de măsuri 

extrem de abrupt, care să poată să 
ducă în primul rând la prevenirea unor 
astfel de tragedii şi, pe de altă parte, 
să putem să începem o reaşezare 
în profunzime a acestui minister”, 
a mai spus Fifor.
El a arătat că a solicitat ca până la 
sfârşitul acestei săptămâni să aibă o 
situaţie privind managementul �e-
cărui inspectorat de poliţie în parte.
„Am solicitat o prioritizare în funcţie de 

problematicile care apar în �ecare ju-
deţ (...). Nu vreau să induc ideea că se 
fac tăieri de capete sau cum am mai 
auzit, însă, repet, cei din Ministerul 
de Interne trebuie să-şi facă datoria 
aşa cum prevede legea, fără niciun 
fel de abatere de la lege, iar cei care 
nu înţeleg să facă lucrul acesta tre-
buie să plece acasă”, a a�rmat Fifor.
El a precizat că în acest moment an-
cheta privind cazul de la Caracal a 
fost preluată de DIICOT, iar MAI are 
doar o funcţie de suport, însă exis-
tă şi măsuri care se pot lua imediat.
„Există măsuri care apar în raportul 
Corpului de control al ministrului, 
măsuri pe care le punem în mişca-
re începând de astăzi. Am dispus 
domnului Florian Dragnea (n.r. - cel 
care asigură conducerea IGPR) să-mi 
prezinte care sunt măsurile şi care 
au fost acţiunile puse în mişcare”, 
a anunţat Mihai Fifor.
Ministrul interimar de Interne, Mihai 
Fifor, a declarat, miercuri, după întâl-
nirea cu Alexandru Cumpănaşu, un-
chiul Alexandrei Măceşanu, că se va 
merge pe �rul persoanelor dispăru-

te, dacă este nevoie, până în 1990.
La întâlnirea de la MAI, Alexandru 
Cumpănaşu i-a propus ministrului 
de Interne un astfel de demers.
„Sunt devastat cu ce s-a întâmplat 
cu Alexandra şi am vrut să-l asigur 
pe Alex de toată durerea noastră 
şi tot sprijinul pe care putem să-l 
dăm în momentul de faţă, sprijin 
pe care-l putem da preluând de la 
Alex ideile sale şi sunt idei foarte 
pertinente, parte din ele deja se re-
găsesc în ceea ce ne-am propus noi 
să facem, adică măsuri profunde. 
Aşa cum spune dl Cumpănaşu, e ne-
voie de măsuri profunde ce trebuie 
luate în sistemul ăsta în cadrul MAI şi 
(...) vom face lucrul acesta. I-am pro-
mis domnului Cumpănaşu că vom 
ţine legătura în permanenţă pentru 
că domnia sa şi familia domniei sale 
îşi doresc să a�e ce s-a întâmplat 
şi îşi doresc să se ia măsuri pentru 
ca niciodată aceste lucruri să nu se 
mai întâmple, să putem să găsim 
cele mai bune soluţii împreună”, a 
a�rmat Fifor. 
Foto: Mihai Fifor-Facebook
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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-

Nicolae Moga, ministrul Afacerilor 
Interne a demisionat din funcţie
l l  Nicolae Moga a anunţat, marţi, 30 
iulie 2019, că a demisionat din func-
ţia de ministru al Afacerilor Interne, 
informează AGERPRES.
„În urma discuţiei pe care am avut-o 
cu primul ministru al României, Vio-
rica Dăncilă, am decis să mă retrag 
din funcţia de ministru al Afacerilor 
Interne. Am luat această hotărâre 
pentru a salva o parte din prestigiul 
puternic afectat în urma unei activi-
tăţii de�citare a unor angajaţi ai săi 
care au fost destituiţi sau urmează 
să �e sancţionaţi”, a declarat Nico-
lae Moga la Palatul Victoria.
El a precizat că retragerea din aceas-
tă demnitate trebuie să �e văzută 
că un nou început pentru Ministerul 
de Interne. „În cele şase zile în care 

Fifor despre cazul de la Caracal: Poliţiştii 
nu au ştiut să lucreze pe speţa aceasta

l l Ministrul interimar de Interne, Mi-
hai Fifor, a declarat marţi, 30 iulie 
2019, că în cazul de la Caracal po-
liţiştii nu au ştiut să lucreze, nu au 
fost pregătiţi pentru un astfel de caz 
şi a existat un şir de erori care a dus 
la această situaţie dramatică, con-
form AGERPRES.
„Poliţiştii nu au ştiut să lucreze pe 
speţa asta. Asta este opinia mea, nu 
vreau să acuz deocamdată pe nime-
ni, este evident că nu au fost pre-
gătiţi pentru un astfel de caz. Este 
un şir de erori, un şir de erori teri-
bil care a dus la o astfel de dramă. 
Aşa cum spuneaţi, de la imposibi-
litatea în 2019 din partea STS să lo-
calizeze precis apelul, este inima-
ginabil după sumele uriaşe de bani 
alocate STS de-a lungul timpului, pe 
proceduri, pe tot soiul de explicaţii. 
Cred că la momentul acesta chiar 
nu mai contează ce explicaţii ni se 
dau, pe licitaţii care nu s-au �nalizat, 
pe programe care nu s-au �nalizat, 
sume uriaşe alocate. Este evident că 
pe de o parte nu s-a putut localiza, 
pe partea cealaltă avem un procu-
ror care a luat decizii greşite şi care 
la rândul său este investigat. Avem 
poliţiştii pe care îi vedem în dialog 
cu un copil care a acţionat corect, 

un copil care nu şi-a sunat părintele, 
un copil care a sunat la 112, aşa cum 
ştia că trebuie să facă într-o astfel de 
situaţie disperată şi cu toate acestea 
reacţia poliţiştilor nu a reuşit să �e 
cea care trebuia, în speţă aceea de 
a identi�ca acest copil, de a activa, 
pentru că înţeleg că sunt proceduri 
în astfel de situaţii atunci când avem 
de-a face cu un copil, într-o situaţie 
de genul acesta există proceduri de 

activare. Caracalul e un oraş mic”, a 
spus Fifor, la Antena 3.
UN ŞIR DE ERORI TERIBIL 

Întrebat ce măsuri va lua ca ministru 
interimar de Interne, Fifor a preci-
zat că vor continua investigaţiile în 
acest caz şi se vor oferi informaţii oa-
menilor în timp util cu tot ce se face.
„Am declarat un război total, nime-
ni nu scapă din cei care au greşit”.
Foto: Mihai Fifor / Facebook

am condus MAI am dispus toate con-
troalele posibile pentru identi�carea 
vinovaţilor în cazul tragediei de la 
Caracal. Toate aceste cercetări vor 
continua. Am încredere în oamenii 
oneşti şi profesionişti din minister, 
că vor reuşi să ducă la bun sfârşit 
munca pe care am început-o împre-
ună şi le mulţumesc pentru colabo-
rare”, a mai spus Moga.
Uniunea Salvaţi România consi-
deră că demisia lui Nicolae Moga 
din fruntea Ministerului Afacerilor 
Interne este un gest menit să reducă 
din „presiunea publică generată de 
eşecul masiv al autorităţilor publi-
ce” în a salva viaţa Alexandrei, dar 
că aceasta „nu rezolvă nimic din si-
tuaţia de fond”.

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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l l Ți se întâmplă să muncești extrem 
de mult și să ajungi foarte obosit 
acasă, dar de fapt, îți dai seama că 
ziua respectivă nu a fost tocmai pro-
ductivă și doar ai obosit foarte tare?
În general, oamenii sunt tentați să 
facă lucrurile urgente, chiar dacă au 
și alte lucruri importante de făcut și 
abia mai târziu realizează, de fapt, că 
nu au rezultate foarte bune.
Acest lucru se întamplă pentru că nu 
există o delimitare între lucrurile 
importante și lucrurile urgente.

Primul lucru necesar pe care 
trebuie să-l faci în fiecare zi 
este o listă de priorități sau o 
listă de sarcini zilnice. 

Odată ce ai întocmit lista de lucruri 
pe care urmează să le faci, de�nește 
care lucruri sunt importante și care 
sunt urgente pentru ziua respecti-
vă, după care, preferabil este să te 
concentrezi pe lucrurile importante. 
Poți să faci abatere de la această re-
comandare, în momentul în care ai 
lucruri de făcut pentru care: mâine 
ar � prea târziu!

Organizează-ți agenda în așa fel în-
cât, cea mai mare parte a timpului 
tău să îl aloci lucrurilor importante 
și doar o mică parte celor urgente.
Dacă cea mai mare parte a timpu-
lui tău o dedici lucrurilor  urgente, 
înseamnă că ești neatent la lista de 
sarcini pe care trebuie s-o faci și aler-

Cum să îți faci o listă zilnică de priorități: 
Important versus Urgent

gi toată ziua; ești precum un pom-
pier care aleargă de la un incendiu 
la altul.
Ia decizia să faci lucrurile, atunci 
când sunt importante! 
Nu le lăsa să se transforme în ur-
gențe și în felul acesta vei evita 
stresul din viața ta!

l l S-a observat în practică vizând me-
diul afacerilor, că cea mai mare parte 
din veniturile unei �rme sunt gene-
rate de o mică parte dintre clienți, 
raportul �ind de aproximativ 80-20.
80% din încasările unei �rme sunt 
generate de aproximativ 20% din 
clienții săi; 80% din realizările tale 
sunt generate de 20% din acțiunile 
pe care le desfășori. 
Legea 80/20 a fost enunțată de că-
tre Joseph M. Juran -inginer ameri-
can de origina română- și atribuită 
economistului italian Vilfredo Pare-
to care observa, în 1906, că 80% din 
pământul Italiei era deținut de că-
tre 20% din populație. Două exem-
ple ușor de înțeles sunt următoarele: 
20% din populația lumii deține 80% 
din tot ce poate � câștigat, iar 80% 
din veniturile unei �rme sunt gene-
rate de 20% de clienți. 
Principiul lui Pareto poate � enunțat 
simplist în modul următor: 80% din 
efecte se datorează unui procent de 
20% din cauze. Acest principiu este 
extrem de util în majoritatea dome-
niilor, daca e înțeles și aplicat corect. 

Ideea de bază ce trebuie reținută e 
că, trebuie să ne concentrăm pe lu-
crurile cu adevărat importante din 
viața noastră!
Pentru a-ți folosi corect timpul și re-
sursele, trebuie să dedici mai mult 
timp și efort lucrurilor care contează, 
încearcă să-ți plani�ci lucrurile im-
portante dându-le prioritate în fața 
celor mai puțin importante. Elimină 
sau redu lucrurile care nu contează. 
Nu trebuie să-ți veri�ci e-mailul sau 
să citești noti�cările la care ești abo-
nat/-ă de câteva zeci de ori pe zi, de 
două, trei ori e su�cient.

Îți folosești 
corect timpul  
și resursele?



Valdemoro - Coslada - Castellon - Roquetas del Mar

Mici Porc-Vită Meda
Îi puteţi găsi în următoarele locaţii:
Much More Market Cash&Carry Valdemoro - Pol. la Postura Avda Arboledas 11
Much More Market Cash&Carry Coslada - Av. Inginerio Fernandez Casado 19
Much More Market Cash&Carry Castellon - C. Gran Bretagna 12, nave 1
Much More Market Cash&Carry Roquetas - C. Camino de las Salinas 9-11
Much More Market Huelva - Calle B nr 81 Pol. Tartessos
în reţelele de magazine HAIDUC și ABUNDO și în magazinele partenere

Dacă ai un magazin și vrei să vinzi, sau ești o persoana fizică și vrei să 
cumperi acest produs nu ezitati să ne contactaţi!

NOU ÎN SPANIA



ACTUALITATE EL RUMANO EN ESPAÑA
N R .  24 0 01 AU GUS T 201 98

Mituleţu (AEP): Buletinele pentru votul prin corespondenţă vor putea � solicitate

l lPreşedintele Autorităţii Electorale 
Permanente, Constantin-Florin Mi-
tuleţu-Buică, a anunţat miercuri, 24 
iulie 2019, că buletinele pentru vo-
tul prin corespondenţă vor putea � 
solicitate începând de sâmbătă de 
către românii din străinătate, dacă 
legea pentru modi�carea unor acte 
normative în materie electorală este 
publicată miercuri în Monitorul O�-
cial, informează AGERPRES.
De asemenea, în termen de trei zile 
de la promulgarea legii va � dispo-
nibilă şi aplicaţia online care va per-
mite românilor din diaspora să se 
înscrie �e pentru a-şi exprima opţiu-
nea în cadrul unei secţii de votare 
din străinătate, �e pentru votul prin 
corespondenţă. 
Precizările au fost făcute într-o con-
ferinţă de presă pe tema modi�cări-
lor legislaţiei electorale pentru ale-
gerile prezidenţiale din acest an, cu 
precădere cele privind votul alegă-
torilor români din străinătate.
„Până pe 11 septembrie va � posi-
bilă preînregistrarea. Ulterior, AEP 
şi Poşta Română vor începe pregă-
tirea documentelor, iar peste cinci 
zile de la încetarea preînregistrării 
va începe procesul de transmitere a 
plicurilor”, a precizat Mituleţu. Ovi-

diu Oproaica, directorul Direcţiei ge-
nerale de coordonare a sistemului 
informaţional electoral naţional, a 
arătat că portalul va � uşor de utili-
zat, inclusiv prin intermediul tele-
fonului mobil, permiţând ataşarea 
fotogra�ei actului de identitate.
Portalul va avea două secţiu-
ni: una dedicată preînregis-
trării pentru secţia de vota-
re, iar alta pentru votul prin 
corespondenţă.
El a explicat, totodată, că pentru ex-
pedierea plicului pentru votul prin 
corespondenţă cheltuiala va � su-
portată de statul român. Votanţii vor 
putea să trimită ulterior plicul �e în 
ţară, prin intermediul Poştei Româ-
ne (pe cheltuiala statului român), �e 
la misiunea diplomatică a statului 
gazdă (pe cheltuiala proprie).
Potrivit acestuia, este de preferat ca 
plicul să �e trimis la misiunea diplo-
matică, doar în cazul în care votan-
tul apreciază că acesta nu va ajun-
ge în ţară în timp util. „Joi se trage 
linie. În cazul în care ajunge vineri 
plicul, noi putem să îl noti�căm (pe 
votant - n.r.) printr-un mail că nu i-a 
ajuns plicul şi ar trebui să se îndrep-
te spre o secţie de votare”, a preci-
zat Oproaica.

Tomac despre cazul de la Caracal: 
Ne demonstrează cât de mult poate 
costa o societate incompetentă

l l Preşedintele PMP, Eugen To-
mac, a�rmă că tragedia de la Cara-
cal demonstrează cât de mult poate 
costa „o societate incompetentă”, 
precizând că toate instituţiile „sunt 
pline de oameni incompetenţi”, 
informează AGERPRES.
„În aceste zile, o ţară întreagă este re-
voltată pentru că situaţia la care asis-
tăm ne demonstrează cât de mult poa-
te costa o societate incompetentă. 
Nu fac parte din categoria celor care 
caută vinovaţi de dragul dezbaterii. 
Jurnaliştii şi comentatorii sunt liberi 
să o facă, dar politicienii trebuie să 

Arafat: Propunem modificarea legislaţiei în vederea 
implementării sistemului de localizare AML

l l  Preşedintele Comitetului inter-
ministerial privind sistemul apelu-
rilor de urgenţă 112, Raed Arafat, a 
prezentat duminică, 28 iulie 2019, 
mai multe propuneri de modi�ca-
re a legislaţiei în domeniu, printre 
care se numără implementarea 
sistemului de localizare AML şi îm-
bunătăţirea procedurilor de gestio-
nare a apelurilor pentru situaţii de 
urgenţă deosebite, precum cele de 
răpire, informează AGERPRES.
„Am convocat pentru prima întâl-
nire grupul de lucru sau comitetul 
care a fost numit  şi am avut primele 
discuţii despre modul în care vom 
aborda această situaţie şi cu ce pro-
puneri vom veni către Guvern şi pro-
babil către Parlament prin Guvern. 
Avem 15 zile pentru emiterea unui 
raport cu măsuri pe termen scurt, 
mediu şi lung. Acest raport trebuie 
să includă care este situaţia actuală, 
ce demersuri au fost realizate până 
acum şi din ce am discutat inclusiv 
cu reprezentanţii STS au fost demer-
suri şi discuţii realizate până recent 
despre modernizarea sistemului de 
localizare şi care sunt măsurile pe 
care le propunem pentru a urgenta 
ameliorările pe care le vrem în sis-
tem ca să putem localiza mai precis 

şi mai mai bine apelantul”, a decla-
rat Arafat, la sediul MAI.
Acesta a arătat că se analizează şi 
dacă se va veni cu propuneri în ceea 
ce priveşte cartelele neidenti�cabi-
le. „Cartelele neidenti�cabile îngre-
unează în unele apeluri de urgenţă 
realizarea unei corelări sau identi�-
carea persoanei care apelează sau a 
telefonului de la care se apelează şi 
care poate să �e corelat cu o adresă 

cu un buletin şi să ne permită să ştim 
cine este persoana sau a cărei per-
soană este telefonul folosit. O să ve-
dem care va � abordarea”, a spus 
Arafat.
El a menţionat că pe termen scurt 
este importantă şi semnarea con-
tractului cu clauză suspensivă de că-
tre STS pentru modernizarea siste-
mului 112.
Foto: realitateademures.net

caute soluţii şi să le aplice pentru ca 
oamenii să recapete încrederea în 
instituţii. Cunosc bine statul român, 
din nefericire toate instituţiile sunt 
pline de oameni incompetenţi. 
De la sănătate la poliţie, de la 
administraţie la finanţe, întâl-
neşti oameni slab pregătiţi, care 
îşi construiesc evoluţia profe-
sională pe linia descurcatului în 
viaţă, şi nu prin performanţă vali-
dată în timp”, a scris Tomac, luni, pe 
29 iulie 2019, pe Facebook, conform 
sursei citate.
Foto: stirileprotv.ro

La rândul său, preşedintele AEP a 
menţionat că persoanele care do-
resc să îşi exprime opţiunea la o secţie 
de votare trebuie să se preînregis-
treze prin intermediul portalului 
pus la dispoziţie de Autoritate. El a 
menţionat că preînregistrarea este 
facilă şi este importantă pentru a 
asigura numărul necesar de secţii 
şi pentru a evita statul la coadă. „Un 
cetăţean care nu se preînregistrează 
pentru secţia de votare şi se duce la 
o secţie de votare neanunţat are şansa 
de a sta la coadă. Sunt de acord să 
se în�inţeze şi o mie de secţii de vo-

tare în oricare dintre statele din UE, 
dacă sunt preînregistrări”, a spus el.
Conform sursei citate, Mituleţu a 
arătat, de asemenea, că pentru ale-
gerile din diaspora va � necesară 
achiziţionarea unui sistem informa-
tic special, deoarece tabletele utili-
zate până în prezent nu permit sem-
nătura electronică. 
Astfel, într-o secţie de votare vor 
putea exista până la şapte tablete, 
iar procesul de votare va � accele-
rat, deoarece nu va mai � necesară 
înscrierea pe hârtie, a explicat re-
prezentantul AEP.

Florin Mituleţu a mai precizat că AEP 
va crea un grup de lucru astfel în-
cât mesajele MAE, ale Ministerului 
Românilor de Pretutindeni şi ale mi-
siunile diplomatice privind proce-
sul de votare să �e unitare. „Trebuie 
să promovăm cât mai mult aceste 
noutăţi şi la procesul electoral din 
10, respectiv 24 noiembrie să vină 
cât mai mulţi cetăţeni la vot şi să îşi 
exprime prin cea mai importantă 
variantă în străinătate - votul prin 
corespondenţă - cât mai mulţi ce-
tăţeni dreptul de vot”, a adăugat el. 
Reprezentantul AEP a mai precizat 
că secţiile din străinătate atât cele 
pentru votul prin corespondenţă, 
cât şi cele pentru votul la urne, vor 
� monitorizate video, inclusiv pe 
parcursul procesului de gestiona-
re a plicurilor.
Autoritatea Electorală Perma-
nentă (AEP) anunţă că, alegăto-
rii români din străinătate care do-
resc să voteze la prezidenţialele 
din acest an prin corespondenţă 
sau la o secţie din afara ţării mai 
aproape de domiciliul sau reşe-
dinţa lor se pot înregistra online 
pe portalul:
www.votstrainatate.ro.
Foto: psnews.ro
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Organizația Salvați Copiii: 18.000 de adolescente din România au devenit mame anul trecut

l l17.981 de adolescente 
și tinere cu vârsta sub 19 
ani din România au deve-
nit mame anul trecut, arată 
datele Organizației Salvați 
Copiii. 674 dintre ele au mai 
puțin de 15 ani, iar 17.307 
au între 15 și 19 ani. 

Dintre adolescentele-mame cu vârs-
ta sub 19 ani, 12.906 sunt la prima 
naștere, 3.657 la a doua, 673 la a 
treia, 63 la a patra, 7 la a cincea naș-
tere, iar una se a�ă chiar la a șasea 
naștere, informează HotNews.ro.

România se află pe primul 
loc în Uniunea Europeană 
la numărul mamelor ado-
lescente. 
Copiii născuți de mame minore sunt 
vulnerabilizați atât social, cât și me-
dical, în multe cazuri vorbind despre 
nașteri premature sau sarcini care 
nu au fost monitorizate medical. 
Cu toate că numărul nașterilor la 
mamele minore a scăzut ușor în 
2018 atât în cazul mamelor sub 15 
ani (de la 743 în 2017, la 674), cât 
și în cazul celor cu vârsta cuprinsă 
între 15 și 19 ani (de la 18.173 la 
17.307), situația rămâne îngrijoră-

toare privind ordinul nașterilor la 
mame adolescente (al câtelea copil 
născut viu al mamei). Astfel, dintre 
adolescentele-mame cu vârsta sub 
19 ani, 12.906 sunt la prima naștere, 
3.657 la a doua, 673 la a treia, 63 la 
a patra, șapte la a cincea și una la a 
șasea naștere. 
Potrivit statisticilor o�ciale, din 674 
de copii născuți de mame mai mici 
de 15 ani, doar 79 au tatăl tot ado-
lescent (sub 20 ani). 
La mamele între 15 și 19 ani, din 
17.307 copii, doar 2.120 au tatăl 
sub 20 de ani (pe acest palier, sunt 
și tați de peste 65 de ani).
„De cele mai multe ori, adolescen-
tele mame provin din medii săra-
ce, fără acces la asistență medicală 
constantă și de calitate. Și de aici, 
consecințe extrem de grave și, din 
păcate, ireversibile: nașteri prema-
ture, mortalitate infantilă ridicată, 
copii crescuți de copii, în medii 
socio-economice precare, perpe-
tuând, de fapt, discriminările”, a�r-
mă Gabriela Alexandrescu, Preșe-
dinte Executiv al Organizației Salvați 
Copiii România. 
În ceea ce privește distribuția pe me-
dii, cele mai multe mame adolescen-
te sunt din mediul rural - 65% dintre 

Spitalul municipal Sighetu 
Marmaţiei, dotat cu echipament 
RMN şi altă aparatură medicală
l l  Spitalul municipal Sighetu Mar-
maţiei urmează să �e dotat cu un 
echipament RMN, dar şi cu alte echi-
pamente de investigare a sănătăţii 
pacienţilor, a precizat, vineri, 26 iu-
lie 2019, pe pagina sa de Facebook, 
primarul municipiului, Horia Scubli, 
conform AGERPRES.
Potrivit acestuia, recent, ministrul 
Sănătăţii, Sorina Pintea, a vizitat 
unitatea medicală şi s-a interesat 
de stadiul unor lucrări care au loc 
în incintă.
„Am reuşit să o convingem pe 
doamna ministru să ne �nanţeze în 
acest trimestru reabilitarea secţiei 
de radiologie, unde se vor ampla-
sa ultimele achiziţii - un mamograf, 
un ecograf de ultimă generaţie şi, 

Banii și datele pacienților trebuie administrate de 
persoane asupra cărora nu există nicio suspiciune

l l „Banii și datele pacienților trebuie 
administrate de persoane asupra 
cărora nu există nici o urmă de sus-
piciune”, arată Federația Națională 
a Patronatelor Medicilor de Fami-
lie, într-o scrisoare deschisă adre-
sată premierului Viorica Dăncilă. 
Reprezentanții medicilor de fami-
lie a�rmă că „au luat cunoștință cu 
uimire și rezerve de numirea dom-
nului dr. Vasile Ciurchea în funcția 
de Președinte Director General al 
Casei Naționale de Asigurări de 
Sănătate”, informează HotNews.ro.
Noul președinte al Casei Naționa-
le de Asigurări de Sănătate, Vasile 
Ciurchea, este anchetat de DNA în-
tr-un dosar ce vizează contractele 
privind sistemul informatic al Casei, 
cu prejudiciu de peste 16 milioane 
de euro. 
Premierul Viorica Dăncilă a declarat 
că „nu există nicio acuzație la adresa 
lui Ciurchea” atât timp cât nu există 
o hotărâre judecătorească, ci doar 
o anchetă.
Vasile Ciurchea a mai condus Casa 
Națională de Asigurări de Sănăta-
te în perioadele iunie 2014-mar-
tie 2016 și februarie 2007-ianuarie 
2009. El este anchetat de DNA în-
tr-un dosar de corupție ce vizează 

contractele privind sistemul infor-
matic, în care prejudiciul se ridică 
la peste 16 milioane de euro. Ciur-
chea a fost propus marți (23 iulie 
2019) de ministrul Sănătății, Sorina 
Pintea, pentru a conduce din nou 
CNAS. Ciurchea îl înlocuiește la con-
ducerea Casei pe Răzvan Vulcănes-
cu, numit președinte interimar în 
luna iunie. Răzvan Vulcănescu își va 
continua activitatea în conducerea 

CNAS ca vicepreședinte, funcție pe care 
o ocupa anterior numirii ca președin-
te interimar.
Vasile Ciurchea este cercetat de 
DNA, alături de alte persoane care 
dețin sau au deținut funcții de con-
ducere în cadrul Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate, într-un dosar 
de corupție în care prejudiciul este 
estimat la peste 16 milioane de euro.
Foto: stirileprotv.ro

desigur, mult aşteptatul aparat cu 
rezonanţă magnetică. A fost apre-
ciată prestaţia conducerii spitalu-
lui şi a eforturilor acestora pentru 
eficientizarea serviciilor medica-
le”, a precizat primarul Horia Scu-
bli în postarea sa. Conform aceleiaşi 
surse, ministrul Sănătăţii a vizitat şi 
spaţiile în care urmează să �e mon-
tat echipamentul RMN şi a discutat 
în detaliu mai multe aspecte legate 
de investiţiile a�ate în curs. Spitalul 
municipal Sighetu Marmaţiei este 
singura unitate medicală din judeţ 
care funcţionează în sistem pavilio-
nar, iar în urmă cu câteva săptămâni, 
un localnic care lucrează în străină-
tate a donat unităţii medicale o am-
bulanţă complet echipată.

cele sub 15 ani și 67% dintre cele cu 
vârsta între 15 și 19 ani.

Viața prematurilor depinde de in-
vestiția în maternități

Echipamentele medicale insu�cien-
te reprezintă o problemă frecven-
tă în România, conform datelor din 
analiza Salvați Copiii privind situația 
maternităților din România - 13% 
dintre maternitățile de nivel I nu au 
niciun incubator standard pentru 
nou-născuții prematuri, 56% din-
tre maternitățile de nivel II nu au 

ventilator pentru suport respirator 
și 14% dintre maternitățile de nivel 
III au o singură masă de reanimare 
pentru copii, mai spune sursa citată.
Gabriela Alexandrescu, Președin-
te Executiv Salvați Copiii România, 
a�rmă că „Dotarea maternităților 
din România reprezintă o priorita-
te națională și ar trebui de�nită ca 
atare în orice program de guverna-
re. De aparatura medicală depind 
atât supraviețuirea copiilor născuți 
prematur, cât și calitatea unui act 
medical pentru care medicii au ne-
voie de sprijinul nostru”. 

Salvați Copiii România a identi-
�cat, de-a lungul celor 8 ani de 
campanie pentru reducerea mor-
talității infantile, mecanisme de 
�nanțare care să acopere com-
ponenta de intervenție, pentru 
că salvarea vieților copiilor născuți 
prematur este o urgență.

Salvaţi Copiii cere Avocatului Po-
porului să se implice în cazul nede-
contării abonamentelor de trans-
port judeţean pentru elevi
„Salvaţi Copiii şi Federaţia Elevilor 
din România atrag atenţia asupra 
faptului că, prin adoptarea Ordo-
nanţei de Urgenţă nr. 51/2019 pen-
tru modi�carea şi completarea unor 
acte normative în domeniul trans-
portului, act normativ care a elimi-
nat transportul judeţean de per-
soane din sfera serviciilor publice, 
elevilor din România nu li se vor 
mai deconta abonamentele pen-
tru transportul judeţean, ceea ce va 
conduce la creşterea abandonului 
şcolar în rândul copiilor din mediul 
rural, cei mai vulnerabili din punct 
de vedere socio-economic”, se ara-
tă într-un comunicat al Organizaţiei 
Salvaţi Copiii.
Foto: superbebe.ro
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l l BUSINESS SUPPORT MADRID este 
cel mai important eveniment dedicat 
afacerilor românești din Spania. 
Născut din dorința de a sprijini antre-
prenorii români stabiliți în Spania, eveni-
mentul oferă soluții inteligente și de ac-
tualitate la problemele cu care aceștia se 
confruntă zilnic. Ediția a patra va avea 
loc în data de 22 septembrie 2019 la 
Hotelul Rafael din Alcalá de Henares, 
strada Bulgaria, numărul 2, începând 
cu ora 10:00.

Invitatul special al acestei ediții este 
Elena Badea, Expert în Strategie de 
Marketing. Elena are 7 ani de expe-
riență în vânzări internaționale, 10 ani în 
dezvoltarea afacerilor și 7 ani în marke-
ting. Acum, oferă consultanță pe aceste 
teme pentru multe companii româneș-
ti. Este pasionată de marketing, tehnici 
de persuasiune și negociere. 

La evenimentul BUSINESS SUPPORT 
MADRID, Elena Badea și invitații săi din 
compania Valoria, vor vorbi despre ur-
mătoarele teme: „Concepte de bază în 
marketing” și „Mecanisme de creștere 
a vânzărilor”.

La fiecare temă va aduce exemple 
clare, cu exerciții interactive în echipe, 

pentru a � puse în aplicare de către  par-
ticipanți. 

Informațiile obținute prin participa-
rea la evenimentul BUSINESS SUPPORT 
MADRID sunt folositoare și le puteți uti-
liza cu succes pentru a găsi soluții care 
să vă crească afacerea!

Participând la acest eveniment veți 
găsi răspunsuri la întrebări referitoare 
la importanța promovării unei aface-
ri sau unui produs printre care se a�ă 
următoarele: 

EVENIMENT, 22 septembrie 2019, ora 10:00: 
A patra ediție Business Support Madrid!

- Ce rol are marketingul în afacerea ta?
- Ce bugete sunt necesare pentru 
marketing?
- Care sunt acțiunile minime ne-
cesare pentru vânzarea unui pro-
dus, indiferent de tipul de activi-
tate?
Pentru mai multe informații despre 
eveniment și pentru rezervări de bi-
lete puteți contacta Teia Media la te-
lefon: 695 15 99 19 sau pe e-mail:  
info@teiamedia.com 

l l România a exportat în primele pa-
tru luni din 2019 preparate din car-
ne şi peşte în sumă de 59,7 milioane 
de euro, cu 7,4% mai mult compa-
rativ cu perioada similară a anului 
trecut, conform datelor centralizate 
de Institutul Naţional de Statistică, 
informează AGERPRES.

Pe de altă parte, importurile de 
preparate din carne şi peşte au to-
talizat 72,4 milioane de euro (plus 
15,2%), rezultând un de�cit de 12,7 
milioane de euro. Din totalul expor-
turilor preparate din carne şi peş-
te, 98% au avut ca destinaţie ţări 
din Uniunea Europeană, acestea 
însumând 59,5 milioane de euro. 
Principalele destinaţii au fost Ma-
rea Britanie (11,2 milioane de euro), 
Germania (9,4 milioane de euro) şi 
Franţa (9,3 milioane de euro). În ceea 
ce priveşte importurile, 89% (64,8 
milioane de euro) dintre acestea au 
provenit din ţările UE, în special din 
Germania (importuri de preparate 
din carne şi peşte de 16,3 milioane 
de euro), Polonia (13 milioane de 

euro) şi Ungaria (8,1 milioane de 
euro). În România ajung mari can-
tităţi de peşte despre a cărui prove-
nienţă ştim foarte puţine lucruri, în 
condiţiile în care, 80% provine din 
import şi nu neapărat din sursele 
cele mai sigure, susţine Adrian Iz-
voranu, directorul Casei Române de 
Comerţ Agroalimentar ‘’Unirea’’. În-
trebat dacă poate oferi detalii, Izvo-
ranu a dat exemplul în care pe piaţa 
românească au apărut cantităţi mari 
de crap de captură provenit din Ita-
lia, deşi această ţară nu are decât 
crap de acvacultură. 
Foto: pixabay.com

Exporturile de 
preparate din 
carne şi peşte au 
crescut cu 7,4%
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Ministrul apărării 
moldovean: 
Federaţia Rusă este 
un aliat de încredere

Trump denunţă 
„stupiditatea” lui 
Macron şi ameninţă 
cu represalii

l l Federaţia Rusă este un aliat de în-
credere al Republicii Moldova, l-a 
asigurat ministrul apărării moldo-
vean Pavel Voicu pe omologul său 
rus Serghei Şoigu cu ocazia vizitei 
pe care a efectuat-o vineri, 26 iu-
lie 2019, la Moscova, informează 
postul de televiziune Accent tv 
din Chişinău (apropiat socialiştilor 
proruşi) conform AGERPRES.

„Rusia este un aliat de încredere 
al Republicii Moldova. Pentru noi 
acest lucru este foarte important. 
Astăzi pentru noi este, de aseme-
nea, foarte important să ne menţi-
nem stabilitatea, să întărim relaţii-
le de prietenie cu toate ţările şi nu 
să �m prieteni cu cineva împotriva 
altcuiva”, a a�rmat Pavel Voicu, fost 
consilier pentru misiuni speciale al 
lui Igor Dodon.
Ministrul apărării moldovean a 
mulţumit pe această cale condu-
cerii Rusiei „pentru sprijinul acor-
dat în deblocarea crizei politice din 
(Republica) Moldova la începutul 
lunii iunie” şi a subliniat, de aseme-
nea, că Rusia a fost prima ţară care 
a recunoscut actualul guvern de 
la Chişinău, compus din socialiştii 
proruşi şi Blocul ACUM (PAS plus 
PPDA), declarat proeuropean, de-
monstrând încă o dată că este un 
„aliat de încredere pentru republi-
ca noastră”.

l l Preşedintele Statelor Unite, Donald 
Trump, a condamnat vehement, vi-
neri, 26 iulie 2019, decizia Franţei de 
a impune o taxă care vizează mari-
le companii din domeniul online, 
avertizând că Washingtonul va ri-
posta la „stupiditatea” preşedinte-
lui Emmanuel Macron, informează 
HotNews.ro.
„Franţa tocmai le-a introdus o taxă 
digitală marilor companii america-
ne din domeniul tehnologiei infor-
maţionale. Dacă ar trebui să colec-
teze cineva o astfel de taxă, ar trebui 
să �e ţara de origine, adică SUA. Vom 
anunţa în scurt timp acţiuni recipro-
ce substanţiale faţă de stupidita-
tea lui Macron. Eu am spus mereu 
că vinul american este mai bun de-
cât cel franţuzesc!”, a transmis Do-
nald Trump vineri seară prin Twitter. 
Preşedintele Franţei, Emmanuel Ma-
cron, a promulgat o lege care pre-
vede impunerea unei taxe de 3% pe 
veniturile companiilor digitale pre-
cum Facebook sau Amazon. Noul 
impozit li se va aplica �rmelor on-
line care au venituri internaţionale 
anuale de cel puţin 750 de milioa-
ne de euro şi vânzări de peste 25 
de milioane de euro în Franţa pen-
tru servicii digitale precum publici-
tate şi vânzare de produse. Donald 
Trump a criticat iniţiativele Uniunii 
Europene de a sancţiona companii 
online din Statele Unite.

l l Beijingul a publicat miercuri, 24 
iulie 2019, o cartă albă în care îşi re-
a�rmă obiectivul de a moderniza ar-
mata. Dar documentul vizează să li-
niştească puterile străine în privinţa 
ambiţiilor expansioniste ale Chinei. 
Beijingul se arată, în schimb, ame-
ninţător la adresa Taiwanului, infor-
mează HotNews.ro.
Pentru China este imposibil să se 
a�rme ca superputere mondială fără 
să dispună de capacităţi militare la 
înălţimea acestei ambiţii. La scurt 
timp după sosirea la putere, la �nal 
de 2012, preşedintele chinez Xi Jin-
ping a iniţiat o reformă fără prece-
dent a Armatei Populare de Elibera-
re (APL) cu scopul de a o transforma 
într-o armată modernă şi puternică. 
Această ambiţie a însemnat un efort 
constant în termeni de fonduri, dar 
şi o reorganizare profundă a între-
gului aparat militar, cu intenţia clară 
de a întări marina chineză. 
Această mare schimbare strategică, 
vizând o misiune „mondială” pen-
tru Armata Popolară de Eliberare, 
s-a accelerat după publicarea unei 
carte albe în 2015 - o veritabilă foaie 
de parcurs emisă de Xi Jinping, care 
este în acelaşi timp şef al statului, al 
Partidului Comunist şi al Armatei. 
După patru ani, Beijingul a publi-
cat o nouă cartă albă, aşteptată în 
mod special ca urmare a contextu-
lui marcat de neliniştile cauzate de 

modernizarea rapidă a forţelor ar-
mate chineze, creşterea tensiunilor 
regionale în Marea Chinei şi întărirea 
competiţiei sino-americane.
În timp ce Republica Populară Chi-
neză se pregăteşte să aniverseze 70 
de ani, pe 1 octombrie 2019, Beijin-
gul îşi rea�rmă ambiţiile de a cons-
trui o armată modernă şi avansată 
din punct de vedere tehnologic. 
Dar, contrar ediţiei din 2015, Chi-

China îşi a�rmă ambiţiile de putere militară 
cu obiectivul de a moderniza armata

na evită să îşi arate prea mult muş-
chii: „La momentul în care temerea 
unei ameninţări chineze se răspân-
deşte în Europa, în Statele Unite, dar 
şi în alte ţări vecine Chinei, Beijingul 
încearcă în mod clar să liniştească 
puterile străine şi să dezamorseze 
criticile”, observă A. Bondaz, cerce-
tător la Fundaţia pentru Cercetări 
Strategice. 
Foto: independent.co.uk

Reparaţiile la Catedrala Notre 
Dame din Paris, suspendate

l l Lucrările de reparaţii la Catedrala 
Notre-Dame din Paris, afectată de 
un incendiu violent în luna aprilie, 
ar trebui suspendate din cauza ris-
cului pentru muncitori de contami-
nare cu plumb, au avertizat joi, 25 
iulie 2019, autorităţile locale, infor-
mează HotNews.ro.
Acoperişul şi fleşa catedralei No-
tre-Dame, care au fost distruse în 
incendiul din 15 aprilie 2019, conţi-
neau cantităţi importante de plumb. 
Un raport emis marţi de reprezen-
tanţii Inspecţiei Muncii a indicat că 
măsurile de decontaminare pentru 
muncitorii de pe şantier nu sunt 
adecvate şi nu au fost urmate în 
mod corespunzător, se arată într-un 
comunicat al prefecturii regionale.
Prefectul Michel Cadot a solicitat 
direcţiei regionale pentru aface-
ri culturale să suspende lucrările 
pe şantier până la implementarea 

Siria: Peste 400.000 de oameni au fost nevoiţi să-
şi abandoneze casele în trei luni de violenţe

l l Peste 400.000 de oameni au fost 
nevoiţi să-şi abandoneze casele 
în ultimele trei luni de violenţe în 
nord-vestul Siriei, unde provincia Id-
lib şi împrejurimile acesteia, încă do-
minate de jihadişti, sunt bombarda-
te de regimul sirian şi de aliatul său 
rus, a anunţat vineri, 26 iulie 2019, 
ONU, potrivit AGERPRES.
Provincia Idlib este controlată în 
mare parte de jihadiştii din Hayat Ta-
hrir al Sham, fosta „aripă” siriană a Al 
Qaida. Regimul preşedintelui sirian 
Bashar al Assad, susţinut de aviaţia 
rusă, efectuează aproape zilnic de 
la sfârşitul lui aprilie raiduri asupra 
acestei provincii, precum şi asupra 
zonelor adiacente din provinciile li-
mitrofe Alep, Hama şi Latakia.
Numărul persoanelor deplasate în-
cepând de la �nele lui aprilie este de 
peste 400.000, a menţionat pentru 
France Presse un purtător de cuvânt 

al Biroului de coordonare a afaceri-
lor umanitare ale ONU (OCHA). Este 
vorba, mai ales, de persoane din su-
dul Idlibului şi nordul Hamei. Aces-

tea se îndreaptă, în general, către 
sectoare relativ scutite de violenţe, 
mai spre nord, în direcţia graniţei cu 
Turcia, în regiuni unde există tabere 
pentru strămutaţi.
Aceste tabere sunt însă suprapopu-
late şi mulţi dintre cei care vin sunt 
nevoiţi să se instaleze sub cerul liber. 
Circa două treimi dintre strămutaţi 
se a�ă practic în exteriorul tabere-
lor. Astfel, doar în Idlib, circa 100 de 
şcoli găzduiesc în prezent persoa-
ne strămutate. „Oraşe şi sate întregi 
au fost aparent abandonate de lo-
cuitorii lor care au fugit în căutarea 
siguranţei şi a serviciilor de bază”, 
se subliniază în comunicatul ONU.
Aproape jumătate din cei trei mi-
lioane de locuitori din Idlib şi îm-
prejurimi sunt oameni care au fugit 
mai demult din alte zone din Siria 
din cauza războiului sau care au re-
fuzat să mai stea în localităţi rebele.

unor măsuri de protecţie adecvate 
şi instruirea personalului, a precizat 
prefectura. 
Cadot a declarat că suspendarea va 
dura „mai multe zile”. 
Foto: weather.com
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Cupa Mondială a 
Cluburilor se va 
disputa între 11-21 
decembrie, în Qatar

Japonezii au prezentat 
medaliile pentru 
Jocurile Olimpice din 
2020, de la Tokyo

l l Ediţia 2019 a Cupei Mondiale a 
Cluburilor, penultima în formatul 
cu şapte echipe participante, se va 
desfăşura în Qatar între 11 şi 21 de-
cembrie 2019, a anunţat FIFA, po-
trivit AGERPRES.
Cupa Mondială a Cluburilor va trece 
la formatul de 24 echipe începând 
cu 2021, iar Qatar-ul va găzdui ulti-
mele două ediţii cu şapte participan-
te din 2019 şi 2020, pentru a-şi testa 
capacitatea organizatorică înaintea 
Cupei Mondiale din 2022.
FC Liverpool, campioana Europei, 
CF Monterrey, campioana CONCA-
CAF şi Hienghene Sport, campioa-
na Oceaniei au obţinut deja biletele 
pentru Cupa Mondială a Cluburilor 
2019. Clubul care va reprezenta Qa-
tar-ul va depinde de ce se va întâm-
pla în Liga Campionilor Asiei. Dacă o 
echipă din Qatar devine campioană, 
ea se va cali�ca direct în turul 2, iar 
dacă este �nalistă va juca în meciul 
de deschidere cu Hienghene Sport, 
pe 11 decembrie, a precizat FIFA, 
conform sursei citate. Dacă Liga 
Campionilor Asiei nu este câşti-
gată de o echipă din Qatar, actua-
la campioană a Qatar-ului, Al Sadd 
SC, va juca meciul de deschidere cu 
Hienghene Sport. Participantele din 
Africa, Asia şi America de Sud vor � 
stabilite în următoarele luni. Trage-
rea pentru meciurile din turul 2 şi 
semi�nale, pe 16 septembrie.

l l Japonezii au prezentat medaliile 
pentru Jocurile Olimpice din 2020, 
de la Tokyo. Medaliile vor � fabrica-
te din componente ale telefoane-
lor mobile reciclate de niponi, dar 
şi din alte aparate electrice, potrivit 
HotNews.ro.
Doi ani a durat procesul de reciclare 
pentru obţinerea metalului nece-
sar fabricării medaliilor pentru JO 
2020. Japonezii au strâns aproape 
şase tone de metal din 79.000 de 
tone de deşeuri. Circa 6.2 milioane 
de telefoane mobile au fost adunate 
pentru procesul de reciclare. În total, 
la JO 2020, vor � acordate 5.000 de 
medalii. 339 de probe include Olim-
piada de Vară. Designerul medaliilor 
este artistul japonez Junichi Kawa-
nishi, câştigător al unui concurs  
la care au participat 400 de 
japonezi.
Jocurile Olimpice din 2020 vor avea loc în 
perioada 24 iulie - 9 august. În România, 
toate probele vor fi transmise în direct de 
TVR 1 şi TVR HD. Lotul României care 
va participa la Jocurile Olimpice de 
la Tokyo 2020 s-a mărit cu încă un 
membru, atleta Claudia Bobocea. 
Ea este a treia atletă cali�cată la JO 
Tokyo 2020, după Florentina Iuşco 
şi Alina Rotaru (ambele la lungime). 
Pentru Jocurile Olimpice s-au mai 
cali�cat până acum Robert Glinţă 
şi Daniel Martin (nataţie), Laura Co-
man (tir) şi naţionala de fotbal.

l l România a încheiat ediţia 2019 a 
Festivalului Olimpic al Tineretului 
European (FOTE), care s-a desfăşu-
rat la Baku (Azerbaidjan) în perioada 
21-27 iulie 2019, pe locul 11 în cla-
samentul pe naţiuni, cu 19 medalii, 
dintre care 4 de aur, 10 de argint şi 
5 de bronz, informează AGERPRES.
Primele trei poziţii ale ierarhiei pe 
medalii au fost ocupate de Rusia, 
cu 66 de medalii (28 de aur, 17 de 
argint şi 21 de bronz), Marea Brita-
nie, cu 25 de medalii (11 de aur, 12 
de argint şi 2 de bronz) şi Turcia, cu 
27 de medalii (11 de aur, 6 de argint 
şi 10 de bronz).
Cele 19 medalii ale României 
au fost cucerite la şase discipli-
ne după cum urmează:
Lupte - Georgiana Lavinia Antuca 
(aur, cat. 46 kg).
Judo - Giorgia-Barbara Hagianu (aur, 
cat. 40 kg), Ana-Maria Pîrvu (argint, 
cat. 49 kg), Robert-Alexandru Matei 
(argint, cat. 50 kg), Alexandra-Maria 
Paşca (bronz, cat. 52 kg).
Înot - David Popovici (aur la 100 m 
liber, argint la 50 m liber, argint la 
200 m liber), Bianca Andreea Cos-
tea (aur, 50 m liber).
Gimnastică artistică - echipa femi-
nină a României (argint, Irina An-
tonia Duţă, Silviana Maria Sfirin-
gu-Gheorghe şi Ioana Andreea 
Stănciulescu), Silviana Maria Sfi-
ringu-Gheorghe (argint la bârnă, 

bronz la sărituri, bronz la sol), Ioana 
Stănciulescu (argint la sol, bronz la 
parelele), Robert Burtănete (argint, 
sărituri), Gabriel Burtănete (bronz, 
sărituri).
Volei - echipa naţională feminină 
a României (argint, Adriana Valen-
tina Alexandru, Francesca Ioana 
Alupei, Maria Dulău, Alexia-Ioana 
Căruţaşu, Andra Elena Cojocaru, 
Mara Dumitrescu, Denisa Ioana Io-

România a încheiat Festivalul Olimpic al 
Tineretului European de la Baku pe locul 11

nescu, Alexandra Spînoche, Isabela 
Florina Murariu, Georgiana Floren-
tina Popa, Andreea Cristina Murar, 
Madalina Airoaie).
Atletism - Talida Sfârghiu (argint, 
1.500 m).
Conform sursei citate, România a 
fost reprezentată de 103 sportivi la 
cea de-a 15-a ediţie de vară a Festi-
valului Olimpic al Tineretului Euro-
pean. Foto: youtube.com

Ianis Hagi: „Voi avea nevoie de 
timp, deoarece campionatul 
Belgiei e de nivel ridicat”
l l „Voi avea nevoie de timp, deoare-
ce campionatul Belgiei e de nivel ri-
dicat”, a declarat fotbalistul român 
Ianis Hagi, care a marcat la prima 
atingere a balonului la debutul său 
la Racing Genk, înscriind golul vic-
toriei în meciul de vineri, 26 iulie 
2019, cu Kortrijk (2-1), transmite 
AGERPRES.
„E superb să pot marca imediat 
după ce am intrat. Le mulţumesc 
coechipierilor, sunt numai două 
săptămâni de când am venit, dar 
este deja ca o familie. Visul meu este 
să joc cât mai multe meciuri şi să-mi 
ajut cât mai mult coechipierii, va � 
sarcina mea ca număr 10, ştiu asta”, 
a a�rmat Hagi. „Fizic stau mai prost 
decât coechipierii mei, dar muncesc 
mult ca să �u în formă cât mai repe-
de. Voi avea nevoie de timp, deoare-
ce campionatul Belgiei e de nivel 
ridicat”, a spus Hagi, ce a înscris la 

Fotbal: Clubul Dinamo, sancţionat  
cu interzicerea prezenţei galeriei la  
următoarele 5 partide disputate în deplasare
l l Clubul de fotbal Dinamo a fost 
sancţionat, vineri, 26 iulie 2019, de 
Comisia de Disciplină a Federaţiei 
Române de Fotbal cu interzicerea 
prezenţei galeriei sale la următoare-
le 5 partide disputate în deplasare 
şi o penalitate sportivă în valoare 
de 15.000 de lei în urma inciden-
telor provocate de suporterii săi în 
meciul cu FC Viitorul de la Ovidiu 
din prima etapă a Ligii I, informează 
AGERPRES.
„În temeiul art. 82.2, coroborat cu 
art. 82.3., lit.e, teza �nală, şi art. 20.6 
din RD, se sancţionează clubul FC 
Dinamo 1948 cu interzicerea pentru 
cinci jocuri a galeriei sau grupurilor 
de suporteri la jocurile disputate de 
echipă în deplasare şi o penalitate 
sportivă de 15.000 lei”, se menţio-
nează în soluţia comisiei publicată 
pe site-ul o�cial al Ligii Profesionis-
te de Fotbal.

În calitate de organizator, clubul FC 
Viitorul a fost, de asemenea, sancţio-
nat de Comisia de Disciplină a FRF cu 
o penalitate sportivă de 10.000 lei.
Conform sursei citate, partida FC 

Viitorul Constanţa - Dinamo Bucu-
reşti, scor 5-0 (1-0), disputată la Ovi-
diu, în ultimul meci din prima etapă 
a Ligii I de fotbal, a fost întreruptă 
timp de 23 de minute din cauza in-
cidentelor provocate de suporterii 
dinamovişti.
În min. 67, după al treilea gol al Vii-
torului, mai mulţi fani dinamovişti 
au pătruns pe teren, iar jocul a fost 
întrerupt. 
Suporterii dinamovişti au protestat 
vehement faţă de jocul slab al echi-
pei favorite, au cerut demisia antre-
norului Eugen Neagoe, a�at la de-
but, şi au rupt un gard de protecţie. 
A fost nevoie de intervenţia 
jandarmilor pentru a tem-
pera spiritele, iar după mul-
te minute de negocieri, ga-
leria echipei Dinamo a fost 
evacuată din stadion.
Foto: fanatik.ro

două minute după introducerea sa 
pe teren în minutul 74.
Mijlocaşul a avut o vacanţă mai lun-
gă după ce a participat cu naţionala 
României la Campionatul European 
de tineret.
Foto: gsp.ro
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MUNCĂ

OFERTE

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

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

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

CERERI

Caut loc de muncă în zona Madrid: Șofer 
profesionist, cat. B, C și E. Tel: 642845469.

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

Cu experiență în construcții și zugrăveli, 
caut loc de muncă în zona Madrid. Dis-
ponibilitate la program prelungit și de-
plasări. Tel: 642072927.

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

MATRIMONIALE

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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