
Pentru a putea vota prin corespondență sau la o secție de votare în� ințată în localitățile sau grupurile de localități în care au 
optat să voteze cel puțin 100 de alegători ESTE NECESARĂ ÎNREGISTRAREA pe portalul www.votstrainatate.ro. Alegătorii 
care doresc să voteze în străinătate, la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019, se pot înregistra ca alegători în 
străinătate, prin intermediul unui formular on-line, până cel mai târziu la data de 11 Septembrie 2019, ora 23:59:59. PAGINA 3

EVENIMENT, 22 septembrie 2019, ora 10:00: 
A patra ediție Business Support Madrid!
l lBUSINESS SUPPORT MA-
DRID este cel mai impor-
tant eveniment dedicat 
afacerilor românești din 
Spania. Ediția a patra va avea 
loc în data de 22 septembrie 
2019 la Hotelul Rafael din 
Alcalá de Henares, Madrid, 
strada Bulgaria, numărul 2, 
28802, începând cu ora 
10:00. Invitat special: Elena 
Badea va prezenta concepte 
de marketing și de creștere a 
vânzărilor. Pagina 11
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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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VOT în străinătate: Înregistrează-te pe www.votstrainatate.ro, 
până cel mai târziu la data de 11 Septembrie 2019

Foto: pixabay.com

IGSU: Nu există date asupra 
existenţei unor factori de risc 
radiologic pentru populaţia 
de pe teritoriul României

Foto: pixabay.com Pagina 9

Românii pot 
denunța abuzurile 
în muncă din Spania 
în limba proprie

Foto: madrid.mae.ro Pagina 9
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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.

Precizări ale Ambasadei României în Spania despre 
organizarea alegerilor pentru Președintele României

l l Organizarea alegerilor pentru 
Președintele României: Potrivit ul-
timelor modi� cări legislative în ma-
terie electorală, cele două runde de 
alegeri pentru Președintele Româ-
niei, organizate în afara granițelor, 
vor avea loc în 8, 9, 10 noiembrie, 
respectiv 22, 23, 24 noiembrie 2019, 
informează Ambasada României în 
Regatul Spaniei.
Cetățenii români cu drept de vot, 
din Spania, vor avea la dispoziție trei 
opțiuni pentru a-și exercita drep-
tul de vot: 
1. Votul prin corespondență
Data limită pentru înscrierea ca alegă-
tor prin corespondență este 11 sep-
tembrie 2019, ora 23:59 (ora Româ-
niei), pe site-ul www.votstrainatate.ro. 
Pentru înregistrare este necesară 
înscrierea în formularul on-line a nu-
melui, prenumelui, codului numeric 

personal, la care se anexează o copie 
scanată sau o fotogra� e a actului de 
identitate în curs de valabilitate, pre-
cum și o copie/fotogra� e a documen-
tului care atestă dreptul de ședere în 

străinătate.
2. Votul la oricare dintre secțiile 
de votare organizate în străinăta-
te, dacă NU au optat pentru votul 
prin corespondență.

3. Votul la o secție de votare nou 
în� ințată, pentru care s-au înregis-
trat în Registrul electoral și pentru 
care au optat să voteze cel puțin 100 
de alegători înregistrați.
Alegătorii care la ora 21:00 se a� ă 
la sediul secției de votare, precum 
și cei care se a� ă la rând în afara 
sediului secției de votare pentru 
a intra în localul de vot pot să își 
exercite dreptul de vot. Doi mem-
bri desemnaţi de biroul electoral al 
secţiei de votare, din cadrul aces-
tuia, veri� că la ora 21.00 dacă în 
afara sediului secţiei de votare se 
a� ă alegători care aşteaptă să îşi 
exercite dreptul de vot şi consta-
tă şi monitorizează ordinea în care 
aceştia au acces în localul de vot. 
Alegătorii a� ați în situațiile de 
mai sus pot vota până cel mult 
la ora 23:59.
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l l Alegerile prezidențiale din 
2019 vor avea loc la datele de 
8, 9, 10 noiembrie (turul I) și 22, 
23, 24 noiembrie (turul II).
Cetățenii români cu drept de vot 
a� ați în străinătate au la dispoziție 
votul prin corespondență sau la o 
secție de votare pentru a-și exercita 
dreptul de vot, informează Consu-
latul General al României la Sevilla.
Pentru a putea vota prin corespon-
dență sau la o secție de votare în� -
ințată în localitățile sau grupurile de 
localități în care au optat să voteze 
cel puțin 100 de alegători ESTE NE-
CESARĂ ÎNREGISTRAREA pe porta-
lul www.votstrainatate.ro gestio-
nat exclusiv de Autoritatea Electorală 
Permanentă.
Alegătorii care doresc să voteze în 
străinătate, la alegerile pentru Preşe-
dintele României din anul 2019, se 
pot înregistra ca alegători în străină-
tate, prin intermediul unui formu-
lar on-line, până cel mai târziu la 
data de 11 Septembrie 2019, ora 
23:59:59.
Prin înregistrarea ca alegător în 

Alegător român în străinătate: Înregistrează-te pe 
www.votstrainatate.ro, până cel mai târziu la data de 11 Septembrie 2019

străinătate, cetățeanul român cu 
drept de vot care se va a� a în străină-
tate în ziua votării, indiferent de mo-
tiv, solicită organizarea unei secții de 
votare în localitatea și statul unde 
vrea să voteze.
ATENȚIE !!! Prin completarea aces-
tui chestionar, cetățeanul român își 
exprimă dorința să voteze în străină-
tate la alegerile pentru Președinte-
le României din 10 și 24 noiembrie 

2019, urmând să fie RADIAT pen-
tru acest scrutin din lista electorală 
permanentă din România și înscris 
în lista electorală permanentă din 
străinătate.
Prin înregistrarea ca alegător prin 
corespondență, cetățeanul român 
cu drept de vot, care locuiește în 
străinătate și deține documente va-
labile de ședere din partea statului 
respectiv, solicită transmiterea prin 

poștă a documentelor de vot la adre-
sa sa de corespondență.
ATENȚIE !!! Prin completarea aces-
tui chestionar, cetățeanul român 
își exprimă dorința să voteze prin 
corespondență la alegerile pentru 
Președintele României din 10 și 24 
noiembrie 2019, urmând să � e RA-
DIAT pentru acest scrutin din lista 
electorală permanentă din România 
și înscris în lista electorală permanen-
tă pentru votul prin corespondență.
Întrebări și sesizări legate de proce-
dura de preînregistrare și înscriere 
pot �  transmise la adresa de e-mail: 
contact@votstrainatate.ro.
Ca urmare a unor informații ve-
hiculate în spațiul public potri-
vit cărora alegătorii români din 
străinătate ezită să se înregis-
treze pe portalul www.votstra-
inatate.ro din cauza suspiciunii 
că datele lor personale ar putea 
ajunge la Agenția Națională de 
Înregistrare Fiscală (ANAF) sau 
la alte instituții ale statului, Au-
toritatea Electorală Permanen-
tă face următoarele precizări:

1. Potrivit art. 29 alin. (2) din Legea nr. 
208/2015 privind alegerea Senatului 
şi a Camerei Deputaţilor, precum şi 
pentru organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Electorale Permanente, 
cu modi� cările și completările ulte-
rioare, datele şi informaţiile conţinu-
te în Registrul electoral sunt desti-
nate exclusiv proceselor electorale.
2. Menționăm că în cazul datelor 
alegătorilor români din străinătate 
care se preînregistrează pe portalul 
www.votstrainatate.ro, acestea sunt 
doar la dispoziția Autorității Electora-
le Permanente și a Ministerului Afa-
cerilor Externe.
3. Listele electorale permanente cu 
cetățenii români înregistrați ca ale-
gători în străinătate se întocmesc 
doar pentru alegerile prezidențiale 
din acest an.
Președintele AEP, Constantin-Florin 
Mitulețu-Buică, recomandă cetățeni-
lor români din străinătate să nu dea 
credit informațiilor menite, de fapt, 
să descurajeze exercitarea dreptului 
de vot prin corespondență sau la o 
secție de votare mai aproape de casă.
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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-

Românii sunt invitaţi să voteze 
în prima Carte de Cântece a UE

l l  Toţi românii sunt invitaţi să voteze 
în perioada 16 august - 16 septem-
brie 2019 pentru cele şase cânte-
ce care vor reprezenta România în 
prima Carte de Cântece a Uniunii 
Europene (EU Songbook). Până în 
prezent 65.000 de persoane din 26 
state şi-au votat favoritele. România 
este a 27-a ţara a Uniunii Europene 
care votează, informează organiza-
toarea evenimentului, organizaţia 
European Union Songbook, pe si-
te-ul www.eu-songbook.org, con-
form AGERPRES.
Cântăreţii de cor români din Aso-
ciaţia Naţională Corală din România 
şi studenţii şi profesorii de muzică 
de la trei conservatoare - Univer-
sitatea Naţională de Muzică din 

Dăncilă: OUG vizând înăsprirea pedepselor 
pentru criminali, violatori şi pedofili

l l Prim-ministrul Viorica Dăncilă a 
anunţat că în ultima săptămână a 
lunii august va prezenta în Guvern o 
serie de ordonanţe de urgenţă, care 
vizează inclusiv închisoare pe viaţă 
pentru cei care săvârşesc crime şi 
înăsprirea pedepselor pentru viola-
tori şi pedo�li, conform AGERPRES.
„Am spus - şi poate mulţi m-au acuzat 
- am spus că nu mai intervin în justiţie 
şi că nu vreau să dau prin ordonanţă 
de urgenţă anumite acte normative 
care ţin de justiţie. Dar eu cred că este 
necesar, este o obligaţie morală, ca 
să dau această ordonanţă de urgenţă 
în care să avem închisoare pe viaţă 
pentru crime, să înăsprim pedepse-
le pentru violatori şi pentru pedo�li. 
Cred că este necesar acest lucru. Tre-
buie să avem legi foarte stricte, legi 
care trebuie respectate. Nu putem 
doar să privim şi atunci când avem 
puterea de decizie să nu intervenim. 
Am spus că voi face acest lucru şi îl 
voi face”, a precizat premierul, pe 18 
august 2019, la Antena 3.
Întrebată când va prezenta această 
ordonanţă de urgenţă, Viorica Dăn-
cilă a menţionat că în ultima săp-
tămână a lunii august. 

ÎNCHISOARE PE VIAŢĂ PENTRU CRIME 

„În ultima săptămână din august voi 
veni cu o serie de ordonanţe. Am 
spus că voi duce un adevărat răz-
boi împotriva criminalităţii. Şi voi 
face acest lucru. Dincolo de aceste 
ordonanţe, voi duce un adevărat 
război împotriva tra�cului de per-
soane, pentru că ştiu că este nevoie 
să intervenim, ştiu că instituţiile sta-
tului trebuie să intervină şi aş vrea 
ca acest lucru să pornească chiar de 

la primul ministru”, a spus şefa Exe-
cutivului.
Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, 
pe 8 august, că va da o ordonanţă 
de urgenţă pentru înăsprirea pe-
depselor aplicate criminalilor, vio-
latorilor şi pedo�lilor, prin care va 
introduce inclusiv pedeapsa închi-
sorii pe viaţă. „Am zero toleranţă 
pentru lipsa de umanitate şi lipsa 
de respect faţă de cetăţean”, a de-
clarat Dăncilă.

Bucureşti, Academia de Muzică 
Gheorghe Dima din Cluj-Napoca 
şi Facultatea de Muzică din cadrul 
Universităţii Transilvania din Braşov, 
au nominalizat 54 de cântece din 
care românii îşi pot vota favoritele.
Printre cele 54 de cântece româneş-
ti nominalizate pentru care românii 
pot vota, se a�ă unele tradiţiona-
le precum „Ciocârlia”, „Aseară ţi-
am luat basma” sau „Somnoroase 
păsărele” pe versuri de Mihai Emi-
nescu, dar şi unele contemporane 
precum „Amintire cu haiduci” de 
Vali Sterian şi „Ploaia care va veni” 
de Pasărea Colibri. 
Votul se face online in limba romană 
pe site-ul www.eu-songbook.org. 
Lista de votare - tradusă în 24 de limbi.

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 Cum se poate să �m media a ce-
lor 5 cei mai apropiați oameni, dar 
să �m în același timp și creatorii ex-
periențelor noastre în proporție de 
100%? Nu se bat aceste două idei 
cap în cap? Chiar deloc, ci din contră, 
colaborează armonios. Ideea este 
că tu ești cel care a ales, alege și va 
alege �ecare experiență din viața ta.

Prin urmare, i-ai ales pe cei 5 oa-
meni cu care îți petreci cel mai mult 
timp. Dacă te uiți în viața a 99% din 
oameni, o să vezi că �ecare își alege 
acei oameni care constituie media 
lui. Dacă faci media celor 5 oameni 
cei mai apropiați de tine în acest mo-
ment, sunt 99% șanse ca rezultatul 
să �e foarte asemănător a ceea ce 
ești tu, pentru că atragi ceea ce ești.

Este foarte simplu să-ți aplici 
acest principiu pentru tine. 

Prima modalitate de a face asta 
este să te înconjori de oameni care 
au realizat deja ceea ce vrei tu să 
realizezi. De exemplu, dacă vrei să 
îți dublezi venitul lunar, fă în așa fel 
încât cei 5 oameni cu care îți petreci 
cel mai mult timp câștigă mai mult 

decât suma care reprezintă dublul 
venitului lunar pentru tine. 

Aplică-l în absolut orice arie din 
viața ta și conștientizează că ai 
un principiu de aur la dispoziție. 

Folosește principiul ca să obții ori-
ce îți dorești tu de la viață. Chiar nu 
contează ce vrei! Găsește oamenii 
care fac deja acel ceva și petrece-ți 
timpul cu ei. E o probabilitate foarte 

Ești media celor 5 oameni cu care petreci 
cel mai mult timp! Atragi ceea ce ești!

mare ca mai devreme sau mai târ-
ziu să ajungi să faci ce fac și ei. Prin 
urmare, îți vei transforma intenția 
sau obiectivul în realitate. 

Privește cu sinceritate în viața  
ta și vezi ce îți poți lua util din ceea  
ce tocmai ai citit. Menține-te  
conștient de funcționalitatea  
acestui principiu și vei avea numai 
de câștigat.

l l Planul de afaceri este cel mai 
important document al unei afa-
ceri în stadiul de start-up antre-
prenorial. Realizând un plan de 
afaceri, cel puțin la fel de perfor-
mant ca și ideea afacerii în sine, 
vei crește șansele de a îndrepta un 
proiect sau o afacere spre succes. 

Un plan de afaceri bine făcut este 
modul cel mai e�cient de a deter-
mina viabilitatea unei afaceri și alți 
indicatori importanți, precum ci-
frele de afaceri, pro�tabilitatea etc.

Plani�carea afacerii nu se încheie 
niciodată, chiar dacă ai pus pe hâr-
tie cel mai bun plan de afaceri po-
sibil la ora actuală.

Planul făcut trebuie mereu mo-
di�cat și adaptat �ecărei circum-
stanțe, în așa fel încât să ajungi 
acolo unde ți-ai propus. 

Totodată, planul de afaceri este 
un instrument de lucru pe care îl 
folosim pentru a începe și a deru-
la o afacere care necesită resurse 
materiale, �nanciare și umane. Prin 
intermediul său este valori�cată 
experiența și realizările din trecut, 

cu scopul de a proiecta viitorul 
afacerii prin cele mai adecvate 
metode de estimare. 

Rolul planului de afaceri este nu 
numai de a demonstra că afacerea 
merită �nanțată, ci și de a ghida în-
treprinzătorul începând din primul 
moment de operare a afacerii sau 
chiar mai devreme. Implementa-
rea lui înseamnă control și adap-
tare în funcție de evoluția reală. 
Acest control exercitat de-a lun-
gul derulării afacerii va viza toa-
te elementele critice ale entității 
economice. 

Planul de Afaceri: 
Ce este un plan  
de afacere?



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
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Ce pierd �rmele care nu fac marketing? Timp, bani și vânzări repetate
l lVânzarea este un process com-
plex, care are la bază încrederea. 
Încrederea este elementul care 
face ca nevoia și/sau urgența cum-
părătorului de a avea un anumit 
produs sau serviciu să-l aducă la 
firma ta și nu la competiție. 
Încrederea dintre cumpărător, �rma ta, 
produsul sau serviciul pe care îl vinzi 
se construiește în timp. Sunt necesa-
re între 9-12 interacțiuni pozitive ale 
unui potențial cumpărător cu o �rmă, 
un produs sau un serviciu pentru ca 
acesta să �e dispus să-i acorde încre-
derea sa inițială.
Este scump ca aceste 9-12 interacțiuni 
pozitive să �e generate de echipa ta 
de vânzări sau de tine, dacă ești într-o 
afacere în care vânzările le faci chiar tu. 
Dacă timpul este bani, timpul costă nu 
numai banii de salariu ai celor care sunt 
în echipa de vânzări. Este bine să te 
gândești și la banii pe care ei nu pot 
să îi genereze în contracte adiționale 
pentru că de �ecare dată petrec timp 
că să construiască „de la zero” încre-
derea cu toti potențialii clienți. 
Pentru asta există marketingul! 
Marketingul face efortul de vânzare 
mai „ieftin”, pentru că este scump să 
„alergi” după clienți și să „pornești de 
la zero” în stabilirea încrederii cu �e-

care, ca să faci vânzarea. 
Cum te ajută marketingul? Prin două 
mecanisme esențiale:
1) Pune „miere” în calea clienților 
– Toate informațiile despre �rmă, ce 
produse face sau vinde, ce servicii ex-
celente oferă, sunt puse în mod atractiv 
în calea clienților, în mediul online sau 
o�ine (magazin, salon de prezenta-
re etc.). De aceea este important să �i 
prezent în toate locurile în care clienții 
se uită după informații când au o ne-
voie sau o urgență în legătură cu pro-
dusele sau serviciile pe care le vinzi! 
2) Face clientul să vină spre tine, �-
ind „deja interesat” sau „deja convins” 
– Pentru că are informații la dispoziție 
despre tine, �rma ta și ceea ce oferi, in-
formații disponibile în mediul online, 
pe website-ul companiei tale și/sau în 
social media, clientul parcurge 63% din 
procesul de stabilire a încrederii prin 
self-service (n. r. - clientul cercetează 
singur). De aceea este imporant să pui 
conținut de calitate în mediul online!
Așadar, ce pierd companiile care nu fac 
marketing? Răspunsul scurt și clar este: 
pierd timp, bani și vânzări repetate. 
1) Pierd timp pentru că au de petre-
cut de 5-7 ori mai mult timp cu �ecare 
potențial client că să stabilească încre-
derea, decât în cazul �rmelor similare 

Custodele Coroanei, Margareta: 
Condamn cu fermitate violenţa de 
orice fel împotriva femeilor şi fetelor
l l Custodele Coroanei Române, Mar-
gareta, condamnă cu fermitate vio-
lenţa de orice fel împotriva femeilor 
şi fetelor şi îndeamnă la educarea 
tinerilor şi adulţilor pentru înlătu-
rarea unor astfel de atitudini, infor-
mează AGERPRES.

„Condamn cu fermitate violenţa 
de orice fel împotriva femeilor şi fe-
telor. Ea nu face nicio cinste naţiunii 
noastre. Suntem încă la primii paşi 
în combaterea ei, iar pentru reuşi-
tă avem nevoie de consolidare, în 
egală măsură, a sistemului de pro-
tecţie al statului şi a structurilor so-
cietăţii civile. Mai presus de toate, 
educaţia, nu doar a tinerilor, ci şi a 
adulţilor este absolut necesară atât 
pentru conştientizarea problemei, 

Cetatea Alba Carolina şi Catedrala „Sfântul 
Mihail”, incluse în ghidul de turism Michelin

l l  Cetatea Alba Carolina, cea mai 
mare forti�caţie din România, cons-
truită în prima jumătate a secolului 
al XVIII-lea, şi Catedrala Romano-Ca-
tolică „Sfântul Mihail” din Alba Iulia 
au fost incluse în celebrul ghid de tu-
rism Michelin, primind �ecare câte 
„două stele”, informează AGERPRES.

Potrivit comunicatului, sistemul 
de acordare a stelelor Michelin co-
respunde interesului turistului pen-
tru un anume obiectiv, loc şi sunt 
de�nite astfel: „trei stele” înseam-
nă „merită vizitat”, „două stele” se 
traduc prin „merită o oprire”, iar „o 
stea” este echivalentul pentru „in-
teresant”.

„Plasarea celor două obiective  
turistice din Alba Iulia în cele-
brul ghid de turism este sinonim  
cu recomandarea turistică a  
editorilor avizaţi Michelin, dar şi 
cu recunoaşterea valorii cultura-
le şi sociale a acestora”, mai arată  
sursa menţionată. 

Cetatea din Alba Iulia deţine o 
valoare turistică deosebită prin 
numărul mare de obiective istorice, 
culturale, naturale şi antropice re-
găsibile în acest sit, cu un potenţial 

de atracţie permanentă a turiştilor 
români şi străini în sejururi/circuite 
sau turism de evenimente, cu spe-
ci�c. Ridicată în timpul Imperiului 
Habsburgic, între 1714 şi 1738, după 
un plan al arhitectului italian Gio-
vanni Morando Visconti, forti�caţia, 
care ocupă o suprafaţă de peste o 
sută de hectare, are şapte bastioa-
ne - Eugeniu de Savoia, Sf. Ştefan, 
Trinitatea, Sf. Mihail, Sf. Carol, Sf. 
Capistrano şi Sf. Elisabeta. Cetatea 

are forma unui heptagon neregulat, 
cele şapte bastioane conferindu-i o 
imagine stelată.

Catedrala Romano-Catolică 
„Sfântul Mihail” din Alba Iulia este 
cel mai bine păstrat vestigiu sacral 
medieval din Europa Centrală. 

Aici se a�ă şi locul de veci al lui Ian-
cu de Hunedoara şi al altor principi 
din familiile Sigismund, Rakoczy şi 
Bethlen.
Foto: turism.apulum.ro

cât şi pentru deprinderea metodelor 
de prevenţie şi reacţie la violenţa din 
jurul nostru - nu doar să putem ob-
serva, ci şi să luăm atitudine”, spune 
Custodele Coroanei într-un mesaj 
postat pe site-ul:
www.romaniaregala.ro.

Custodele Coroanei transmite 
compasiune familiilor îndurerate 
ale tinerelor Alexandra Măceşanu 
şi Luiza Melencu, dispărute la Ca-
racal. Custodele Coroanei aminteş-
te că Societatea Naţională de Cruce 
Roşie, pe care o conduce, „alături de 
societăţile-surori din întreaga lume, 
oferă ajutor şi protecţie victimelor 
violenţelor prin proiecte speciali-
zate”.
Foto: caleaeuropeana.ro

care fac marketing. Dacă pentru o �rmă 
care face marketing procesul durează 
5 ore, în total, să convingă un client 
să cumpere un anumit produs, pen-
tru cele care nu fac marketing timpul 
crește la 25-35 de ore. 
2) Pierd bani pentru că în timpul mai 
mare în care se străduiesc să convin-
gă clienții să cumpere ceea ce oferă 
ar putea face, în medie, de 5-7 ori mai 
multe vânzări. Deci dacă cifra ta de afa-
ceri este de 50.000 de euro pe an și nu 
faci marketing, pierzi circa 200.000 – 
300.000 de euro pe care i-ai putea ge-
nera printr-un marketing relevant pen-

tru afacerea ta.
3) Pierd vânzări repetate pe care le-ar 
putea obține în mai mare măsură prin 
marketing, deoarece oamenii iubesc 
să caute și să selecteze ce vor să cum-
pere în mediul online, iar dacă nu ești 
acolo, nu au cum să aleagă și din pro-
dusele sau serviciile tale. 
Te-am pus pe gânduri cu aceste infor-
mații? Vrei să a�i mai multe despre ce 
pierd �rmele care nu fac marketing și 
cum reușesc cele care fac? Vino la Bu-
siness Support Madrid, pe 22 sep-
tembrie 2019, ca să ne cunoaștem și 
să am ocazia să răspund întrebărilor 

tale, la această conferință care adu-
ce multă valoare comunității oame-
nilor de afaceri români din Spania.
Despre autor
Autor: Elena Badea, Managing Part-
ner, Valoria Business Solutions
Elena Badea este Managing Partner 
al companiei de consultanță Valoria 
Business Solutions. Anterior, timp de 
15 ani, a fost Director de Business Deve-
lopment și apoi Director de Marketing al 
unei companii internaționale de top ce 
activează în România. Elena are o vastă 
experiență în business development, 
account management, marketing cor-
porativ, operațional și marketing digi-
tal. A coordonat 45 de cercetări privind 
mediul de business și antreprenorial 
din România și s-a implicat în progra-
me de formare și coaching pentru ma-
nageri și oameni de afaceri, dar și în 
proiecte de responsabilitate socială și 
educație. Publică frecvent articole în 
presa centrală din România și este in-
vitată ca vorbitor la numeroase con-
ferințe naționale pe teme actuale de 
marketing și business development.
Despre Valoria 
Valoria Business Solutions este o com-
panie de consultanță, training, și coa-
ching. Aflați mai multe despre noi 
pe: www.valoria.ro
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Iohannis: E nevoie de un audit foarte aplicat al �ecărei instituţii; structurile învechite nu mai au de ce să �e menţinute

l lPreşedintele Klaus Iohannis a 
declarat că reconstrucţia statu-
lui este o urgenţă, arătând că e 
nevoie de un audit foarte aplicat 
al fiecărei instituţii şi că structu-
rile învechite „care nu îşi mai au 
rostul” nu mai trebuie menţinute, 
informează AGERPRES.

„Reconstrucţia statului român 
este o urgenţă! Sistemul bugetar 
nu mai poate fi tratat prioritar ca 
un refugiu pentru incompetenţi şi 
clienţi politici. Avem foarte mulţi 
profesionişti în sistemul de stat şi 
ei sunt cei care trebuie promovaţi, 
astfel încât să avem un corp public 
de elită, care să asigure marile ser-
vicii publice - educaţia, sănătatea, 
protecţia şi securitatea cetăţeni-
lor. Funcţia publică trebuie să îşi 
recapete demnitatea. Corectitu-
dinea este principiul fundamental 
al României funcţionale. Înseam-
nă, în sens larg, îndeplinirea cu 
responsabilitate a atribuţiilor, în-
seamnă că şefi în instituţiile pu-
blice ajung cei care chiar merită, 
nu cei care sunt obedienţi politic, 
înseamnă punerea interesului ge-
neral mai presus de orice alt in-
teres. Trebuie să spunem lucruri-
lor pe nume: dincolo de valori şi 

principii, este nevoie de un audit 
foarte aplicat al fiecărei instituţii 
a statului român. Structurile în-
vechite, care nu îşi mai au rostul, 
nu mai au de ce să fie menţinute. 
Cei care se dovedesc că nu îşi fac 
treaba nu mai au de ce să rămână 
în sistemul de stat. Este atât de 
simplu”, a spus şeful statului, la 
Consiliul Naţional al PNL, de pe 
8 august 2019.

El a subliniat că România poate 
deveni puternică şi funcţională 
cu două condiţii majore: recons-
trucţia statului român pe fun-
damente corecte şi o economie 
sănătoasă, cu creştere durabilă, 
sustenabilă. „Pentru succesul dez-
voltării României este obligato-
riu să asigurăm un mediu public 
funcţional, orientat către cetăţean 
şi un mediu privat competitiv”, a 
punctat Iohannis.

Preşedintele a susţinut că este 
nevoie şi de o profundă schim-
bare de mentalitate prin edu-
caţie, context în care a amintit de 
proiectul său „România Educată”. 
„Văd România Educată ca o parte 
esenţială a reconstrucţiei statului 
român şi a depăşirii etapei actua-
le de disfuncţionalitate cronică”, 

IGSU: Nu există date asupra existenţei 
unor factori de risc radiologic pentru 
populaţia de pe teritoriul României
l l  Nu există date care să con�rme sau 
să indice existenţa unor factori de risc 
radiologic pentru populaţia de pe teri-
toriul României sau pentru mediu care 
să impună luarea unor măsuri de răs-
puns, au anunţat pe 18 august 2019, 
într-un comunicat de presă comun, 
Inspectoratul General pentru Situaţii 
de Urgenţă (IGSU), Comisia Naţională 
pentru Controlul Activităţilor Nuclea-
re (CNCAN) şi Agenţia Naţională pen-
tru Protecţia Mediului (ANPM), con-
form AGERPRES.

Potrivit sursei citate, precizările vin 
ca urmare a informaţiilor apărute în 
spaţiul public, referitoare la posibila 
prezenţă a unui nor radioactiv dea-
supra României. 

„Agenţia Naţională pentru Protecţia 

Românii pot denunța abuzurile  
în muncă din Spania în limba proprie

l l Informații cu privire la drepturi-
le lucrătorilor și modul de denunț 
al nerespectării acestora. Ce tre-
buie făcut în cazul încălcării drep-
turilor pe care le aveți?

Cetățenii români care se confruntă 
cu situații de exploatare în muncă și 
nerespectarea drepturilor lor, pen-
tru care necunoașterea su�cientă, 
sau chiar deloc, a limbii spaniole re-
prezintă un obstacol pentru reali-
zarea unui denunț privind situația 
în care se a�ă, pot acum reclama 
aceste fapte în limba română, in-
formează Ambasada României în 
Regatul Spaniei.

În acest sens, autoritățile spanio-
le de resort au elaborat un pliant 
cuprinzând informații cu privire la 
drepturile lucrătorilor și un formu-
lar standard de denunț, ambele în 
LIMBA ROMÂNĂ.

Începând cu luna august 2019 
aceste două documente au fost pu-
blicate pe site-ul o�cial al Inspecției 
Muncii și Securității Sociale spanio-
le, putând � descărcate accesând 
următorul link: 

http://www.mitramiss.gob.es/
itss/web/Documentos/FOLLETOS_

RUMANOS/index.html
În același timp, un denunț se 

poate adresa și Gărzii Civile 
la numărul de telefon 062 sau 
e-mail: trata@guardiacivil.es

De asemenea, Inspecția Muncii din 
Spania a publicat un pliant în limba 
română cu informații privind drep-
turile lucrătorilor, care este disponi-
bil pe internet și distribuit pe hârtie.

Aceste inițiative sunt rezultatul 
colaborării Ambasadei României 

în Regatul Spaniei cu autoritățile 
spaniole, colaborare care a inclus 
elaborarea și traducerea în limba 
română a formularului de denunț 
și a pliantului. Pliantul în română cu 
drepturile muncitorilor poate � citit 
aici: http://bit.ly/drepturimunca

Formularul în română de denunț 
poate � descărcat aici:

http://bit.ly/denuntmunca
Foto: Consulatul General al Româ-
niei la Sevilla / Facebook

Mediului (ANPM) realizează în perma-
nenţă monitorizarea radioactivităţii 
mediului pe teritoriul României, prin 
Reţeaua Naţională de Supraveghe-
re a Radioactivităţii Mediului (RNS-
RM). În acest sens, ANPM împreună 
cu CNCAN informează că măsurăto-
rile efectuate pe teritoriul României, 
în perioada 8 august până în prezent, 
indică faptul că, în momentul de faţă, 
în România nu există nicio modi�care 
a fondului natural din punct de vede-
re a radioactivităţii mediului”, infor-
mează cele trei instituţii. 

De asemenea, comunicatul preci-
zează că nici la nivel internaţional nu 
au fost raportate modi�cări ale nivelu-
lui de radioactivitate a mediului.
Foto: pixabay.com

a arătat Iohannis. Şeful statului a 
menţionat că o altă componen-
tă esenţială pentru dezvoltarea 
României este mediul privat, caz 
în care a pledat pentru predicti-
bilitate.

Conform sursei citate, Klaus Io-
hannis a subliniat că pilonii socie-
tăţii româneşti trebuie să rămână 
drepturile şi libertăţile individua-
le, democraţia şi statul de drept. 
De asemenea, el a arătat că di-
recţiile majore de politică exter-
nă - aprofundarea Parteneriatu-
lui strategic cu Statele Unite ale 

Americii, întărirea rolului şi locului 
României în Uniunea Europeană 
şi în NATO, precum şi dezvoltarea 
celorlalte parteneriate strategice 
ale ţării - vor fi continuate.

„Toate aceste propuneri şi prin-
cipii despre care v-am vorbit re-
prezintă angajamentul şi partene-
riatul meu cu românii, la care îmi 
doresc să se alăture toate forţele 
politice democratice, pro-occi-
dentale şi capabile să înţeleagă 
că miza este una uriaşă, miza este 
chiar viitorul României”, a conchis 
Klaus Iohannis. 

Senatorul PNL Cristian Chirteş, 
membru al Comisiei comune per-
manente a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului pentru exercitarea con-
trolului parlamentar asupra acti-
vităţii SRI, a declarat pe 16 august 
2019 că formaţiunea sa şi preşe-
dintele Klaus Iohannis au datoria 
de a-şi asuma o dezbatere lega-
tă de mecanismele de securita-
te naţională şi consideră că noul 
concept de securitate naţională 
trebuie să se refere inclusiv la ca-
zuri cum este cel de la Caracal.

„Văzând cazul Caracal - activita-
tea Poliţiei, Jandarmeriei, a pro-
curorilor - cred că este momentul 
ca PNL să îşi asume, împreună cu 
preşedintele Klaus Iohannis, ime-
diat după alegerile prezidenţiale, 
acest pachet de legi privind se-
curitatea naţională. În acest pa-
chet de legi trebuie revizuit în 
totalitate modul de funcţionare 
a Jandarmeriei, Poliţiei Române, 
rolul pe care serviciile secrete îl 
au în devoalarea acestor clanuri 
sau organizaţii de crimă organi-
zată”, a declarat Cristian Chirteş 
într-o conferinţă de presă la Târ-
gu Mureş.
Foto: www.presidency.ro
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l l BUSINESS SUPPORT MADRID este cel 
mai important eveniment dedicat afa-
cerilor românești din Spania. 
Născut din dorința de a sprijini antrepreno-
rii români stabiliți în Spania, evenimentul 
oferă soluții inteligente și de actualitate 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 Ele-
na Badea, Expert în Strategie de Mar-
keting. Elena are 7 ani de experiență în 
vânzări internaționale, 10 ani în dezvolta-
rea afacerilor și 7 ani în marketing. Acum, 
oferă consultanță pe aceste teme pentru 
multe companii românești. Este pasiona-
tă de marketing, tehnici de persuasiune 
și negociere. 

La evenimentul BUSINESS SUPPORT MA-
DRID, Elena Badea și invitații săi din com-
pania Valoria, vor vorbi despre următoare-
le teme: „Concepte de bază în marketing” 
și „Mecanisme de creștere a vânzărilor”.

La �ecare temă va aduce exemple clare, 
cu exerciții interactive în echipe, pentru 

a � puse în aplicare de către  participanți. 
Informațiile obținute prin participarea la 

evenimentul BUSINESS SUPPORT MADRID 
sunt folositoare și le puteți utiliza cu suc-
ces pentru a găsi soluții care să vă creas-
că afacerea!

Participând la acest eveniment veți găsi 
răspunsuri la întrebări referitoare la impor-
tanța promovării unei afaceri sau unui pro-
dus 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 mar-
keting?
- Care sunt acțiunile minime necesare pen-
tru vânzarea unui produs, indiferent de 
tipul de activitate?
Pentru mai multe informații despre eve-
niment și pentru rezervări de bilete puteți 
contacta Teia Media la telefon: 695 15 99 19 
sau pe e-mail: info@teiamedia.com 

l l Blocul Naţional Sindical (BNS) pro-
pune liderilor sindicali să transmi-
tă angajaţilor din economia româ-
nească atât celor din instituţiile de 
stat, cât şi celor din mediul privat, un 
instrument pentru realizarea unui 
clasament al tuturor angajatorilor, 
privaţi şi publici, care să arate cât 
de mult respectă aceştia drepturile 
lucrătorilor, a declarat, pe 14 aug. 
2019, preşedintele BNS, Dumitru 
Costin, conform AGERPRES.

Instrumentul este un chestionar 
de evaluare a angajatorului de că-
tre lucrător, care cuprinde 155 de 
întrebări, şi care trebuie completat 
o dată pe an de angajaţi.

Întrebările din chestionar sunt 
structurate pe cinci categorii ale 
drepturilor angajaţilor: dreptul la 
condiţii de muncă şi de ocupare de-
cente şi echitabile, dreptul de aso-
ciere liberă în organizaţii sindicale/
dreptul la negociere colectivă, drep-
tul la sănătate şi securitate în mun-
că, dreptul de a participa la deter-
minarea şi ameliorarea condiţiilor 

de muncă, dreptul la informare şi 
consultare, inclusiv în cadrul pro-
cedurilor de concediere colectivă.

Preşedintele BNS, Dumitru Costin, 
a precizat că acest chestionar este 
disponibil tuturor angajaţilor inte-
resaţi şi ar trebui completat anual, 
pentru evaluarea progreselor com-
paniilor şi/sau a instituţiilor. 

Clasamentul va oferi angajaţilor 
posibilitatea să veri�ce, atunci când 
intenţionează să se angajeze, dacă 
acel angajator se a�ă în coada lis-
tei privind respectarea drepturilor 
angajaţilor.
Foto: pixabay.com

BNS propune 
lucrătorilor din 
România un clasament 
naţional al angajatorilor
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Vicepremierul Matteo 
Salvini dezminte 
intenţia de a retrage 
Italia din zona euro

O nouă manifestaţie 
la Moscova, zeci de 
mii de participanţi, 
zeci de arestări

l l Vicepremierul Matteo Salvini a de-
clarat pe 10 aug. 2019 că renunţarea 
la moneda unică europeană nu este 
o opţiune de actualitate pentru Ita-
lia, informează AGERPRES.

Pe 10 aug. 2019, cotidianul La Re-
pubblica, apropiat de opoziţia de 
centru-stânga, a susţinut că Salvi-
ni se pregăteşte pentru o campanie 
electorală pe o platformă anti-eu-
ropeană, în vederea alegerilor an-
ticipate care ar urma căderii guver-
nului. Potrivit ziarului, liderul Ligii 
ameninţă că va retrage Italia din 
zona euro, dacă nu se va ajunge la 
un compromis cu Bruxelles-ul pe 
tema bugetului.

„Ipoteza ieşirii din Europa şi din 
euro nu a fost niciodată luată în 
considerare”, a declarat Salvini re-
porterilor cu ocazia unui miting în 
sudul ţării. „Este a N-a fantezie a La 
Repubblica şi o las în La Repubbli-
ca”, a adăugat el.

Partidul Liga, condus de Salvini, a 
depus pe 9 aug. o moţiune de cen-
zură împotriva guvernului de coa-
liţie condus de prim-ministrul Giu-
seppe Conte, iar Senatul a anunţat 
că liderii grupurilor parlamentare 
vor decide când va � supusă la vot. 

Conform sursei citate, Salvini a de-
clanşat criza politică declarând că nu 
mai consideră viabilă coaliţia Ligii 
cu Mişcarea 5 Stele (M5S), din cau-
za con�ictelor continue.

l l Zeci de mii de ruşi au manifestat 
pe 10 aug. 2019 în centrul Moscovei 
pentru democraţie şi alegeri libere, 
precum şi împotriva violenţei forţe-
lor de ordine, informează AGER-
PRES.

Este a patra demonstraţie din tot 
atâtea săptămâni; organizatorii 
prevedeau că vor participa până la 
100.000 de oameni, după ce auto-
rităţile au autorizat protestul pe o 
stradă uşor de delimitat, în apropie-
rea inelului rutier din jurul centru-
lui capitalei.

În ciuda ploii, manifestanţii conti-
nuau să sosească şi după începerea 
evenimentului. Erau prezenţi sute 
de poliţişti în echipament de inter-
venţie, cu bastoane, care efectuau 
controale de securitate înainte de 
a permite accesul în zonă; din acest 
motiv, s-au creat cozi. Mulţi partici-
panţi erau tineri, dar erau prezenţi 
şi bătrâni, şi părinţi însoţiţi de copii.

Organizatorii din echipa opozan-
tului Alexei Navalnîi, a�at în închi-
soare, au făcut apel la manifestanţi 
să iasă din zona permisă, ceea ce ar 
constitui o încălcare a autorizaţiei 
municipale, mai spune sursa citată. 

Conform organizaţiei OVD-Info, 
care monitorizează protestele, po-
liţia rusă a arestat pe 10 aug. 72 de 
oameni - 55 la Sankt Petersburg, 
10 la Moscova şi şapte la Rostov-
pe-Don.

l l Experţii ONU pentru drepturile 
omului au făcut apel la SUA să ia 
măsuri „rapide şi decisive” împo-
triva discursului instigator la ură şi 
a limbajului rasist, precum şi să re-
cunoască legătura dintre acestea 
şi actele de violenţă, în lumina ulti-
melor atacuri armate, informează 
AGERPRES.

„SUA trebuie să recunoască impac-
tul direct pe care îl au rasismul, xe-
nofobia şi intoleranţa în ce priveşte 
promovarea violenţei şi inducerea 
fricii şi instabilităţii în comunităţile 
minorităţilor etnice şi religioase”, a 
punctat într-un comunicat difuzat 
la sediul ONU din Geneva Ahmed 
Reid, preşedintele Grupului de lu-
cru la nivel de experţi pentru per-
soanele de origine africană din Bi-
roul Înaltului comisar al ONU pentru 
drepturile omului.

„Perpetuarea rasismului perpe-
tuează violenţa”, se adaugă în co-
municat. „Condamnăm fără echivoc 
rasismul, xenofobia şi intoleranţa, 
inclusiv supremaţia albilor, şi fa-
cem apel la toate statele, nu doar la  
SUA, să adopte măsuri pozitive  
pentru eradicarea discriminării”,  
a declarat presei la Geneva Ru-
pert Colville, purtător de cuvânt al  
Înaltului comisar al ONU pen-
tru drepturile omului, Michelle  
Bachelet.

Potrivit experţilor ONU, SUA tre-
buie să-şi demonstreze angajamen-

tul faţă de drepturile omului, care 
cuprind şi dreptul la protecţie egală 
prin lege, ceea ce lipseşte în mo-
mentul de faţă. „Nu trebuie să existe 
nicio îndoială că folosirea de către 
politicieni şi lideri a discursului de 
ură, a intoleranţei şi rasismului pen-
tru a-şi asigura sau menţine susţine-
rea populară îi face pe aceştia com-
plici la violenţele care urmează”, a 
subliniat Tendayi Achiume, raportor 

Experţi ONU cer SUA să ia măsuri „rapide şi decisive” 
împotriva discursului instigator la ură şi a limbajului rasist

special al ONU pentru formele con-
temporane de rasism, discriminare 
rasială, xenofobie şi intoleranţă le-
gate de acestea. 

„Legăturile dintre atacuri armate 
în masă şi ideologia albă extremistă 
sunt bine stabilite şi astfel de atro-
cităţi sunt de multe ori salutate în 
social media albe naţionaliste”, no-
tează experţii ONU.
Foto: promar.tv

Cipru: Întâlnire a liderilor grec şi turc pentru 
a relansa convorbirile de pace blocate

l l Liderii ciprioţi grec şi turc s-au 
întâlnit pe 9 aug. 2019 la Nicosia, 
într-un efort de a relansa discuţiile 
de pace blocate, anunţând că vor 
continua negocierile la Adunarea 
Generală a ONU în septembrie, in-
formează AGERPRES.

Reprezentate de preşedintele ci-
priot grec Nikos Anastasiades şi li-
derul ciprioţilor turci Mustafa Akinci, 
părţile au convenit să se întâlnească 
cu secretarul general al ONU la New 
York luna viitoare pentru a continua 
discuţiile. Un purtător de cuvânt al 
ONU în Cipru a declarat că discuţi-
ile de pe 9 aug. au fost „oneste şi 
constructive”.

Ciprul este împărţit pe criterii etni-
ce din 1974, după un puci grec ur-
mat de o intervenţie militară turcă. 
Tensiunile din jurul insulei situate 
în estul Mediteranei au reizbucnit 
recent printr-o dispută cu privi-
re la explorarea rezervelor de gaz 

Siria: Rusia acuză ONU că furnizează „date 
false” în legătură cu ţintele civile la Idlib
l l Rusia a acuzat pe 9 aug. 2019 ONU 
că furnizează „date false” în legătură 
cu şcolile şi spitalele care ar � fost 
bombardate în provincia siriană Id-
lib de regimul sirian şi aliatul său rus, 
informează AGERPRES.

Aproximativ trei milioane de per-
soane trăiesc în această regiune din 
nord-vestul Siriei, ultimul bastion al 
jihadiştilor care încă scapă de sub 
controlul Damascului. Bombarda-
mentele efectuate aproape zilnic 
împotriva acestei zone au făcut 
aproximativ 800 de morţi în rândul 
populaţiei civile, potrivit Observa-
torului Sirian al Drepturilor Omu-
lui (OSDO), şi au strămutat peste 
400.000 de persoane, potrivit ONU.

Luna trecută, înaltul comisar al 
ONU pentru drepturile omului, Mi-
chelle Bachelet, a estimat că lovitu-
rile care vizează ţintele civile au fost 

aparent intenţionate. La rândul său, 
responsabilul umanitar al ONU pen-
tru Siria, Panos Moumtzis, a declarat 
la Geneva că în ultimele 100 de zile 
biroul său a con�rmat raiduri asu-
pra a „39 de unităţi de sănătate, 50 
de şcoli, puncte de apă, pieţe, bru-

tării (şi) mai multe suburbii civile”.
Dar ambasadorul rus pe lângă 

Naţiunile Unite la Geneva Ghena-
di Gatilov, fost adjunct al minis-
trului de externe, a acuzat ONU că 
se bazează pe „date false” pentru 
identi�carea siturilor civile la Idlib. 
El a declarat că Moscova le-a cerut 
soldaţilor săi să veri�ce �ecare acu-
zaţie de lovitură împotriva ţintelor 
civile, dar că ei au descoperit că in-
diciile furnizate de „agenţiile uma-
nitare ale ONU sunt false”. „Ei spun 
că într-o anumită zi a fost distrusă 
o şcoală sau un spital în zona res-
pectivă. Ei dau coordonatele. Per-
sonalul nostru veri�că şi constată 
că nu există spital acolo, nu exis-
tă nici şcoală şi că în ziua indicată 
de agenţiile umanitare ONU aviaţia 
rusă nu a efectuat niciun raid”, a de-
clarat Gatilov. Foto: elperiodico.com

din largul coastei cipriote. Ankara 
insistă că orice acord privind pro-
�turile obţinute din explorări tre-
buie să-i includă pe reprezentanţii 
etnicilor turci.
Foto: cnnturk.com
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Canotaj: O medalie 
de aur şi una de bronz 
pentru România, la 
Mondialele de juniori

Liga 2: Rapid, la 
prima victorie din 
noul sezon - „Dublă” 
pentru Hlistei

l l România a cucerit o medalie de 
aur şi una de bronz, pe 11 aug. 2019, 
la Campionatele Mondiale de cano-
taj pentru juniori de la Tokyo, infor-
mează HotNews.ro.

Florin Arteni-Fîntînariu şi Alexan-
dru Gherasim au cucerit aurul la du-
blu rame masculin, cu timpul de 06 
min 56 sec 790/1000, �ind urmaţi 
de italieni (06:59.640) şi germani 
(07:00.230). Patricia Cireş, Andra-
da-Maria Moroşanu, Gabriela Pa-
raschiv şi Cosmina-Maria Podaru 
au obţinut bronzul la patru vâsle 
feminin, �ind cronometrate în 06 
min 58 sec 760/1000, devansate de 
Noua Zeelandă (06:54.320) şi Ger-
mania (06:56.710).

La patru rame feminin, România 
(Cristina Drugă, Laura Pal, Alexan-
dra Ungureanu şi Damaris Lebădă) a 
ocupat locul patru, cu timpul de 07 
min 07 sec 310/1000 (la 600/1000 
de bronz). Şi echipajul masculin de 
patru rame (Ciprian-Simeon Hison, 
Claudiu Neamţu, Gheorghe Morar, 
Toader-Iulian Merilă) s-a clasat pe 
patru, în 06 min 21 sec 900/1000 
(la 820/1000 de medalia de bronz).

Conform sursei citate, România a 
participat cu şase echipaje şi 20 de 
sportivi la Mondialele de canotaj de 
la Tokyo. În clasamentul pe medalii: 
Germania - 5 de aur, 3 de argint şi 
4 de bronz, urmată de China, 2-3-
1, Italia, 1-3-3, România, 1-0-1 etc.

l l Formaţia Rapid a învins, pe 10 aug. 
2019, pe teren propriu, cu scorul 
de 3-1, echipa Concordia Chiajna, 
în etapa a doua a Ligii a II-a, infor-
mează HotNews.ro.

Hlistei a marcat de două ori, în mi-
nutele 18 (penalti) şi 26, celălalt gol 
al Rapidului �ind înscris de Vlada 
- 32. Pentru Concordia a punctat 
Albu, în minutul 7.

„La maniera în care am jucat, puţi-
ne echipe din liga întâi ne-ar � rezis-
tat. Am dominat din primul minut, 
până spre final, când jucătorii au 
acuzat crampe, e normal la momen-
tul acesta. Dar eu spun că echipa 
asta are un potenţial uriaş şi, peste 
câţiva ani, unii dintre tinerii de aici 
vor juca la echipa naţională”, a de-
clarat Daniel Pancu.

Potrivit sursei citate, Pancu a po-
vestit cum și-a motivat jucătorii pen-
tru partida cu Chiajna: „Nu accept 
jucători cărora le tremură picioare-
le de emoţie, i-am ameninţat că-i 
schimb imediat”.

Rezultate înregistrate:
Farul Constanţa vs Dunărea 

Călăraşi 1-0; FK Csikszereda vs Me-
taloglobus Bucureşti 3-0; Ripensia 
Timişoara vs SCM Gloria Buzău 1-2; 
CS Mioveni vs CSM Reşiţa 1-1; Pan-
durii Târgu Jiu vs ASU Politehnica Ti-
mişoara 0-3; Daco-Getica Bucureşti 
vs Turris Oltul Turnu Măgurele 0-3; 
Rapid Buc. vs Concordia Chiajna 3-1.

l l Antrenorul formaţiei FC Volun-
tari, Cristiano Bergodi, care a acti-
vat în trecut la echipa �nanţată de 
Gigi Becali, a a�rmat, vineri, 9 aug. 
2019, într-o conferinţă de presă, că 
tehnicienii nu acceptă să preia FCSB 
pentru că nu au libertatea de a pre-
găti echipa, informează AGERPRES.

Tehnicianul italian a precizat că în 
perioada în care a pregătit echipa 
lui Becali nu a avut parte de implica-
rea acestuia în alcătuirea formaţiei 
de start.

„Mă mir că încă nu au un antrenor 
acolo, mă rog, de fapt au un antre-
nor, pentru că e o echipă care are 
o oarecare tradiţie. E totuşi echipa 
domnul Becali şi cred eu că sunt 
probleme acolo. Nu m-a căutat şi 
în acest moment nu mi se pare un 
subiect important, pentru că nu mi 
se pare corect. Această echipă are 
un antrenor şi nu mi se pare corect 
să vorbesc despre FCSB. Nu ştiu de 
ce nu acceptă nimeni să antreneze 
acolo, sunt probleme, voi ştiţi mai 
bine. Normal că �ecare antrenor se 
gândeşte că ar vrea să aibă liberta-
tea de a face ceva după care plăteşte 
pentru rezultate. Pentru că �ecare 
antrenor plăteşte pentru rezultate. 
Probabil că în acest moment nu exis-
tă această libertate. Repet, din ceea 
ce citesc, eu cât am fost acolo trei 
luni a fost bine, nimeni nu s-a impli-
cat în primul „11” sau altceva. Am 

avut vreo 2-3 întâlniri cu domnul  
Becali şi atât. Pentru mine pot să 
spun că a fost în regulă situaţia,  
nu s-a implicat niciodată, am avut 
libertate la acea vreme”, a declarat 
Bergodi.

El s-a arătat surprins de faptul că 
antrenorul Mircea Lucescu a intrat 
în vestiarul FCSB înaintea meciului 
cu Mlada Boleslav pentru a le ţine 
un discurs jucătorilor.

Fotbal: Bergodi (FC Voluntari) - Antrenorii vor 
libertate, de aceea nu acceptă să lucreze la FCSB

Conform sursei citate, vicecam-
pioana României, FCSB, este pregă-
tită de la demisia lui Bogdan Ando-
ne de antrenorul interimar Vergiliu 
Andronache. Finanţatorul Gigi Be-
cali a negociat cu portughezul An-
tonio Conceicao preluarea echipei, 
dar nu a ajuns la niciun acord, de-
clarând ulterior că are o listă lungă 
de antrenori pe care îi are în vedere. 
Foto: youtube.com

Rugby: Africa de Sud a câştigat, în 
premieră, turneul Rugby Championship

l l Selecţionata Africii de Sud a 
câştigat, în premieră, turneul 
Rugby Championship,  rezer-
vat celor mai puternice echipe 
naţionale din Emisfera sudică, 
după ce a învins în deplasare, 
cu scorul de 46-13, reprezentati-
va Argentinei, într-o partidă din 
ultima etapă a acestei compe-
tiţii, disputată pe 10 aug. 2019 
la Salta, informează AGERPRES.

Springboks au în palmares un 
trofeu cucerit în urmă cu un de-
ceniu în Tri-Nations, înainte de 
includerea Argentinei în această 
competiţie, care s-a transformat 
în Rugby Championship. Sud-afri-
canii au devansat în ierarhia finală 
selecţionata Australiei, care a în-
vins cu 47-26 puternica reprezen-
tativă a Noii Zeelande, dubla cam-
pioană mondială en titre.

Conform sursei citate, ediţia din 

Baschet: România s-a impus fără probleme în faţa 
Slovaciei, în precalificările FIBA EuroBasket 2021

l l Naţionala masculină de bas-
chet a României a învins fără 
probleme selecţionata Slova-
ciei, cu scorul de 85-68 (26-9, 
24-23, 14-22, 21-14), pe 10 aug. 
2019, în Sala Olimpia din Ploieş-
ti, în Grupa F a precalificărilor 
pentru FIBA EuroBasket 2021, 
informează AGERPRES.

T r i c o l o r i i  a u  o b ţ i n u t  a 
doua victorie consecuti-
vă, după 85-70 cu Cipru, 
în deplasare.

Echipa antrenată de Tudor Cos-
tescu a început în forţă şi avea 
un avans de 17 puncte după pri-
mul sfert, iar la jumătatea me-
ciului îşi consolidase avantajul. 
Sfertul al treilea a aparţinut oas-
peţilor, dar tricolorii au refăcut 
ecartul, câştigând fără emoţii. 
Cei mai buni jucători ai echipei 

României au fost Giordan Wat-
son, cu 19 puncte, 6 pase deci-
sive, şi Emanuel Căţe, cu 15 p, 
15 recuperări, 4 rec.

Au mai evoluat Lucas Tohătan 
2 p, 1 rec, 2 pd, Mirel Dragoste 5 
p, 1 rec, 3 pd, Tudor Gheorghe 6 

p, 1 rec, 1 pd, Radu Paliciuc 9 p, 
1 pd, Bobe Nicolescu 9 p, 2 rec, 
Radu Vîrnă 3 rec, Bogdan Popa 
10 p, 1 rec, 1 pd, Alex Olah 7 p, 5 
rec, Bogdan Ţîbîrnă 1 rec, 1 pd.

La slovaci au jucat Jaroslav Mu-
sil 8 p, 1 rec, Mario Ihring 8 p, 3 
rec, 4 pd, Michael Fusek 15 p, 5 
rec, Andre Jones 10 p, 1 rec, 2 
pd, Vladimir Brodziansky 17 p, 
9 p, 3 rec, Richard Korner 2 p, 5 
rec, 1 pd, David Abrham, Viktor 
Juricek 3 p, 2 rec, Dalibor Hlivak 
3 p, 3 pd, Michal Batka 2 p.

Conform sursei citate, România 
ocupă primul loc, cu 4 puncte, 
urmată de Slovacia, 3 puncte, 
Cipru, 2 puncte.

Doar câştigătoarea grupei se 
va califica în faza următoare a 
preliminariilor.
Foto: fiba.basketball

acest an a Rugby Championship 
a fost redusă la doar trei etape, în 
loc de şase, din cauza Cupei Mon-
diale care va avea loc în Japonia, 
între 20 septembrie şi 2 noiem-
brie 2019.
Foto: foxsports.com.au 
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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 fr ică  de Bunul  Dumnezeu.  Tel : 
642917710.

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

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

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

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

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

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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