
Potrivit ultimelor modi�cări legislative în materie electorală, cele două runde de alegeri pentru Președintele României, organizate 
în afara granițelor, vor avea loc în 8, 9, 10 noiembrie (primul tur), respectiv 22, 23, 24 noiembrie 2019 (al doilea tur). Cetățenii 
români a�ați în străinătate în perioada alegerilor pot vota la oricare secție de votare ce va � organizată în străinătate, în baza unui 
act de identitate românesc, valabil în ziua votării: cartea de identitate („buletinul”) paşaportul sau titlu de călătorie. 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 și 16
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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

8

Z I A R       R O M Â N E S C        G R A T U I T      /       E L       P E R I Ó D I C O      D E        L O S        R U M A N O S          E N        E S P A Ñ A

Anul XI / NR. 242 / 16 pagini / 12.09.2019 www.periodicoelrumano.es

Cum vor putea vota Românii din Spania la Alegerile 
pentru Preşedintele României (noiembrie 2019)?

Foto: mae.ro

În anul 2020, 
judeţul Bihor va 
avea o Academie
gastronomică

Foto: thestar.com Pagina 3

Eurostat: Românii 
cheltuie, în medie, 135 de
euro pentru o vacanţă, 
cel mai puţin din UE

Foto: semneletimpului.ro 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.

Iohannis: Nu e moral ca o mare companie să încerce să externalizeze 
profiturile; ţopăiala economico-financiară duce şi la astfel de excese

l l Preşedintele Klaus Iohannis a de-
clarat, pe 10 septembrie 2019, că 
„nu este moral” ca o mare compa-
nie să îşi externalizeze pro� turile, 
dar a apreciat că astfel de excese 
pot să apară în cazul în care statul 
nu are o politică „înţeleaptă”, care 
să creeze un cadru stabil şi predic-
tibil, conform AGERPRES.

„Nu este moral - şi, cu siguranţă, 
pentru mulţi este chiar foarte ener-
vant - dacă o mare companie încear-
că să externalizeze pro� turile. Dar, 
pe de altă parte, dacă ne uităm la 
comportamentul statului, vorbind 
generic, în ultimii ani, ce să creadă 
conducerea unei companii? Dacă 
de azi pe mâine se schimbă regula, 
dacă de azi pe mâine apare o mă-
sură de tipul ordonanţei 114, dacă 
de azi pe mâine se schimbă funda-
mental modul de impozitare sau 

felul în care care se percepe coti-
zaţia unui angajat pentru contri-
buţia socială. Este posibil ca lide-
rii acelei companii să considere că, 
din păcate, România nu mai este un 

teren sigur şi atunci apar astfel de 
tendinţe şi iată că ne întoarcem la 
povestea pe care încerc să o spun 
de când am ajuns preşedinte. Dacă 
vrem ca România să � e o ţară pros-

peră, sigură, care consideră echita-
tea socială o valoare de bază, atun-
ci şi politica statului să � e o politică 
înţeleaptă pentru toţi din Româ-
nia, să fie o politică care creează 
un cadru stabil, sigur, predictibil şi 
atunci toate celelalte lucruri pot �  
uşor-uşor implementate. Această 
ţopăială economico-� nanciară de 
care am avut, din păcate, parte, în 
ultimii ani, duce şi la astfel de exce-
se”, a spus preşedintele, prezent la 
evenimentul „Future Skills & Futu-
re of Work”, organizat de Liga Stu-
denţilor Români din Străinătate, la 
Romexpo.

Pe de altă parte, preşedintele a re-
marcat că există şi companii care 
sprijină organizaţiile nonguverna-
mentale, mişcarea sportivă sau ar-
tistică din România.
Foto: presidency.ro
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Cum vor putea vota Românii din Spania la Alegerile pentru Preşedintele României (noiembrie 2019)?

l lPotrivit ultimelor modi�cări 
legislative în materie electo-
rală, cele două runde de alegeri 
pentru Președintele României, 
organizate în afara granițelor, 
vor avea loc în 8, 9, 10 noiem-
brie (primul tur), respectiv 22, 
23, 24 noiembrie 2019 (al doi-
lea tur), informează Ambasada 
României în Regatul Spaniei. 
Cetățenii români cu drept de 
vot din Spania vor avea la dis-
poziție trei opțiuni pentru a-și 
exercita dreptul de vot:

VOTUL PRIN CORESPON-
DENȚĂ

Cetățeanul român cu drept 
de vot care s-a înregistrat ca 
alegător prin corespondență 
va primi la adresa furnizată 
toate documentele necesare 
pentru votul prin corespon-
dență, precum și instrucțiuni 
de completare și transmitere a 
votului (pentru ambele tururi 
ale alegerilor). Alegătorul care 
optează pentru votul prin co-
respondență trebuie să se asi-
gure că trimite (în România sau 
la misiunea diplomatică) plicul 
cu votul său în timp util, astfel 

încât el să ajungă la biroul elec-
toral pentru votul prin cores-
pondență cel mai târziu cu 3 
zile înaintea alegerilor, plicu-
rile sosite după această dată 
�ind anulate.

Principalele documente care 
pot � folosite pentru atestarea 
reşedinţei în Spania sunt „NIE”, 
„empadronamiento”, permisul 
de conducere spaniol sau „tar-
jeta sanitaria”. Lista completă 
este: certi�cat de înregistrare 
ca cetăţean comunitar, adeve-
rinţă de înregistrare în Registrul 
municipal, permis de conduce-
re, card de sănătate, carnet de 
elev/student, documente care 
conţin NIE/numărul de iden-
ti�care al străinului, respectiv 
carte de muncă, certi�cat de 
persoană în căutarea unui loc 
de muncă sau certi�cat de îns-
criere la asigurările sociale.

VOTUL LA ORICARE DINTRE 
SECȚIILE DE VOTARE, dacă NU 
au optat pentru votul prin co-
respondență

Referitor la votul tradițio-
nal, cetățenii români a�ați în 
străinătate în perioada alege-

Vizita în Spania la Madrid a 
secretarului de stat Lilla Debelka, în 
perioada 6-8 septembrie 2019
l l  În perioada 6-8 septembrie 2019, 
în Spania, la Madrid, Secretarul de 
stat MRP Lilla Debelka a avut o în-
tâlnire cu comunitatea de români 
și cu reprezentanții mediului aso-
ciativ din această zonă, informează 
Ministerul pentru Românii de Pre-
tutindeni.

Responsabilii de proiect care au 
participat la reuniune au făcut un 
apel la solidaritatea mediului aso-
ciativ, pentru ca astfel să dezvol-
te proiectele finanțate de către 
MRP care vin în sprijinul conațio-
nalilor noștri și de care bene�ciază 
un număr însemnat de români din 
această comunitate. Demnitarul a 
răspuns, de asemenea, invitației 
primite de la Asociația intercultu-

În anul 2020, judeţul Bihor va avea o Academie 
gastronomică, numită „Good Chefs Academy”, 
pentru cei care doresc să deprindă arta culinară

l l Judeţul Bihor va avea, în anul 
2020, o Academie gastronomică, 
numită „Good Chefs Academy”, în 
pregătirea căreia se va organiza, joi, 
19 septembrie 2019, prima întâlnire 
de lucru a reprezentanţilor indus-
triei ospitalităţii şi ai producătorilor 
locali, distribuitorilor de produse, 
servicii gastro şi conexe din judeţul 
Bihor, informează AGERPRES.

Evenimentul va reuni, într-un de-
mers unic la nivel judeţean, cererea 
cu oferta, respectiv cel puţin 300 de 
invitaţi, producători autohtoni ai ce-
lor mai bune produse alimentare şi 
manageri de hoteluri, restaurante, 
pensiuni, săli de evenimente, baru-
ri, cluburi etc., în scopul cunoaşterii 
reciproce şi stabilirii de parteneriate.

De asemenea, vor participa ma-
rii producători bihoreni de pro-
duse alimentare, reprezentanţi ai 
şcolilor interesate de învăţământul 
dual, bucătari, cofetari, ospătari, re-
prezentanţi ai instituţiilor judeţene 
implicate şi ai Ministerelor Turismu-
lui, Agriculturii, Mediului de Aface-
ri, Educaţiei. Potrivit preşedintelui 
Asociaţiei culturale D’Art Oradea, 
Nicolae Pop, principalul organiza-

tor, cu această ocazie se va realiza şi 
o bază de date judeţeană reprezen-
tativă pentru acest domeniu, posta-
tă pe site-ul www.probihor.ro.

Întâlnirea non-formală va avea loc 
pe o terasă a Hotelului President din 
Băile Felix, joi, 19 septembrie 2019, 
de la ora 18. Programul va cuprin-
de prezentări de produse şi servi-
cii gastro şi conexe, de produse cu 
degustare, discuţii libere, demons-
traţii de artă culinară, prezentare de 

modă gastro - tunici/uniforme, far-
furii şi pahare, muzică live, expoziţie 
de artă plastică cu temă culinară. În 
meniul serii se vor regăsi produse 
exclusiv locale, bihorene, într-un 
bufet rece şi unul cald, cu fripturi 
la grătar şi cuptor, viţel şi berbec la 
proţap, băuturi diverse.

Good Chefs Academy este iniţiată 
de: Nicolae Pop, Radu Silaghi şi an-
treprenorii Babics Laszlo şi Ciprian 
Urs. Foto: thestar.com

rală hispano – română Salva, parti-
cipând la o reuniune cu membri ai 
acesteia, pe parcursul căreia au fost 
subliniate rolul MRP în sprijinirea 
Diasporei, precum și programele 
de reinserție. În cadrul deplasării în 
Spania, demnitarul a participat și la 
o întrevedere cu prelați din condu-
cerea Episcopiei Ortodoxe româ-
ne pentru Spania și Portugalia. În 
cadrul discuțiilor despre comuni-
tăţile de români din afara graniţelor 
ţării, secretarul de stat i-a asigurat 
pe înalţii reprezentanţi ai Episcopiei 
Ortodoxe române de toată deschi-
derea şi disponibilitatea de sprijin şi 
de cooperare a Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni. 
Foto: Arhivă MRP

rilor pot vota la oricare secție 
de votare ce va � organizată în 
străinătate, în baza unui act de 
identitate românesc, valabil în 
ziua votării: cartea de identita-
te („buletinul”) paşaportul sau 
titlu de călătorie.

Lista completă este: car-
tea electronică de identitate, 
cartea de identitate provizo-
rie, buletinul de identitate, 
paşaportul simplu, paşapor-
tul simplu electronic, paşapor-
tul simplu temporar, titlul de 
călătorie, paşaportul diploma-

tic, paşaportul diplomatic elec-
tronic, paşaportul de serviciu, 
paşaportul de serviciu electro-
nic, carnetul de serviciu mili-
tar (în cazul elevilor din școlile 
militare).

Pentru a-și exercita dreptul de 
vot cetățenii români trebuie să 
aibă 18 ani, împliniți în ziua ale-
gerilor inclusiv.

VOTUL LA O SECȚIE DE VOTA-
RE ÎNFIINȚATĂ în urma propu-
nerilor primite de la alegători

Cei care înregistrează propu-

nerea unei secţii de votare în-
tr-o localitate anume vor pu-
tea vota la oricare secţie de vot.

Alegătorii care la ora 21:00 
se a�ă la sediul secției de vo-
tare, precum și cei care se a�ă 
la rând în afara sediului secției 
de votare pentru a intra în lo-
calul de vot pot să își exerci-
te dreptul de vot. Doi membri 
desemnaţi de biroul electoral 
al secţiei de votare, din cadrul 
acestuia, veri�că la ora 21.00 
dacă în afara sediului secţiei de 
votare se a�ă alegători care aş-
teaptă să îşi exercite dreptul de 
vot şi constată şi monitorizează 
ordinea în care aceştia au ac-
ces în localul de vot. Alegătorii 
a�ați în situațiile de mai sus pot 
vota până cel mult la ora 23:59.
Secțiile de votare din străină-
tate vor � deschise timp de trei 
zile pentru �ecare tur al ale-
gerilor:
– Vineri, 8 și 22 noiembrie 
2019, între orele 12.00-21.00;
– Sâmbătă, 9 și 23 noiembrie 
2019, între orele 7.00-21.00;
– Duminică, 10 și 24 noiem-
brie 2019, între orele 7.00-
21.00. Foto: mae.ro
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Gabriel Radu: Avocatul român din Spania autorizat pentru obținerea cetățeniei spaniole
l lGESER: Din 1996, 23 de ani de 
experiență în servicii profesiona-
le de consultanță juridică, cu mii 
de clienți mulțumiți.

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

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

Astfel, Gabriel Radu este avoca-
tul român din Spania autorizat pe 
această specializare de obținere 
a cetățeniei spaniole. De aseme-
nea, avocatul Gabriel Radu este 
și „gestor administrativo” (con-
sultant administrativ), autorizat 
de statul spaniol să prezinte �ecare 
caz-dosar direct în fața autorităților 
Ministerului Administrației Publice 
din Spania. Nu este cea mai bună so-
luție să apelezi prin intermediari la 
un „gestor administrativo”, deoare-
ce timpul de soluționare a cazuri-
lor-dosarelor se poate prelungi, iar 
soluționarea cazurilor să �e foarte 
problematică. Apelați direct la un 
„gestor administrativo” autorizat de 
statul spaniol, așa cum este cazul 
avocatului Gabriel Radu.

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

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

Mănescu a participat la ceremonia 
de repatriere de la Otopeni

l l  Ministrul de Externe, Ramona Mă-
nescu, a transmis, pe 10 septembrie 
2019, un mesaj de compasiune fa-
miliilor celor doi români morţi în 
atentate la Kabul, în Afganistan, 
ea declarând că jertfa lor, o desă-
vârşire a patriotismului şi a conşti-
inţei datoriei, nu va � uitată, con-
form AGERPRES.

Aceasta a participat la ceremo-
nia de repatriere a trupurilor neîn-
sufleţite ale sublocotenentului 
post-mortem Ciprian-Ştefan Pols-
chi şi Vasile Rădună - reprezentant 
al misiunii diplomatice a României 
la Kabul.

La ceremonia de repatriere a mili-
tarului şi diplomatului ucişi în Afga-
nistan, care s-a desfăşurat pe Baza 

Teodor Meleşcanu a fost ales preşedintele 
Senatului cu 73 voturi „pentru”

l l Senatorul ALDE Teodor Meleş-
canu a fost ales, pe 10 septembrie 
2019, în plen, în cel de-al doilea tur 
de scrutin, preşedintele Senatului 
cu 73 voturi „pentru”, Alina Gorghiu, 
din partea PNL, obţinând 59 de vo-
turi, informează AGERPRES.

Au votat 134 din cei 136 de sena-
tori, două voturi �ind anulate.

Meleşcanu a fost ales preşedinte 
al Senatului cu sprijinul senatorilor 
PSD şi a întrunit, în cel de-al doilea 
tur de scrutin, votul majorităţii sena-
torilor prezenţi. Alina Gorghiu a fost 
votată, în al doilea tur de scrutin, de 
senatorii PNL, USR, UDMR şi ALDE.

În primul tur a candidat şi Ion Popa 
din partea ALDE. 
ALDE VA SESIZA CCR ÎNCĂLCAREA REGULA-

MENTULUI LA ALEGEREA LUI MELEŞCANU 

Liderul grupului senatorial al 
ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a 
anunţat marţi că va sesiza Curtea 
Constituţională pentru modul în 
care acesta a fost ales. „Am aflat 
rezultatul votului şi constatăm, cei 
din grupul ALDE, că această alegere 
s-a făcut cu încălcarea prevederilor 
Regulamentului, drept pentru care 
vă aduc la cunoştinţă că acest lu-

cru nu va rămâne fără urmări, vom 
face sesizare la CCR şi îi invit pe cei 
care sunt de acord cu acest punct 
de vedere să îşi depună semnături-
le pe sesizarea Curţii, pe care o vom 
pregăti imediat”, a a�rmat Tăricea-
nu. El a spus că grupul ALDE vrea să 
îşi desemneze reprezentantul în Bi-
roul permanent, motiv pentru care  
şi-a invitat colegii senatori la  
negocieri.

„În al doilea rând, vreau să vă aduc 

la cunoştinţă, domnule preşedin-
te şi stimaţi colegi, prevederile ar-
ticolului 25, alineatul 1, care spune 
foarte clar că propunerea de repar-
tizare a celorlalte funcţii din Biroul 
permanent se stabileşte după ale-
gerea preşedintelui, respectând 
configuraţia politică a Senatului 
rezultată din alegeri, negocieri în-
tre reprezentanţii grupurilor par-
lamentare”, a adăugat Tăriceanu.
Foto: senat.ro

90 Transport Aerian din Otopeni, a 
luat parte şi ministrul Apărării, Ga-
briel Leş, dar şi membri ai familiilor 
celor doi. 

În noaptea de 2 spre 3 septembrie 
2019, Vasile Rădună de la misiunea 
diplomatică a României la Kabul a 
murit în timpul unui atac terorist. 
Sublocotenentul Ciprian-Ştefan 
Polschi, care îndeplinea funcţia de 
şofer în cadrul structurilor de co-
mandament NATO din Kabul, şi-a 
pierdut viaţa pe 5 septembrie 2019 
în urma exploziei unei maşini-cap-
cană în apropiere de Green Zone, 
în timp ce se a�a la volanul unui au-
tovehicul de serviciu.
Foto: Ministerul Apararii Nationale, 
Romania - www.mapn.ro

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 Te-ai gândit vreodată ce anume îi mo-
tivează pe oameni să devină antrepreno-
ri?  Răspunsurile sunt destul de variate: 
„Vreau mai multă libertate”, „nu vreau 
să am șef”, „vreau să-mi pun în valoare 
ideile” etc. O altă prezență unanimă este 
motivația �nanciară, toți vrem să câști-
găm mai mulți bani, de fapt motivația 
�nanciară este prezentă în top 3.
Însă, oricine poate deveni antreprenor? 
Cum își poate da seama o persoană, 
(conf. expresiei) dacă are sau nu sto-
fă de antreprenor, dacă este dotat, 
înzestrat să devină antreprenor?  
Răspunsul are două laturi: una științi�-
că, adică ai nevoie de un anumit pro�l 
psihilogic pentru a deveni antreprenor 
pentru că una dintre de�nițiile a ceea 
ce înseamnă să �i antreprenor este: „o 
persoană care în mod constant, zilnic 
și consecvent încearcă să provoace sis-
temele din jurul ei, aduce provocări și și 
le asumă”. Există și o altă latură empiri-
că, asta înseamnă că aceste abilități an-
treprenoriale se văd încă de mici copii, 
deoarece sunt neliniștiți, fac schimbări 
de toate felurile și sunt foarte creativi. 
Pentru a trece de la angajat la antrepre-

nor este important să-ți anulezi niște mi-
turi, ca de exemplu, faptul că ai nevoie de 
mulți bani ca să devii antreprenor este 
parțial corect, deoarece este foarte im-
portant ca ideile tale să �e simple și ușor 
de pus în practică în jurul tău, iar pen-
tru asta nu este necesară o sumă foar-
te mare de bani. Un al doilea mit care 
trebuie lăsat în urmă este faptul că îți 
trebuie o idee genială pentru a intra în 

Ce te-ar motiva să devii un antreprenor?
Trecerea de la angajat la antreprenor

domeniul antreprenoriatului. Important 
e să convingi oamenii cu idei simple.
După ce ai deja ideile pregătite,  
pasul următor este să vezi cum ajung 
produsul tău și/sau serviciile tale  
la consumatorul final, trebuie  
să ai un plan foarte clar în minte și  
de ce nu, chiar și un desen sau o schiță, 
așa vei ști cu siguranță ce avantaje  
vei avea. 

l l Foarte multe persoane, atunci când au o idee 
de afacere, trăiesc o frică profundă că ideea le 
va � furată, așa că dedică foarte multă energie 
pentru ca ideea lor să rămână secretă. Este greu 
de spus, dacă acest comportament este bun 
sau greșit și poate că nici nu contează cum este, 
dar păstrarea secretă a unei idei de afacere are 
multiple dezavantaje și despre câteva din aces-
tea îți vorbim în acest material.
Înainte să investești bani mulți într-o afacere 
este nevoie să pornești afacerea la un nivel mic, 
pentru a testa produsul sau serviciul tău și asta 
pentru că e probabil să nu � prevăzut, încă de la 
început, anumite probleme și să �e nevoie să 
ajustezi ulterior produsul sau serviciul pentru 
a se adapta cât mai bine la nevoile din piață. 
În momentul în care îți vei da seama că produ-
sul sau serviciul tău are nevoie de îmbunătățiri, 
nu îți vei dori să ai un stoc prea mare, pentru că 
acest fapt ar duce la pierderi mari, deoarece în 
cele mai multe cazuri produsul sau serviciul res-
pectiv nu mai poate � recuperat, ofertat. Apoi, 
e foarte bine să probăm și cum reacționează 
piața la produsul sau serviciul nostru. 
Dacă le spui celor pe care îi cunoști despre ideea 
ta de afacere, înainte ca ea să �e pusă în practică, 
în momentul în care deschizi �rma și te lansezi 

în piață, lumea știe deja despre afacerea ta și 
sunt șanse ca aceștia să-ți devină clienți, însă 
dacă ții ideile sub cheie, poți sta în magazin timp 
îndelungat până să reușesti să atragi clienți.
Experiența a arătat că, de cele mai multe 
ori, și în viața persoanală și în cea profesio-
nală, nu contează atât de mult ceea ce faci, 
ci cum faci ceea ce faci.
Chiar dacă cineva ți-ar fura ideea de afacere, 
punerea ideii tale în practică de către o altă 
persoană, ar duce la un rezultat foarte dife-
rit față de rezultatul pe care l-ai obține tu și, 
în plus, rezultatele mari în afaceri s-au obținut 
dintotdeauna cu 1% inspirație și 99% muncă  
(transpirație). Așa că, spor la muncă și mult 
succes!

Tu ce frici ai? 
Despre frica 
de a ți se fura 
ideile



Avenida de la Constitución, 203 
28850, Torrejón de Ardoz, Madrid

& 

locul în care găsești 
tot ce ai nevoie pentru 
reforme și construcții!

Ai o � rmă sau ești autonom? 
Vrei să lucrezi cu noi?

Îți oferim reforme și instalații 
de la clienții care ne vizitează.

A� ă cum o poți face!
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reforme și construcții!

Ai o � rmă sau ești autonom? 
Vrei să lucrezi cu noi?

Îți oferim reforme și instalații 
de la clienții care ne vizitează.

A� ă cum o poți face!
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Cum să identi�căm 6 tipuri de clienți di�cili și cum să îi abordăm corect?
l lCei mai buni oameni de vân-
zări recunosc rapid cu ce fel de 
client au de-a face. Vânzătorii cu 
experiență sunt atât de bine antre-
nați că nici nu mai conștientizează 
când fac asta. La ei totul se întâm-
plă pe „pilot automat”, cam la fel 
ca atunci când conducem mașina. 
Nici nu ne dăm seama ce am făcut 
exact, dar ne trezim că am ajuns 
la destinație. 
Pentru toți cei interesați, care încă 
nu au nivelul acesta de antrena-
ment în vânzări, vreau să prezint 
aici căteva tipuri de clienți dificili 
și cum este bine să procedăm, ca 
să îi abordăm corect:
1. Clientul „Vreau mai mult” – 
Acest client va încerca mereu să 
se târguiască, punându-ți sub nas 
oferta mai ieftină a concurenței. 
Dacă poți negocia, fă-o, dar fără a-ți 
încălca principiile de vânzare. Dacă 
nu (mai) vrei să negociezi, explică-i 
clar lucrul acesta și pune punct dis-
cuției. Va fi destabilizat de abor-
darea ta fermă și va lua o decizie. 
2. Clientul „Știu deja” – Acest 
client, deși pare că le știe pe toa-
te, are nevoie de opinia ta de pro-
fesionist în domeniu.  Tot ce ai de 
făcut este să îi dai informații clare, 

precise și la obiect. Recunoaște-i 
competența! Decizia sa de cum-
părare se bazează pe modul în care 
produsul îi reflectă statutul social.
3. Clientul „Nimic nu e suficient 
de bun” – Acest client se plânge de 
absolut orice: prețul e prea mare, 
calitatea nu e bună, viața e grea... 
Ca să îl aduci pe calea cea bună este 
esențial să-l impresionezi cu price-
perea ta și să găsești echilibrul între 
soluția problemei, validări, politețe 
și curtoazie. Îl vei câștiga, dacă vei 
ști când să îi dai dreptate!
4. Clientul „Am mai auzit așa 
ceva” – Acest client va critica ori-
ce. Te va lăsa să îi explici totul, iar 
la sfârșit, va veni cu obiecții serioase 
și contra-argumente solide. Fii atent 
la ce îți spune și nu-l întrerupe. Fă-l 
să simtă că e luat în serios. Trebuie 
să îi inspiri încredere și să îi arăți că 
e pe mâini bune. Ai răbdare, dă-i 
informații reale și convinge-l de cu-
noștințele tale în domeniu. 
5. Clientul „Da, da, sigur” – Acest 
client este rezervat și timid. Se sim-
te copleșit de subiect, iar conver-
sația de vânzare e stresantă pentru 
el. Trebuie să-i vorbești calm și nu 
foarte concentrat pe vânzare, alt-
fel se va simți încolțit și forțat să 

Cooperarea bilaterală în cadrul ONU şi 
NATO - discutată de ministrul Afacerilor 
Externe şi ambasadorul Spaniei
l l Ministrul Afacerilor Externe, Ra-
mona Mănescu, l-a primit pe 10 
septembrie 2019 pe ambasadorul 
Regatului Spaniei la Bucureşti, Ma-
nuel Larrotcha Parada, discuţiile 
concentrându-se pe stadiul actual 
şi perspectivele relaţiilor bilatera-
le, în contextul Parteneriatului stra-
tegic dintre cele două state, infor-
mează AGERPRES.

„A fost agreată intensi�carea dia-
logului politico-diplomatic bilateral 
în contextul intereselor comune şi 
cooperării româno-spaniole, inclu-
siv în format multilateral în cadrul 
NATO şi ONU”, precizează MAE, în-
tr-un comunicat. În cadrul discuţiilor 
a fost menţionat faptul că schimbu-
rile comerciale ale României cu Spa-

Eurostat: Românii cheltuie, în medie, 135 de 
euro pentru o vacanţă, cel mai puţin din UE

l l  Rezidenţii din Uniunea Europeană 
au cheltuit, în medie, 377 de euro 
pentru un sejur turistic în anul 2017, 
pe ultimul loc în acest clasament 
�ind rezidenţii din România, cu o 
medie de 135 de euro alocaţi pen-
tru o vacanţă, arată datele publicate 
pe 10 septembrie 2019 de Eurostat, 
informează AGERPRES.

Cei mai cheltuitori europeni când 
vine vorba de vacanţe sunt rezi-
denţii din Luxemburg, cu o medie 
de 769 de euro pentru o vacanţă 
în anul 2017, urmaţi de rezidenţii 
din Austria (641 de euro) şi cei din 
Malta (633 euro). La polul opus sunt 
rezidenţii din Ungaria (161 de euro 
pentru o vacanţă în anul 2017), Le-
tonia (155 de euro), Bulgaria (153 
de euro) şi România (135 de euro).

Potrivit datelor Eurostat, europenii 
au cheltuit, în medie, 377 de euro 
pentru �ecare sejur turistic. 

În funcţie de destinaţie, au consu-
mat, în medie, 223 de euro pentru 
un sejur turistic în interiorul ţării şi 
812 euro pentru unul în străinăta-
te. Suma medie cheltuită pe noap-
te a fost de 75 de euro (58 de euro, 
în medie, pentru �ecare noapte în 

cazul unui sejur turistic în interiorul 
ţării şi 97 de euro, în medie, pentru 
�ecare noapte în cazul unui sejur 
în străinătate).

Când vine vorba de suma medie 
cheltuită pentru o noapte, româ-
nii (cu 35 de euro) devansează 
rezidenţii din Cehia (34 de euro pe 
noapte) sau Grecia (31 de euro pe 
noapte). Cei mai cheltuitori sunt 
rezidenţii din Danemarca (care chel-
tuie, în medie, 162 de euro pentru 

�ecare noapte), urmaţi de cei din 
Austria (132 euro), Malta (128 euro), 
Irlanda (112 euro), Luxemburg (108 
euro) şi Finlanda (102 euro).

De asemenea, datele Eurostat mai 
arată că în doar opt din cele 28 de 
state membre peste jumătate din 
cheltuielile totale pentru turism au 
fost făcute în destinaţii din interiorul 
ţării. Lider este România, urmată de 
Grecia (76%) și Spania (66%). 
Foto: semneletimpului.ro

nia au depăşit 4,3 miliarde de euro 
la sfârşitul anului trecut, Spania �-
ind unul dintre cei mai importanţi 
parteneri comerciali ai României. 

„A fost exprimată dorinţa extin-
derii cooperării economice şi a fost 
reliefat rolul pozitiv pe care organi-
zarea la Madrid, la 13 martie 2019, 
a Forumului de Afaceri şi Investiţii 
România - Spania l-a avut în im-
pulsionarea relaţiilor economice 
bilaterale”, evidenţiază ministerul 
român. Totodată, „a fost salutat ro-
lul comunităţii române din Spania, 
cea mai numeroasă comunitate de 
străini din Regat, o comunitate acti-
vă, cu un aport pozitiv în societatea 
şi economia spaniole, constituind 
un exemplu de integrare reuşită”.

cumpere. Pune-i întrebări deschi-
se pentru a-i afla nevoile și prefe-
rințele. Lasă-i timp de gândire ca să 
proceseze și să ia o decizie.
6. Clientul „Nu știu ce să fac” – 
Acest client nu știe nici el ce vrea. 
Îți va da răspunsuri scurte, ezitante, 
spunând „poate”, „nu sunt sigur” 
sau „nu știu”. Pentru a-l convinge, 
află mai multe despre el, ca să-l 
înțelegi. Explică-i de ce produsul 
tău este cel mai bun pentru el. Asi-
gură-l de mai multe ori că decizia 
de cumpărare este una foarte bună.

Ca să poți fi eficient în vânzări 
vreau să abordezi prima întâlnire 
cu un potențial client fiind con-
centrat pe următoarele aspecte 
sau recomandări:
În primele 1-2 minute ale întâlni-
rii este bine să repeți de câteva 
ori numele sau prenumele celor 
cu care ai întâlnirea. Contextul 
pentru asta îl poți crea ușor: poți 
să le mulțumești pentru că au ac-
ceptat întrevederea cu tine, că au 
arătat deschidere pentru tema pro-
pusă sau pentru timpul acordat. 

La fel de important este ca în tim-
pul primei întâlniri de afaceri cu re-
prezentanții unui potențial client 
să pui cât mai multe întrebări 
deschise. „Cum au mers afacerile 
în acest an?”,  „Cum ați făcut ca să 
reușiți să vă dezvoltați atât de ra-
pid?” etc. S-a constatat că oame-
nii devin din ce în ce mai încreză-
tori pe măsură ce vorbesc despre 
lucuri pe care le cunosc bine. Iar 
această încredere pe care o simt 
ca urmare a întrebării adresate 
de tine este cel mai important 
ingredient în vânzare, nu-i așa?
Te-am pus pe gânduri cu aceste in-
formații? Vino la Business Support 
Madrid, pe 22 septembrie 2019, ca 
să ne cunoaștem și să am ocazia să 
răspund întrebărilor tale, la aceas-
tă conferință care aduce multă va-
loare comunității oamenilor de afa-
ceri români din Spania.
Autor: Elena Badea, Managing Part-
ner, Valoria Business Solutions
Elena Badea este Managing Partner al 
companiei de consultanță Valoria Bu-
siness Solutions. 
Valoria Business Solutions este o 
companie de consultanță, training, 
și coaching. Aflați mai multe pe: 
www.valoria.ro
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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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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 Ministrul Economiei, Niculae Bă-
dălău, a anunţat pe 6 septembrie 
2019, într-o postare pe Facebook, 
că în luna octombrie ar putea începe 
construcţia unui aeroport privat la 
Giurgiu, „unul dintre cele mai mari 
aeroporturi din Europa”, iar compa-
nia care va investi în acest proiect 
este din Emiratele Arabe, conform 
AGERPRES.

„(...) Am avut o întâlnire, alătu-
ri de premierul Viorica Dăncilă, cu 
reprezentanţii companiei ce se va 
ocupa de construcţia aeroportului 
privat de la Giurgiu. În octombrie ar 
putea începe lucrările la Aeroportul 
Constantin Brâncuşi ce se va întinde 
pe 2.500 de hectare. Este un aero-
port privat, iar Ministerul Economiei, 
alături de alte multe ministere, îşi 
vor aduce contribuţia la această in-
vestiţie. Instituţia pe care o conduc 
va contribui la construirea unei staţii 
de putere de 350 de megawaţi. Se 
vor implica şi �rme româneşti, dar, 
de asemenea, şi autorităţile judeţe-
ne ar putea avea o contribuţie”, scrie 

ministrul Economiei pe reţeaua de 
socializare.

Potrivit sursei citate, aeroportul de 
la Giurgiu va � şi unul dintre cele 
mai mari aeroporturi din Europa, 
iar compania ce va investi este din 
Emiratele Arabe. Bădălău susţine că 
investiţia ar putea � gata în maxi-
mum 5 ani. „Aeroportul va � şi pen-
tru pasageri şi pentru marfă. Va � 
unul dintre cele mai mari aeropor-
turi din Europa, iar compania ce va 
investi este din Emiratele Arabe. In-
vestiţia ar putea � gata în maximum 
5 ani”, a scris Bădălau pe Facebook.
Foto: pixabay.com

Ministrul Economiei: 
În octombrie ar putea 
începe construcţia unui 
aeroport privat la Giurgiu
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Germania prelungește 
misiunea militară 
împotriva organizaţiei 
Stat Islamic

Grecia: Noul premier 
Mitsotakis anunţă 
reforme pentru a 
atrage investiţiile

l l Conservatorii cancelarului ger-
man Angela Merkel şi partenerii 
lor de coaliţie social-democraţi au 
convenit prelungirea misiunii arma-
tei germane în Orientul Mijlociu îm-
potriva organizaţiei Stat Islamic (SI), 
informează AGERPRES.

Armata germană (Bundeswe-
hr) întreprinde misiuni aeriene de 
recunoaştere cu avioane Tornado 
deasupra Irakului şi Siriei, precum 
şi misiuni de supraveghere NATO 
cu aparate AWACS, ca parte a coa-
liţiei antijihadiste internaţionale. În 
cadrul mandatului lor, militarii ger-
mani furnizează, de asemenea, asis-
tenţă şi instruire forţelor de securi-
tate irakiene şi kurde.

Uniunea Creştin-Democrată (CDU) 
şi Partidul Social Democrat (SPD) au 
căzut de acord să prelungească di-
feritele componente ale misiunii cu 
perioade diferite de timp, au con�r-
mat pe 7 septembrie 2019 o purtă-
toare de cuvânt a CDU şi deputatul 
social-democrat Karl-Heinz Brunner. 
Participarea la programele de ins-
truire şi la operaţiunile de suprave-
ghere NATO au fost prelungite până 
în octombrie 2020, iar mandatul mi-
siunilor de recunoaştere cu avioane 
Tornado, care decolează din Iorda-
nia, se va încheia la 31 martie. SPD 
pusese la îndoială necesitatea ex-
tinderii mandatului, însă în cele din 
urmă şi-a dat acordul.

l l Noul premier grec Kyriakos Mit-
sotakis a anunţat pe 7 septembrie 
2019 „reforme îndrăzneţe” şi re-
duceri la impozite pentru a atrage 
investiţiile, cu prilejul unui discurs 
rostit la Târgul Internaţional de la 
Salonic, informează AGERPRES.

„Datorită unui val de reforme în-
drăzneţe, vom dobândi o credi-
bilitate puternică (...)”, ceea ce va 
favoriza „investiţiile”, „va gene-
ra noi venituri” şi va „stimula ocu-
parea forţei de muncă”, a declarat 
Kyriakos Mitsotakis la cea de 84-a 
ediţie a acestui Târg Internaţional. 
Printre aceste reforme se a�ă „redu-
cerea impozitului pe venit de la 28% 
la 24% şi pe dividende de la 10% 
la 5%”. El a promis, de asemenea, 
impozite mai mici pentru venituri 
scăzute şi măsuri pentru stimularea 
industriei construcţiilor, un sector 
important al ţării.

Ales la începutul lunii iulie după 
guvernul de stânga al lui Alexis Tsi-
pras, premierul conservator a de�-
nit ca priorităţi ale guvernării sale 
consolidarea creşterii economice şi 
investiţiile. În august, Kyriakos Mit-
sotakis a efectuat un turneu euro-
pean în Franţa, Germania şi Olan-
da pentru a-i invita pe investitori să 
„pro�te de oportunităţile” pe care 
Grecia le oferă cu noul său guvern.

În po�da redresării din ultimii ani, 
economia Greciei rămâne fragilă.

l l Procurorul general din Venezue-
la, un apropiat al puterii, a anunţat 
pe 6 septembrie 2019 deschiderea 
unei anchete împotriva opozantu-
lui Juan Guaido pentru „înaltă tră-
dare” pentru că a vrut „să livreze” 
multinaţionalelor Esequibo, un te-
ritoriu bogat în resurse din Guyana 
revendicat de Caracas, informează 
AGERPRES.

„Deschidem o anchetă” împotriva 
lui Juan Guaido pentru fapte care 
constituie „o infracţiune, cea de înal-
tă trădare”, a declarat Tarek William 
Saab într-o alocuţiune televizată. Au 
fost deja lansate mai multe anchete 
care îl vizează pe Juan Guaido. Jus-
tiţia, pe care opoziţia o acuză că nu 
răspunde decât în faţa preşedinte-
lui Nicolas Maduro, îl suspectează 
de „�nanţare ilicită”, de încălcare a 
interdicţiei de ieşire din Venezue-
la şi de „uzurpare a funcţiei prezi-
denţiale”.

Ultimul capăt de acuzare a de-
clanşat o anchetă din 23 ianuarie, 
când Juan Guaido s-a autoprocla-
mat preşedinte interimar al Vene-
zuelei. El a fost recunoscut apoi ca 
atare de circa 50 de ţări. Imunita-
tea parlamentară a lui Guaido, care 
prezidează Parlamentul, a fost deja 
ridicată, dar el nu a fost reţinut. 

Washingtonul a avertizat că ares-
tarea lui ar � „ultima greşeală” a lui 
Nicolas Maduro.

Preşedintele socialist a făcut pre-

siuni pe 5 septembrie 2019 pentru 
ca justiţia să-l judece pe Juan Guai-
do pentru „înaltă trădare”, acuzân-
du-l că vrea „să livreze” Esequibo 
unor companii multinaţionale. 
Aceste acuzaţii se bazează pe un 
mesaj vocal prezentat de guvernul 
chavist în care o persoană identi�-
cată ca �ind o responsabilă a admi-
nistraţiei americane comunică cu 
un „consilier extern” al lui Guaido.

Venezuela: Parchetul a declanşat o anchetă 
pentru „înaltă trădare” împotriva lui Juan Guaido

Persoana prezentată ca �ind o res-
ponsabilă americană face apel la 
acest „consilier” să „schimbe poziţia 
Venezuelei” şi „să livreze Esequibo” 
ExxonMobil şi altor multinaţionale, 
potrivit guvernului lui Nicolas Ma-
duro. Esequibo este un teritoriu 
bogat în minerale înconjurat de o 
zonă maritimă care conţine resur-
se petroliere. 

Foto: cnn.com

Italia: Noul guvern Conte nu este 
pe placul a 52% dintre alegători
l l Noul guvern de coaliţie din Italia, 
care l-a exclus de la putere pe Mat-
teo Salvini, liderul Ligii (extrema dre-
apta), nu este popular printre ale-
gători, indică un sondaj de opinie 
publicat pe 7 septembrie 2019 de 
cotidianul Corriere della Sera, infor-
mează AGERPRES.

Potrivit anchetei realizate de insti-
tutul Ipsos, 52% dintre italieni au o opi-
nie negativă despre noul executiv 
şi numai 36% au o opinie pozitivă. 
Dacă nu sunt luaţi în calcul cei care 
nu formulează o părere, atunci rata 
de aprobare a celui de-al doilea gu-
vern Conte este de 41%, una din cele 
mai scăzute pentru o nouă adminis-
traţie, relevă Ipsos. Se anticipează 
că noul executiv, din care fac parte 
Mişcarea 5 Stele (M5S) şi Partidul 
Democrat (PD), va avea o politică 
mai relaxată în privinţa migraţiei şi 
mai conciliantă faţă de UE. Sonda-
jul arată că 45% dintre respondenţi 

Premierul ceh, obligat de justiţie  
să prezinte scuze după ce a spus că 
protestatarii împotriva lui sunt plătiţi
l l Premierul ceh Andrej Babis a fost 
condamnat să-şi ceară scuze în scris 
pentru că a a�rmat că aceia care au 
protestat anul trecut împotriva lui 
au fost fost plătiţi să facă acest lu-
cru, informează AGERPRES.

Una dintre protestatarele care au 
participat la manifestaţiile împo-
triva numirii lui Babis în iulie 2018, 
Jana Filipova, l-a acţionat în jude-
cată pe acesta, invocând faptul că 
acuzaţiile lansate de premier au fost 
denigratoare şi i-au încălcat drep-
turile. „Sunt mulţumită că judecă-
toarea a spus că premierul nu poate 
minţi în spaţiul public. Din păcate, 
am ajuns într-o situaţie în care cei 
mai înalţi reprezentanţi ai statului 
nu mai sunt o autoritate morală”, a 
a�rmat ea în faţa presei.

Într-o declaraţie dată în iulie 2018, 
Babis a spus că aceia care protes-

tează împotriva numirii sale la con-
ducerea guvernului au o anumită 
motivaţie ocultă, iar în luna urmă-
toare el a a�rmat că manifestanţii 
sunt plătiţi. Într-un interviu acordat 
în august, acesta a spus că aceia care 
protestează împotriva lui sunt „opo-

zanţi politici contractaţi”. După a�a-
rea verdictului justiţiei, Andrej Ba-
bis a declarat că va înainta recurs, 
estimând că doar şi-a exprimat o 
opinie asupra unei teme care este 
dezbătută public.

Manifestaţiile împotriva sa au con-
tinuat şi după învestirea în funcţie, 
Babis �ind investigat pentru con�ict 
de interese şi o presupusă fraudă 
cu fonduri europene în valoare de 
2 milioane de euro de care ar � be-
ne�ciat companiile sale. Premierului 
i se reproşează şi posibile imixtiuni 
în justiţie, întrucât şi-a plasat per-
soane apropiate în posturi de res-
ponsabilitate din care ar putea in-
�uenţa procesul său legat de frauda 
cu fonduri europene, printre aceste 
persoane �ind şi ministrul justiţiei, 
Maria Benesova, mai spune sursa 
citată. Foto: reuters.com

se aşteaptă ca noul guvern să nu 
reziste mai mult de un an, iar 71% 
sunt de părere că executivul ar tre-
bui să se concentreze pe reduceri 
de taxe şi reforme în sprijinul celor 
mai defavorizaţi. 

Foto: eluniversal.com
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Reforma Ligii 
Campionilor: UEFA 
şi ECA sunt gata să 
asculte celelalte părţi

Tenis: Bianca 
Andreescu, 
învingătoarea de 19 
ani de la US Open

l l UEFA şi Asociaţia europeană a clu-
burilor (ECA), ce au lansat un proiect 
controversat de reformă a Ligii Cam-
pionilor, sunt gata acum să asculte 
celelalte părţi, au a�rmat ele la un 
congres organizat lângă Lisabona, 
informează AGERPRES.

„Trebuie ţinut cont de toate reacţi-
ile”, „pentru ca toată lumea să poată 
adera” la noul model al competiţii-
lor europene care va intra în vigoare 
în 2024, a declarat pe 6 septembrie 
2019 secretarul general al ECA, Mi-
chele Centenaro. „Fotbalul naţional 
trebuie protejat şi, în acelaşi timp, 
trebuie încercat ca performanţele 
europene să �e mai bine răsplătite”, 
a adăugat el. „Nu există nicio pre-
siune să �e luată o decizie. Discuţi-
ile vor continua cu siguranţă până 
în 2020 şi o decizie va � luată când 
vom � pregătiţi”, a a�rmat directorul 
de competiţii al UEFA, Giorgio Mar-
chetti, ce a participat şi el la confe-
rinţa Soccerex Europe găzduită de 
Portugalia.

„Într-un fel sau altul, argumentele 
noastre au fost ascultate”, şi-a expri-
mat satisfacţia preşedintele Ligilor 
Profesioniste (European Leagues), 
Lars-Christer Olsson.

Asociaţia pe care o conduce s-a 
opus unui proiect ce şi-ar propune 
în�inţarea unei ligi „închise”, rezer-
vată celor mai mari cluburi din Eu-
ropa.

l l Canadiana de origine română 
Bianca Andreescu a câştigat la 19 
ani primul său Grand Slam din ca-
rieră, la US Open, şi a declarat că se 
simte în al nouălea cer după victoria 
din �nala cu Serena Williams (6-3, 
7-5), informează AGERPRES.

Andreescu, 15 WTA înainte de US 
Open, a pierdut doar două seturi 
la Flushing Meadows şi a con�rmat 
că este una din jucătoarele pe val 
după succesele de la Indian Wells 
şi Toronto.

„Cred că nu am mai pierdut vreun 
meci din luna martie, aşa că încre-
derea mea este foarte mare acum. 
Sunt recunoscătoare pentru rezul-
tatul de acum, pentru că vor urma 
săptămână în care voi pierde. Aşa 
că acum sunt în al nouălea cer”, a 
declarat Bianca Andreescu.

Bianca a explicat apoi că stilul ei de 
joc incomodează multe jucătoare 
din circuitul WTA: „când îmi fac jo-
cul, cred că nimănui nu-i place pen-
tru că joc foarte diferit faţă de cele-
lalte jucătoare din circuit”. 
Conform sursei citate, Bianca An-
dreescu, a�ată la al patrulea turneu 
de Mare Şlem din carieră, a egalat 
recordul stabilit în 1990 de Monica 
Seles, devenind totodată prima ju-
cătoare canadiană care câştigă un 
Grand Slam în era open, care a înce-
put în 1968. Serena Williams rămâne 
cu şase titluri câştigate la US Open.

l l Preşedintele Federaţiei Româ-
ne de Karate WUKF, Liviu Crişan, 
a declarat că obiectivul delegaţiei 
României la Campionatele Europe-
ne WUKF, programate la Odense, 
Danemarca, între 25 şi 27 octom-
brie 2019, este ocuparea locului 1 în 
clasamentul pe naţiuni, informează 
AGERPRES.

Acesta a menţionat că sportivii 
români au început pregătirile în 
vederea Europenelor, primul can-
tonament desfăşurându-se zilele 
trecute la Eforie Nord.

„Este un cantonament tradiţional 
pentru federaţia noastră, îl organi-
zăm din 2005 şi este activitatea de 
pregătire care porneşte motoarele 
cluburilor în avanpremiera Cupei 
României şi a Campionatelor Euro-
pene. Acest cantonament nu este 
neapărat unul de selecţie pentru 
Campionatele Europene din Da-
nemarca, deşi antrenorii de lot 
sunt atenţi la cei consacraţi, dar şi 
la noutăţi. Antrenamentele tehni-
ce de kata sunt conduse de Sensei 
Jean-Pierre Fischer, antrenorul fran-
cez �ind într-o colaborare de mai 
bine de 15 ani cu federaţia noastră. 
Iar antrenamentele de kumite sunt 
conduse de antrenorul federal Mihai 
Hanga, secondat de Drocsa Jozsef, 
care asigură şi pregătirea �zică. Pre-
gătirea pentru CE va continua cu un 
cantonament pentru lotul naţional 

la începutul lunii octombrie. Vrem 
să ne menţinem locul 1 pe naţiuni 
la Campionatele Europene, după 
ce am reuşit asta la Campionatele 
Mondiale de la Bratislava din luna 
iunie”, a spus Crişan.

El a explicat că în perspectiva Eu-
ropenelor de la Odense, o compe-
tiţie importantă este Cupa Româ-
niei, care se va desfăşura între 27 
şi 29 septembrie 2019 la Râmnicu 

Karate: Obiectivul României la Campionatele 
Europene din Danemarca este locul 1 pe naţiuni

Vâlcea. „Cupa Românei este criteriul 
cel mai important de selecţie, care 
veri�că nivelul de pregătire al spor-
tivilor din lotul lărgit, în special după 
o vacanţă de vară destul de lungă”, 
a adăugat Crişan. Numărul sportivi-
lor legitimaţi la Federaţia Română 
de Karate WUKF este în continuă 
creştere, susţine preşedintele, mai 
adaugă sursa citată.
Foto: youtube.com

Tenis de masă: Echipa 
feminină a României, din nou 
campioană europeană
l l Selecţionata feminină a României 
a cucerit medaliile de aur la Campio-
natele Europene de tenis de masă 
pe echipe de la Nantes (Franţa), pe 
8 septembrie 2019, după ce a învins 
Portugalia cu scorul de 3-0 în �nală, 
informează AGERPRES.

România şi-a trecut în palmares al 
cincilea său titlu continental, după 
cele din 1992, 2002, 2005 şi 2017. 
Echipa antrenată de Viorel Filimon a 
reuşit să se impună în minimum de 
meciuri în faţa Portugaliei, puncte-
le �ind aduse de Bernadette Szocs, 
Daniela Dodean Monteiro şi de Eli-
zabeta Samara. Din lotul României 
la competiţia de la Nantes au mai 
făcut parte Adina Diaconu şi Irina 
Ciobanu.

Bernadette Szocs, cea mai bună 
jucătoare română a momentului, a 
învins-o în primul meci pe Jieni Shao 
cu scorul de 3-2. Al doilea punct, 

Fotbal: George Puşcaş - Nu trebuie să 
facem o tragedie din acest 1-0 cu Malta
l l Fotbalistul echipei naţionale a 
României, George Puşcaş, a decla-
rat, duminică seara, pe 8 septembrie 
2019, că nu trebuie să se facă o tra-
gedie din faptul că prima reprezen-
tativă a învins doar cu 1-0 selecţio-
nata Maltei în preliminariile EURO 
2020, conform AGERPRES.

„Şansele de calificare rămân la 
fel, nu am pierdut şi nici nu am fă-
cut egal cu Malta... Cred că şi cu un 
punct în faţa Spaniei era acelaşi lu-
cru. Trebuie să batem acasă Norve-
gia şi Suedia şi aia e. Până la urmă 
suntem la mâna noastră. Nu trebuie 
să facem o tragedie din acest 1-0 cu 
Malta, chiar dacă nu am făcut un joc 
excelent. Şi Spania a bătut cu 2-0 pe 
Malta, deci până la urmă punctele 
sunt cele care contează. Trebuie să 
luptăm până la capăt pentru cali�-
care”, a spus atacantul.

Autorul unicului gol cu Malta a 
menţionat că e o mândrie să mar-
cheze pentru naţională. „Mă bucur 
pentru gol, e o mândrie să marchez 
pentru echipa naţională. Dar cele 3 
puncte sunt cele mai importante. Şi 
noi ne aşteptam la o diferenţă de 

scor mai mare, dar nu ne va ieşi me-
reu aşa cum ne dorim. Sunt echipe 
care vin la noi şi se apără şi e greu 
să le dai multe dacă nu deschizi sco-
rul repede. Cred că trebuie să ple-
căm de aici cu victoria şi cu susţine-
rea fanilor, care sunt alături de noi, 
chiar dacă am câştigat doar cu 1-0, 
iar aceste lucruri trebuie să ne ţină 
în viaţă. Nu am ratat exagerat de 
mult, am ratat, dar era de aşteptat 
cu Malta. E ca şi cum ar � Spania cu 
orice alt adversar. Şi noi ne creăm 
ocazii cu echipe care ne permit, dar 
ei s-au închis destul de bine şi de aia 
nu am reuşit să marcăm”, a precizat 
George Puşcaş. Selecţionata de fot-
bal a României a învins reprezentati-
va Maltei cu doar 1-0 (0-0), duminică 
seara, pe Stadionul „Ilie Oană” din 
Ploieşti, în Grupa F a preliminariilor 
EURO 2020. Foto: fanatik.ro

poate cel mai important, a fost adus 
de Daniela Dodean Monteiro, care 
a dispus de cea mai valoroasă jucă-
toare a echipei portugheze, Yu Fu, 
cu scorul de 3-2. Eliza Samara a 
trecut de Leila Oliveira cu scorul 
de 3-0. Foto: realitateasportiva.net
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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 ,  ser ios,  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.




