
Biroul Electoral Central a validat înregistrarea candidaturilor pentru alegerile prezidențiale 2019. Pe 12 octombrie, 
este startul o�cial al campaniei electorale. Primul tur al alegerilor prezidențiale are loc pe 10 noiembrie, iar al 
doilea tur pe 24 noiembrie. Conform unei hotărâri de Guvern, românii din străinătate vor putea vota la primul 
tur al alegerilor prezidenţiale între 8 şi 10 noiembrie, iar la al doilea tur între 22 şi 24 noiembrie 2019. PAGINA 2

Un eveniment de afaceri pentru afaceri: 
A avut loc a patra ediție Business Support Madrid
l lBusiness Support Madrid 
este un eveniment dedicat 
atât afacerilor românești din 
Spania, cât și afacerilor spa-
niole. De la prima ediție din 
2017, acest eveniment câști-
gă de la an la an, de la ediție la 
ediție, tot mai mult interesul 
publicului. Ediția a patra a avut 
loc în data de 22 septembrie 
2019 la Hotelul Rafael din Al-
calá de Henares, Madrid, strada 
Bulgaria, numărul 2, ora 10:00. 
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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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Biroul Electoral Central a validat înregistrarea
candidaturilor pentru alegerile prezidențiale 2019

Foto: mae.ro

Laura Codruţa 
Kövesi va deveni 
procuror-şef 
european

Foto: Laura Codruța Kövesi / Facebook Pagina 4

Schimbarea legii 
vânzării terenurilor
agricole, pe ultima 
sută de metri

Foto: rador.ro Pagina 5
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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.

Biroul Electoral Central a validat înregistrarea 
candidaturilor pentru alegerile prezidenţiale 2019

l l Termenul limită de depunere a candi-
daturilor la Biroul Electoral Central a expi-
rat duminică, 22 septembrie 2019, la ora 
24:00. Biroul Electoral Central a validat în-
registrarea candidaturilor pentru alegerile 
prezidenţiale 2019.

Potrivit deciziei Biroului Electoral Cen-
tral, s-a constatat că politicienii îndeplinesc 
toate condițiile necesare înscrierii în cur-
sa pentru Cotroceni. Totodată, aceștia au 
strâns și minimul de 200.000 de semnături 
necesare înregistrării.

Pe 12 octombrie 2019 este startul o� cial 
al campaniei electorale. Primul tur al alege-
rilor prezidențiale are loc pe 10 noiembrie, 
iar al doilea tur pe 24 noiembrie. 

Conform unei hotărâri de Guvern, româ-
nii din străinătate vor putea vota la primul 
tur al alegerilor prezidenţiale între 8 şi 10 
noiembrie, iar la al doilea tur între 22 şi 24 
noiembrie, informează HotNews.ro.

Pe pagina Biroului Electoral Cen-

tral (BEC), la adresa: http://prezi-
dentiale2019.bec.ro/candidati/, 
miercuri, 25 sept. 2019, apărea 
următoarea listă:
1. CATARAMĂ VIOREL - DREAPTA LIBE-

RALĂ;
2. DĂNCILĂ VASILICA-VIORICA - PARTIDUL 
SOCIAL DEMOCRAT;
3. PALEOLOGU THEODOR - PARTIDUL MIȘ-
CAREA POPULARĂ;

4. IOHANNIS KLAUS-WERNER - PARTIDUL 
NAȚIONAL LIBERAL;
5. BARNA ILIE-DAN - ALIANȚA USR PLUS;
6. KELEMEN HUNOR - UNIUNEA DEMOCRA-
TĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA;
7. DIACONU MIRCEA - ALIANȚA ELECTO-
RALĂ UN OM;
8. BRUYNSEELS RAMONA-IOANA - PARTI-
DUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL);
9. IVAN CĂTĂLIN-SORIN - PARTIDUL ALTER-
NATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ;
10. MARIAN-STANOEVICI BOGDAN-DRA-
GOȘ-AURELIU - CANDIDAT INDEPENDENT;
11. BANU JOHN-ION - PARTIDUL NAȚIU-
NEA ROMÂNĂ;
12. POPESCU SEBASTIAN-CONSTANTIN - 
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE;
13. CUMPĂNAȘU ALEXANDRU - CANDI-
DAT INDEPENDENT;
14. PEIA NINEL - PARTIDUL NEAMUL ROMÂ-
NESC.
Foto: mae.ro
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Business Support Madrid este un eveniment dedicat atât 
afacerilor românești din Spania, cât și afacerilor spaniole, dar 
nu numai, deoarece temele abordate și soluțiile dezbătute 
pentru diverse tipuri de afaceri se pot aplica oricăror afaceri, 
de oriunde din lume. Ediția a patra a avut loc în data de 22 
septembrie 2019 la Hotelul Rafael din Alcalá de Henares, 
Madrid, strada Bulgaria, numărul 2, începând cu ora 10:00.

l lDe la prima ediție din 2017, acest 
eveniment câștigă de la an la an, de 
la ediție la ediție, tot mai mult interesul 
publicului și generează participări din 
rândul românilor din Spania, dar și din 
rândul oamenilor de afaceri spanioli.
Invitatul special al acestei ediții 
a fost Elena Badea, Expert în 
Strategie de Marketing. 
Elena are 7 ani de experiență în vân-
zări internaționale, 10 ani în dezvol-
tarea afacerilor și 7 ani în marketing. 
Acum, oferă consultanță pe aceste te-
me pentru multe companii românești. 
Este pasionată de marketing, tehnici 
de persuasiune și negociere.
La evenimentul BUSINESS SU-
PPORT MADRID, Elena Badea și 
invitații săi din compania Va-
loria au vorbit despre urmă-
toarele teme: „Concepte de ba-
ză în marketing” și „Mecanisme 
de creștere a vânzărilor”.
Pe lângă temele abordate de către 
Elena Badea, care au acoperit dome-
niul marketingului și promovării, ală-
turi de metode pentru identi�carea 
unor strategii pentru o bună pozițio-
nare pe piață și creșterea vânzărilor, 
George Aga�ței de la compania Va-

Un eveniment de afaceri pentru afaceri: 
A avut loc a patra ediție Business Support Madrid

loria a tratat domeniul mare al ne-
gocierii, cum și când se face cel mai 
bine o negociere, pe lângă avantajele 
unor pași bine plani�cați în procesul 
de negociere.
Evenimentul a inclus sesiuni de prezen-
tare a �rmelor prezente la acest eveni-
ment, precum MID Car – mașini de 
ocazie Madrid, Brico Pro – bricolaje 
și amenajări – și Depozitul cu mate-
riale de construcții Big Mat Silviu.
Din partea Teia Media, s-au susținut 
prezentări despre avantajele mar-
ketingului prin rețele sociale, des-
pre ce înseamnă un brand și cum se 
de�nește un logo puternic, reprezen-
tativ unei afaceri.
TeiaMedia este o agenție de medii 
de comunicare, marketing și publi-
citate. Teia Media este primul grup de 
comunicare creat de români și pen-
tru români, pe un segment de piață în 
care imigrantul român din Spania se 
transformă tot mai mult într-un con-
sumator accesibil pentru campaniile 
de promovare ale unei �rme.
TeiaMedia gestionează prin cele 
două canale media Radio Românul 
și Periódico El Rumano diverse cam-
panii de marketing și evenimente.

Participanții la eveniment și-au de-
clarat mulțumirea și interesul crescut 
pentru organizarea unor astfel de 
evenimente foarte utile pentru me-
diul de afaceri românesc din Spania și 
nu numai. De asemenea, evenimen-
tul a reprezentat și o bună ocazie de 
cunoaștere și legare a unor noi cola-
borări fructuoase și de bene�ciu ime-
diat pentru toți participanții prezenți.

Organizatorul TeiaMedia dorește să 
mulțumească tuturor pentru parti-
cipare și pentru sprijinul oferit des-
fășurării unui astfel de eveniment.
Organizator TeiaMedia
Sponsor Principal: 
Depozitul  cu materiale  de 
construcții Big Mat Silviu
Sponsori: 
Mid Car și BricoPro

Colabotarori Speciali: 
Multireformas Mitică și 
Multiservicios Mărginean

Colaboratori: 
Climatermik, Rin Motor și Mapfre

Parteneri media: Radio Românul 
www.radioromanul.es (107,7 FM 
Spania) și Ziarul El Rumano en España.
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Laura Codruţa Kövesi va deveni procuror-şef european în urma unui acord între PE şi Consiliul UE

l lEchipele de negociere ale Par-
lamentului European (PE) şi Con-
siliului UE au ajuns marţi, pe 24 
septembrie 2019, la un acord în 
privinţa numirii Laurei Codruţa 
Kövesi în fruntea noului Parchet 
European, informează un comu-
nicat al PE, citat de AGERPRES.

Negocierile între PE şi Consiliul UE 
asupra noului procuror-şef al Par-
chetului European au avut loc în-
cepând din această primăvară. Echi-
pa de negociere a Parlamentului a 
susţinut-o pe Laura Codruţa Köve-
si pe toată durata negocierilor, în 
ciuda opoziţiei miniştrilor UE până 
de curând.

Joi, 19 sept. 2019, în cadrul re-
uniunii Comitetului Reprezen-
tanţilor Permanenţi ai statelor 
membre ale Uniunii Europene 
(COREPER), desfăşurată la Bru-
xelles, Laura Codruţa Kovesi a 
obţinut şi susţinerea Consiliului 
UE pentru funcţia de procuror-şef 
al Parchetului Public European.

„Doamna Kövesi este alegerea 
perfectă pentru funcţia de procu-
ror-şef european. Are competenţe 
profesionale desăvârşite. Mai mult, 
România nu deţine pentru moment 
niciun post cheie la nivel european, 

iar doamna Kövesi va deveni una 
dintre femeile-lider ale Uniunii”, a 
declarat eurodeputatul spaniol Juan 
Fernando López Aguilar, din grupul 
S&D, preşedintele Comisiei pentru 
libertăţi civile a PE, după acordul cu 
Consiliul UE de marţi.

„Suntem foarte bucuroşi de faptul 
că doamna Kövesi va conduce noul 
Parchet European. Corespunde cel 
mai bine viziunii Parlamentului Eu-
ropean pentru o instituţie puterni-
că şi credibilă. Doamna Kövesi este 
deosebit de competentă, cu un pal-
mares impresionant de realizări în 
lupta împotriva corupţiei, cu o �exi-
bilitate remarcabilă şi mult curaj”, a 
a�rmat la rândul ei preşedinta Comi-
siei pentru control bugetar, Monika 
Hohlmeier, din grupul PPE.

Vicepreşedinta Comisiei pentru li-
bertăţi civile Maite Pagazaurtundua, 
eurodeputată spaniolă din grupul 
Renew Europe, a a�rmat că „prin ale-
gerea doamnei Kövesi în funcţia de 
procuror-şef european, Parchetul 
European îşi va putea începe acum 
activitatea pentru a asigura mai mul-
tă siguranţă şi protecţie cetăţenilor. 
Noua instituţie va avea un rol cheie 
în pedepsirea atacurilor la adresa in-
tereselor �nanciare ale UE – numai 

Meleșcanu, Daniel Zamfir și 
Sibinescu se alătură grupului 
PSD din Senat
l l Senatorii Teodor Meleșcanu, Da-
niel Zamfir și Ionuț Sibinescu au 
anunțat luni, 23 sept. 2019, în plen, 
că se a�liază grupului PSD. La Came-
ra Deputaților, alți 4 parlamentari 
urmează să părăsească partidul lui 
Tăriceanu, susțin surse din interiorul 
ALDE, informează HotNews.ro. 

De altfel, Călin Popescu Tăriceanu 
a anunțat că 10 deputați ALDE se 
vor alătura grupului Pro România 
condus de Victor Ponta.

De precizat este că, la Camera De-
putaților există o�cial 14 parlamen-
tari ALDE și doar 10 vor să activeze 
în grupul lui Ponta.

 „Urmare a desființării grupului 
ALDE de la Senat, voi activa în PSD, 
dar mă consider membru ALDE”, a 

Ministerul Sănătății anunță că 
vaccinarea antigripală începe din 
a doua parte a lui octombrie

l l  Ministerul Sănătății anunță că vac-
cinarea antigripală va începe din a 
doua parte a lunii octombrie 2019 
în cabinetele medicilor de familie, 
precizând că primele 50.000 de doze 
de vaccin au ajuns în teritoriu și sunt 
utilizate pentru imunizarea perso-
nalului medical, informează Hot-
News.ro.

Campania de vaccinare se deru-
lează prin cabinetele medicilor de 
familie şi unităţile sanitare cu paturi 
și vor � vaccinate persoanele cu risc 
ridicat de îmbolnăvire, persoane cu 
vârsta peste 65 de ani, persoane cu 
boli cronice, în special boli respirato-
rii şi cardiovasculare, boli metaboli-
ce, copii şi bătrâni instituţionalizaţi, 
personal medical, gravide.

„În ultimii doi ani am făcut pași im-
portanți pentru îmbunătățirea acti-
vității de vaccinare. Campaniile de 
vaccinare și informare „din ușă în 
ușă” pentru vaccinarea antirujeolă 
au dus la creșterea numărului de co-
pii vaccinați în zonele defavorizate 
unde s-au derulat. Anul acesta pri-
mim �nanțare europeană pentru 
implementarea mai multor măsuri 
care vizează creșterea gradului de 

vaccinare în România”, a declarat 
Sorina Pintea, ministrul Sănătății.

Sfaturile specialiștilor, recoman-
date de Ministerul Sănătății:

- Consultarea medicului de familie 
pentru simptome care sugerează 
gripa, inclusiv pentru a stabili o 
eventuală indicaţie de spitalizare;

- Izolarea voluntară la domiciliu 
a persoanelor care prezintă simp-
tomatologie asemănătoare gripei;

- Respectarea etichetei tusei și 

strănutului (utilizarea de batiste 
de unică utilizare sau tuse/strănut 
la nivelul părții interne a articulației 
cotului);

- Igiena adecvată a mâinilor, în ve-
derea reducerii răspândirii virusului;

- Evitarea aglomerațiilor și limita-
rea organizării de evenimente;

- Triaj epidemiologic zilnic în orice 
tip de colectivitate;

- Limitarea accesului vizitatorilor în 
spitale, în special în secțiile cu risc.

anunțat Meleșcanu la ședința de 
luni a plenului Senatului.

Președintele ALDE, Călin Popescu 
Tăriceanu a anunțat că, în prezent, 
partidul mai are 20 de parlamentari, 
mai exact 14 la Camera Deputaților 
și 6 la Senat. „20 de parlamentari au 
semnat moțiunea împotriva PSD, 
dar 5 dintre aceștia nu vor vota ală-
turi de opoziție. Încă patru deputați 
urmează să părăsească partidul. O 
parte refuză să se asocieze cu Ponta, 
alții vor merge la PSD”, au explicat 
surse din partid. Conducerea ALDE 
i-a exclus pe Teodor Meleşcanu, 
Graţiela Leocadia Gavrilescu, Ion 
Cupă şi Alexandru Ştefan Băişanu, 
cei care au acceptat funcţii în Senat, 
respectiv Guvern, din partea PSD.

infractorii vor � neliniştiţi în urma 
acestui acord”.

Acordul asupra numirii Laurei 
Codruţa Kövesi ca procuror-şef 
european trebuie o�cializat acum 
de către Parlamentul European şi 
Consiliul UE.

Parchetul Public European (EPPO), 
care se aşteaptă să �e operaţional 
la sfârşitul anului 2020, va � o insti-
tuţie independentă însărcinată cu 
investigarea, urmărirea penală şi 
aducerea în faţa justiţiei a infracţiu-
nilor împotriva bugetului UE, cum 
ar � frauda, corupţia sau frauda 

transfrontalieră cu TVA de peste 10 
milioane de euro. Lista infracţiunilor 
se va putea extinde în viitor pen-
tru a include, de exemplu, faptele 
de terorism.

Până în prezent, 22 de state mem-
bre s-au alăturat Parchetului Public 
European. Cele cinci state care nu 
participă încă – Suedia, Ungaria, Po-
lonia, Irlanda şi Danemarca – se vor 
putea alătura în orice moment.

EPPO va avea sediul central în 
Luxemburg şi va � compus din-
tr-un procuror-şef şi un colegiu 
de procurori din toate ţările par-

ticipante. Aceştia vor coordona in-
vestigaţiile curente desfăşurate de 
către procurorii delegaţi în �ecare 
stat participant.

Actualul proces de alegere a pro-
curorului-şef european a fost de-
clanşat la data de 19 noiembrie 
2018, când Comisia Europeană a 
făcut apelul la candidaturi, scrie 
https://www.consilium.europa.eu.

La 1 februarie 2019, Comitetul de 
selecţie constituit pentru alegerea 
propunerilor de candidaţi la funcţia 
de procuror-şef european a trimis la 
PE şi Consiliu lista scurtă cu numele 
celor aleşi pentru a ocupa această 
funcţie. Primul loc pe lista scurtă a 
fost ocupat de Laura Codruţa Kove-
si (România), aceasta �ind urmată 
de Jean-Francois Bohnert (Franţa) 
şi Andres Ritter (Germania).

Procedura în cadrul Consiliului UE 
a început la 20 februarie 2019, când 
cele 22 de state participante la struc-
tura Parchetul European l-au votat, 
în COREPER (Comitetul Reprezen-
tanţilor Permanenţi - organism de 
lucru al Consiliului) pe candidatul 
francez Jean-Francois Bohnert pe 
primul loc şi pe candidata Laura Co-
druţa Kovesi pe locul doi, la egali-
tate cu Andres Ritter.
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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-

Evaluarea națională transdisciplinară 
ar putea � amânată cu patru ani

l l  Aplicarea legii educației în pri-
vința schimbării Evaluării Naționa-
le de la clasa a VIII-a, în mod trans-
disciplinar, în anul școlar 2020-2021, 
adică pentru elevii care în prezent 
sunt în clasa a VII-a, s-ar putea amâ-
na cu patru ani, potrivit unei inițiati-
ve legislative depuse în comisia de 
învățământ din Senat. Proiectul are 
un singur articol în care se arată că 
„evaluarea Națională organizată la 
�nalul clasei a VIII-a se va desfășu-
ra în conformitate cu prevederile 
prezentei legi începând cu gene-
rația de elevi care intră în clasa a 
V-a în anul școlar 2020-2021” infor-
mează HotNews.ro. 
În prezent, legea educației preve-
de că începând cu anul școlar 2020-

Schimbarea legii vânzării terenurilor 
agricole, pe ultima sută de metri

l l Comisia de agricultură a Camerei 
Deputaților grăbește apariția noilor 
reglementări referitoare la vânzarea 
terenurilor, prin modi�carea Legii 
nr. 17/2014, privind unele măsuri 
de reglementare a vânzării-cum-
părării terenurilor agricole situate 
în extravilan. Conform declarației 
președintelui comisiei de specialita-
te din Camera Deputaților, deputa-
tul Alexandru Stănescu, modi�cările 
sunt pregătite de un an de zile, iar 
intenția comisiei este ca schimbări-
le legislative să �e promovate în ac-
tuala sesiune parlamentară, potrivit 
HotNews.ro. 
CLAUZA CA ORICE CUMPĂRĂTOR SĂ AIBĂ 

EXPERIENȚĂ ÎN DOMENIUL AGRICOL 

„Am propus câteva modificări 
în ceea ce privește preempțiunea 
asupra cumpărării terenurilor. În 
ceea ce privește persoanele juridi-
ce care au drept de cumpărare, ne 
propunem să excludem fondurile 
de investiții și vrem să introducem 
clauza ca orice cumpărător să aibă 
experiență în domeniul agricol. În 
același timp, propunerile vizează 
obligativitatea cumpărătorului de 
a avea un domiciliu în țară”, a decla-

rat deputatul Alexandru Stănescu, 
președintele Comisiei de agricultură 
a Camerei Deputaților. 

Emil Dumitru, fermier și fost preșe-
dinte Pro Agro, este de părere că 
modificările trebuie completate 
cu un plafon maxim până la care 
se poate face vânzarea terenurilor. 
„Este nevoie ca plafonul maxim să 
�e stabilit pe baza unui studiu reali-
zat de Institutul de Economie Agrară 
care să arate dimensiunile fermei 

optime”, a declarat Emil Dumitru.
Conform sursei citate, deputatul 

Alexandru Stănescu pledează pen-
tru înaintarea în Parlament a modi-
�cărilor discutate de comisie. „Se 
poate veni după aceea cu o iniția-
tivă privind introducerea unui pla-
fon. Pentru că, impunerea unui pla-
fon, acum, este o temă di�cilă, care 
poate genera contestări de natură 
constituțională”, a declarat Alexan-
dru Stănescu. Foto: rador.ro

2021 elevii de clasa VIII-a vor susți-
ne un examen cu mai mult de două 
probe, la limba română și la mate-
matică. Amânarea aplicării legii a 
venit din partea părinților și a pro-
fesorilor, în condițiile în care Minis-
terul Educației nu a venit până acum 
cu o metodologie de examen, așa 
cum prevedea legea.
Federația Națională a Asociațiilor de 
Părinți este de acord cu amânarea 
evaluării naționale transdisciplinare, 
spunând că profesorii nici nu pre-
dau transdisciplinar în prezent. „De 
la clasa a V-a cred că este su�cient 
până să pună la punct metodolo-
gia. (...) Când se întocmește o nouă 
lege, să �e schimbată și evaluarea”, 
a spus Cristache, președintele FNAP.

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 Oare câți antreprenori au un con-
sultant de business, dar un consultant 
fiscal? Cu siguranță, mulți dintre an-
treprenorii români din Spania au un 
consultant fiscal, însă nu și unul de 
business. Întrebarea este: de ce? 
Atât unul, cât și celălalt te scapă de proble-
me, de durerile de cap sau de amenzi. Știm 
cu toți că, am avea probleme cu �scul, dacă 
nu am avea un consultant �scal, însă, din pă-
cate!!, nu suntem conștienți că și lipsa unui 
consultant de business duce la probleme.
Pe lângă faptul că, în cele mai multe cazuri, 
un consultant de afaceri are mai multă expe-
riență  decât majoritatea antreprenorilor; din 
exteriorul �rmei, problemele se văd diferit, 
decât din interior și acest fapt te poate ajuta 
atât la rezolvarea acestora, cât și la stabilirea 
unui plan de business.
Un business plan (plan de afaceri) este un 
instrument foarte important, este exact 
ca un sistem de navigație GPS, ne stabilim 
un obiectiv și ne ajută să ajungem la el.
Un consultant de business, te ajută să-
ți monitorizezi afacerea, discută cu tine  
și te ghidează să iei cele mai bune decizii 
și, în general, este foarte important ca un 
consultant de buesiness să facă business 

și să te învețe din cele trăite de el, nu doar 
din auzite. 
Un consultant de business te ajută să identi�ci 
noi piețe de desfacare, pentru că de multe ori, 
poți � blocat pe o anumită piață de desfacere 
și să nu observi altele, dar o piață nouă ți-ar 
putea crește vânzările substanțial. De ase-
menea, un consultant de business te ajută 
să identi�ci noi canale de vânzare pentru a 
nu te limita doar la cele tradiționale. 

La ce te ajută un consultant de business? 
Cât de importantă e consultanța în afaceri?

La Teia Media oferim consultanță de 
business prin care te putem ajuta să ai 
mai multă claritate asupra afacerii tale, să-
ți de�nești publicul țintă căruia te adre-
sezi, să creezi mesaje și campanii prin care 
să te faci cunoscut, să vinzi mai mult și mai 
usor și să îți crești continuu �rma.
Trimite-ne un e-mail la adresa: 
info@teiamedia.com sau sună la 91 877 10 12 
și îți oferim o ședință de consultanță gratuită.

l lMulți dintre noi știm că, brandul 
este foarte important în orice tip 
de business, însă nu orice produs 
este o marcă, după cum nu orice 
marcă este un brand.

Astfel, pentru ca un produs să de-
vină Brand este nevoie de o anumi-
tă investiție atât �nanciară, cât și de 
timp. O imagine de brand care să 
�e pozitivă și puternică este foarte 
greu de creat, dar mai ales de păs-
trat, iar costurile nu sunt deloc ne-
glijabile. Practic, sunt foarte multe 
branduri pe care le cunoaște toată 
lumea, însă acestea au avut nevoie 
de ceva timp pentru a-și crea pro-
pria lor imagine.

De fapt, Brandul nu este ceea ce 
zici tu că ești, brandul este ceea ce 
cred alții despre tine, dar știi la ce 
te ajută să ai un brand puternic?

Un Brand cunoscut oferă produ-
cătorului garanția găsirii celor mai 
buni distribuitori, permite �xarea 
unui preț de top, justi�când costu-
rile suplimentare de marketing și 
producție. Brandul te ajută să câș-

tigi loialitatea consumatorilor, da-
torită sentimentelor de încredere și 
afecțiune pe care le declanșează 
și fac mai ușoară introducerea de 
noi produse pe piață. Cercetările din 
Marea Britanie au arătat că oame-
nii sunt dispuși să plătească până la 
30% mai mult pentru un brand  cu-
noscut și în care au încredere, decât 
pentru un brand nou, necunoscut.

Brandul se caracterizeză prin în-
credere, reputație și recunoaștere în 
rândul clienților și este compus din 
nume, logo, slogan, gra�că, formă, 
culoare, sunet, miros și gust. 

Tu vrei un brand puternic?

Ce este un BRAND? 
De ce e important  
în orice tip  
de business?



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

& 919 551 584 

Fácil Plus de Valenti ne  
¡¡¡18 Litros a precio de 

15!!! No dejes escapar esta 
oferta de BRICOPRO

La recomendación del experto

15L + 3L
G R AT I S
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l l Ai simțit vreodată dureri de 
spate care te-au împiedicat să te 
bucuri de clipele petrecute ală-
turi de cei dragi? Adevărul este 
că durerile de spate reprezintă o 
afecțiune foarte frecventă – spe-
cialiștii spun că 1 din 5 adulți su-
feră de dureri de spate care se în-
tind pe o durată de câteva luni. 

În principal, cauzele sunt de 
două feluri: de natură in� amato-
rie (apărând, de regulă, după vâsta 
de 40 de ani) sau de natură mecani-
că (acestea pot apărea la orice vârs-
tă, adesea în urma unor traumatis-
me sau a unui exces de efort � zic). 
Durerile reumatice pot scădea ca-
litatea vieții, deoarece îți afectează 
atât starea � zică, cât și cea psihică.

Ele pot debuta într-o singură parte 
a corpului (localizate, spre exemplu, 
în umăr) sau în mai multe (cum ar 
�  la încheieturi). Și apar ca urmare 
a deteriorării cartilajului articular, 
care acoperă suprafețele osoase ce 
formează o articulație.

Printre cele mai frecvente cauze 

ale durerilor reumatice se numără:
- artrită: afectează încheieturile;
- tendonită (dureri de tendoane): 

poate �  cauzată de gută, anumite 
infecții sau artrită reumatoidă;

- in� amarea mușchilor;
- suprasolicitarea articulațiilor;
- in� amații și tume� ere în mușchi 

sau articulații;
- traumatisme.

Puterea Ursului® cu plante BIO Kräuter®: 

Remediul natural Numărul 1 pentru dureri reumatice

Cele mai afectate zone sunt 
genunchii, șoldurile, degetele și 
partea inferioară a spatelui. Prin-
tre simptome, în afară de durerea 
localizată, se a� ă: um� area articu-
lațiilor, slăbiciune a mușchilor, di� -
cultate în timpul mersului cauzată 
de durere, di� cultate în întreprinde-
rea sarcinilor simple, ca îmbrăcatul 
sau aplecatul.

l l Gelul antireumatic Puterea 
Ursului® cu plante BIO Kräuter® 
este recunoscut pentru efectul 
rapid de calmare a durerilor. 
Are un efect de încălzire locală 
și acționează pe loc.
Combinația specială de mentă, 
eucalipt, ginseng și viță-de-vie 
provenite din medii controlate 
biologic conferă efecte multiple 
cum ar �  atenuarea durerilor mus-
culare, articulare și reumatice, cal-
marea și reducerea in� amațiilor.
În plus, are o acțiune emolien-
tă, antiseptică și stimulatoare 
asupra circulației periferice.
Kräuter® Puterea Ursului® capsu-
le, o formulă complexă de ingre-
diente speciale, conceput pentru 
a reprezenta, împreună cu gelul 
antireumatic Puterea Ursului®, o 
soluție completă de ajutor în cazul 
durerilor reumatice. 
Acționează din interior asupra 
zonelor afectate, pentru o cal-
mare mai rapidă a durerilor reu-
matice.

Adio durere, adio reumatism!

Life Care®
Ofertă cu peste 300 de produse 
bio, naturale și vegane la îndemâ-
na ta, ACUM cu reduceri de până la 
24% în baza cardului de � delitate 
și câștiguri de sute și chiar mii de 
euro, promovând lunar produsele 
Life Care®. Vrei să faci parte din 
echipa Life Care ® din Spania sau 
doar să încerci produsele? 

Sună la 642 333 933!
Foto: Shutterstock

Gelul antireumatic 
Puterea Ursului®, 
recomandat ca adjuvant 
pentru calmarea durerilor
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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



CAMPANIE EL RUMANO EN ESPAÑA
N R .  243 26 SEP TEM B RIE 201 910



ECONOMIEEL RUMANO EN ESPAÑA
N R .  243 26 SEP TEM B RIE 201 9 11

l l Programul prin care şcolarii vor 
primi câte un borcan cu miere în 
�ecare lună va � funcţional de la 1 
ianuarie 2020, a declarat, pe 20 sept. 
2019, Daniel Botănoiu, secretar de 
stat în Ministerul Agriculturii şi Dez-
voltării Rurale (MADR), informează 
AGERPRES.

„Începând cu 1 ianuarie 2020, 
programul prin care şcolarii vor 
primi câte un borcan cu miere va 
� funcţional. Ideea este că am avut 
înţelegerea de a pregăti foarte bine 
programul acesta. Ne dorim să �e 
mierea locală în program, nu să 
ne trezim cu produse extrase din 
porumb, din melasă, din sfeclă sau 
din nu ştiu ce... Este important să 
avem calitate, pentru că nu vrem 
ca, după aceea, să auzim că „ciu-
ma roşie” a furat din mierea copiilor 
sau că „ciuma galbenă” a făcut nu 
ştiu ce. Nu asta este intenţia noas-
tră, pentru că uitaţi-vă, un copil din 
mediul rural poate să sară un gard şi 
să-şi ia un măr din pom, dar la bor-
canul de miere se uită ca la o icoană, 

pentru că nu are de unde să-l ia. Mie-
rea este cel mai bun lucru care se 
poate întâmpla copiilor din mediul 
rural, pentru că nu au surse de ener-
gie, nu au surse de sănătate pe care 
să şi le ia din alimentaţie aşa cum 
există în mediul urban”, spus Botă-
noiu, în conferinţa de presă care a 
deschis ediţia de toamnă a Târgu-
lui Naţional al Mierii, organizată pe 

Programul prin care şcolarii vor primi câte un 
borcan cu miere, funcţional de la 1 ianuarie 2020

platforma apicolă Băneasa.
O�cialul MADR a adăugat că pro-

ducţia naţională de miere va � în-
curajată, odată cu livrarea a 3.000 
de tone către populaţia din Româ-
nia. „Să ştim că din producţia naţio-
nală 3.000 de tone se vor duce că-
tre populaţia din România (...) Vrem 
să avem un program echilibrat”, a 
susţinut Botănoiu. Foto: ziarullumina.ro

l l Votul pozitiv acordat pe 19 sept. 
2019 pachetului legislativ Mobi-
litate 1 de europarlamentarii din 
cadrul Comisiei de Transport şi 
Turism a Parlamentului European 
(TRAN) este extrem de nefavora-
bil pentru transportatorii români, 
atrage atenţia Uniunea Naţională a 
Transportatorilor Rutieri din Româ-
nia (UNTRR) într-un comunicat, in-
formează AGERPRES.

„UNTRR consideră extrem de nefa-
vorabil votul din cadrul Comisiei de 
Transport şi Turism a Parlamentului 
European (TRAN), prin care s-a de-
cis ca cele mai importante 3 dosare 
ale Pachetului Mobilitate 1 să nu �e 
transmise înapoi la Comisia Euro-
peană, pentru începerea de la zero 
a unui nou proces legislativ. Euro-
deputaţii membri TRAN au decis în 
data de 19.09.2019, într-o reuniune 
extraordinară la Strasbourg, menţi-
nerea celor 3 dosare ale Pachetului 
Mobilitate 1 din legislatura prece-
dentă şi continuarea procesului le-
gislativ european”, se menţionează 

în documentul redactat de Uniunea 
Naţională a Transportatorilor Rutieri 
din România.

UNTRR şi-a exprimat apreciarea 
faţă de implicarea europarlamen-
tarilor români prezenţi la şedinţa Co-
misiei, care au votat împotriva apro-
bării Pachetului Mobilitate 1, deci în 
sprijinul transportatorilor români.

„UNTRR îşi exprimă încrederea că 
un eventual comisar european al 
României pe transporturi va reuşi să 
scoată din actualul set legislativ cele 
mai defavorabile prevederi pentru 
transportatorii rutieri români”, mai 
precizează UNTRR. Foto: trans.info

Votul pozitiv acordat 
Pachetului Mobilitate 
1 dezavantajează 
transportatorii români
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Israelul este o ţară 
rusofonă, consideră 
preşedintele rus 
Vladimir Putin

Rep. Moldova: Numele 
bene�ciarilor furtului 
miliardului care apar 
în raportul Kroll

l l Rusia consideră Israelul drept o 
ţară rusofonă, a a�rmat preşedinte-
le rus Vladimir Putin, în cadrul unui 
discurs pronunţat la Moscova pe 17 
sept. 2019, în cursul unui eveniment 
organizat de United Israel Appeal, 
organizaţie sionistă responsabilă de 
strângerea de fonduri, în condiţiile 
în care în Israel trăiesc aproape două 
milioane de migranţi provenind din 
fostele republici ex-sovietice, infor-
mează AGERPRES.

„Cetăţenii Rusiei şi Israelului sunt 
uniţi prin legături de familie, de ru-
denie şi prietenie. Este o adevărată 
reţea, o familie comună şi o spun 
fără exagerare. Israelul are aproape 
două milioane de cetăţeni vorbitori 
de limba rusă. Considerăm Israelul 
drept un stat rusofon”, a a�rmat şe-
ful statului rus. Putin a mai spus că 
va efectua o vizită în Israel în luna 
ianuarie, la invitaţia preşedintelui is-
raelian Reuven Rivlin pentru a asista 
la ceremoniile consacrate împlinirii 
a 75 de ani de la eliberarea lagăru-
lui de concentrare Auschwitz şi Zi-
lei internaţionale de comemorare 
a Holocaustului. „Desigur, voi pro-
�ta de aceasta invitaţie”, a spus Pu-
tin. Comerţul bilateral între statul 
israelian şi Rusia a crescut cu 9% în 
2018, în raport cu anul precedent, 
a adăugat el. 

Rusia menţine relaţii strânse cu 
unele ţări unde trăiesc rusofoni.

l l Membrii Comisiei de anchetă pentru 
elucidarea circumstanţelor devalizării sis-
temului bancar al Republicii Moldova şi de 
investigare a fraudei bancare din 2014 au 
dezvăluit câteva nume de pe lista primită 
de la compania Kroll cu beneficiarii fraudei 
bancare ce a destabilizat puternic sistemul 
financiar al republicii, conform media de 
peste Prut, informează AGERPRES.

Într-o conferinţă de presă, preşedintele 
Comisiei, Alexandru Slusari, a declarat că a 
primit aceste documente abia pe 20 sept. 
2019 de la Banca Naţională, chiar dacă ele 
existau anterior şi la Procuratura Generală. 
„Astăzi (20 sept. 2019), la 13:30, a venit in-
formaţia cu anumite nume şi am semnat 
un fel de declaraţie de confidenţialitate. 
Sunt două lucruri care ni se interzic: să pu-
blicăm aceste documente şi să pronunţăm 
vreun nume. Noi am discutat acest subiect 
cu membrii comisiei şi ne-am asumat ris-
cul să facem publice (unele) numele. Vă 
putem confirma câteva nume şi câteva 
companii care figurează pe această listă...”, 
a declarat Alexandru Slusari.

„Vlad Plahotniuc este principalul bene-
ficiar al furtului miliardului. Al doilea este 
grupul lui Vlad Filat cu câteva persoane din 
anturajul său. Mai sunt Marina Tauber, Re-
ghina Apostolova, aproape întreg grupul 
parlamentar al Partidului ŞOR. De aseme-
nea, figurează numele lui Gabriel Stati”, a 
indicat Slusari. Documentul Kroll menţio-
nează reprezentanţi ai grupului de pe lân-
gă Unibank, printre care figurează Petru 
Lucinschi şi Vladimir Novosadiuc.

l l Molecule cu efecte necunoscute, 
testate în Franța pe cel puțin 350 de 
persoane bolnave de Parkinson sau 
Alzheimer, într-o abație și în afara 
oricărui cadru legal: un „studiu clinic 
sălbatic” de o amploare rară a fost 
interzis pe 19 sept. 2019 de Agenția 
franceză a medicamentului, infor-
mează AGERPRES.

Acest test „ilegal” era condus de 
o structură denumită Fonds Josefa, 
al cărei vicepreședinte este Henri 
Joyeux, contestat de comunitatea 
medicală din Franța în special din 
cauza pozițiilor sale antivaccin. Con-
tactat telefonic, Joyeux a susținut 
că activitățile „nu au nicio legătură 
cu un test clinic”. „Este vorba de un 
studiu științi�c prealabil unui test 
clinic care va � solicitat până la �-
nalul anului 2019. Agenția medica-
mentului o știe perfect”, a declarat 
acesta, ulterior.

„Profesorul Jean-Bernard Four-
tillan, care a descoperit hormonul 
somnului, valentonină, a scris în 22 
iunie Agenției naționale a Medica-
mentului pentru a-i informa. Fie nu 
au citit scrisoarea, �e au citit-o prost, 
asta e tot”, a continuat el. 

Experimentul consta în aplica-
rea a două substanțe, valentonină 
și 6-metoxy-harmalan, în speranța 
de a trata mai multe boli neurologi-
ce (Parkinson, Alzheimer, tulburări 
de somn etc.). Potrivit ANSM, aces-
te molecule sunt apropiate de me-

lantonină, hormon utilizat frecvent 
pentru un somn mai bun, dar nere-
comandat unor categorii de oameni 
de către agenția sanitară din cauza 
efectelor secundare.

Pe site-ul Fonds Josefa, fondatorul, 
profesorul Jean-Bernard Fourtillan, 
revendică descoperirea valentoni-
nei, care „protejează organismul 
nostru și asigură reglarea vieții psihi-
ce și vegetative”. „Calitatea, efecte-

Franța: O abație găzduia un „test clinic sălbatic” 
pentru tratarea Parkinson și Alzheimer

le și toleranța acestor substanțe nu 
sunt cunoscute” și „un risc pentru 
sănătatea participanților nu poate 
� exclus”, a replicat ANSM.

Efectuarea unui test clinic fără au-
torizație este pasibilă de o amendă 
de 15.000 de euro și un an de închi-
soare, a precizat Celli, fără a lua în 
calcul eventuale pedepse din codul 
penal francez. 

Foto: pexels.com

Ce spune criza capacelor de 
borcane despre economia Turciei
l l Pentru că prețurile la mâncare au 
crescut, turcii se pregătesc de iarnă 
făcând conserve de legume și fruc-
te. Capacele de borcan sunt atât de 
căutate și au devenit atât de greu de 
găsit încât oamenii au început să le 
fure. De asemenea, aceste obiecte 
aparent mărunte au început să �e 
vândute și pe piața neagră, infor-
mează HotNews.ro.

Lipsa capacelor de borcane arată 
percepția populaţiei faţă de direcţia 
în care se îndreaptă economia. 

În timp ce bugetele lor încă se re-
simt după prăbuşirea monedei în 
2018, turcii au început să caute cu 
frenezie capace de borcan pentru 
a pro�ta de calmarea in�aţiei şi a 
face conserve pentru iarnă. Cu câte-
va luni în urmă, rata in�aţiei a atins 
cel mai ridicat nivel de la venirea la 
putere a preşedintelui Recep Tayyip 
Erdogan în urmă cu 16 ani.

Nu s-a mai întâmplat niciodată 

Costa Rica a primit titlul „Campionul 
Pământului”, acordat de ONU
l l Costa Rica a fost desemnată de ONU 
drept „Campionul Pământului” pentru 
rolul său de prim plan în combaterea 
schimbărilor climatice, a anunţat Pro-
gramul Naţiunilor Unite pentru Mediu 
(UNEP) pe 20 sept. 2019, informează 
AGERPRES.

Ţara din America Centrală a primit cea 
mai importantă distincţie a ONU în do-
meniul mediului ca o recunoaştere a 
politicilor sale de protecţie a naturii şi a 
angajamentului său de a pune în apli-
care programe pentru reducerea emi-
siilor în atmosferă şi de a lupta împotriva 
schimbărilor climatice. „Costa Rica a fost 
un pionier în protecţia păcii şi a naturii şi 
dă un exemplu pentru regiune şi pentru 
lume”, a declarat Inger Andersen, direc-
torul executiv al UNEP, într-un comuni-
cat de presă. „Emisiile globale ating ni-
veluri record şi trebuie să acţionăm acum 
pentru a trece la economii mai curate şi 
mai resistente”, a adăugat oficialul ONU.

Este pentru prima dată când o ţară 
primeşte premiul la categoria „leader-
ship politic”, care recunoaşte efortul de 
pionierat al ţării din America Centrală 
în realizarea sustenabilităţii prin plasa-
rea preocupărilor de mediu în centrul 
strategiilor politice şi economice de zeci 
de ani. În trecut, printre câştigători s-au 

numărat doar persoane - lideri mondiali 
sau inventatori de tehnologii, mai spu-
ne sursa citată.

În februarie trecut, Costa Rica a prezen-
tat Planul naţional de decarbonizare, cu 
obiective pe termen mediu şi lung pen-
tru reformarea unor sectoare precum 
transportul, energia, gestionarea deşeu-
rilor şi utilizarea pământului. Prin aces-
te măsuri, ţara încearcă să atingă zero 
emisii în 2050. Peste 98% din energia din 
Costa Rica este deja regenerabilă şi mai 
mult de jumătate din ţară este acoperi-
tă de păduri după „o muncă dureroasă 
pentru a inversa decenii de defrişare”, 
potrivit UNEP. Succesul realizărilor ţării 
din America Centrală în ceea ce priveşte 
sustenabilitatea arată că plasarea preo-
cupărilor de mediu în centrul strategiilor 
sale politice şi economice este „realiza-
bilă şi viabilă din punct de vedere eco-
nomic”, potrivit ONU.
Foto: group.skanska.com

până acum. „Oamenii cred că preţu-
rile vor creşte la iarnă, astfel că îşi iau 
măsuri de precauție”, explică Ibra-
him Bilici, proprietarul unui magazin 
care vinde articole ieftine.
Foto: borcane.ro
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Hochei: Victorii după 
prelungiri pentru SC 
Miercurea Ciuc şi ACSH 
Gheorgheni, în Erste Liga

Şah: Peste 350 de 
jucători vor participa la 
Campionatele Mondiale 
de veterani de la Bucureşti

l l Sport Club Miercurea Ciuc şi ACSH 
Gheorgheni au obţinut victorii după 
prelungiri pe propriile patinoare, vi-
neri, 20 sept. 2019, în Erste Liga la 
hochei pe gheaţă, în timp ce Coro-
na Braşov a pierdut în Ungaria, in-
formează AGERPRES.

Sport Club Miercurea Ciuc a tre-
cut de UTE cu 4-3 (1-1, 1-1, 1-1, 1-0), 
prin golurile marcate de Andrei Ta-
ratuhin, Szilard Rokaly, Rodney Pe-
lley şi Tihamer Becze, respectiv Eric 
Pance şi Cody Carlson (două). ACSH 
Gheorgheni a învins-o pe Hokiklub 
Budapesta cu 2-1 (0-0, 0-0, 1-1, 1-0). 
Oaspeţii au deschis scorul prin Ar-
pad Loczi, după care Timur Rasulov 
şi Andreas Valdix au înscris golurile 
harghitenilor. Corona a fost învinsă 
la Budapesta de Schiller-Vasas HC cu 
4-3 (1-1, 3-1, 0-1). Canadienii Cody 
Fowlie şi Wacey Rabbit au înscris go-
lurile braşovenilor, iar pentru gazde 
au punctat Zalan Fliszar (două), Pe-
ter Hetenyi şi Mate Kovats adaugă 
sursa citată.

În clasament, pe primul loc se a�ă 
FTC-Telekom, cu 11 puncte (4 jocu-
ri), urmată de Dunaujvarosi Acelbi-
kak, 9 p (3 j), Sport Club Miercurea 
Ciuc, 7 p (3 j), DEAC Debrecen, 6 p (3 
j), Corona Braşov, 4 p (3 j), Hokiklub 
Budapesta, 4 p (3 j), Schiller-Vasas 
HC, 3 p (4 j), Fehervari Titanok, 3 p 
(4 j), UTE, 2 p (3 j), ACSH Gheorghe-
ni, 2 p (4 j).

l l Înscrierile pentru Campionatul 
Mondial de şah pentru veterani, 
care va avea loc la Bucureşti, în 
perioada 11-24 noiembrie 2019, 
s-au încheiat cu înregistrarea a 
circa 350 de şahişti din 54 de ţări, 
informează AGERPRES.

E s t e  d e m n ă  d e  r e m a r c a t 
prezenţa legendarei  şahiste 
georgiene Nona Gaprindaşvili, 
ELO 2275, la secţiunea 65+. Fosta 
campioană mondială şi încă ju-
cătoare redutabilă, la vârsta de 
75 de ani, este în primele 250 de 
jucătoare din lume. La masculin, 
categoria 65+, lista este deschisă 
de un alt şahist care a făcut isto-
rie, armeanul Rafael Vaganian, 
ELO 2514, fost campion al URSS 
în 1988 şi membru în echipele 
URSS şi Armeniei, mai scrie sur-
sa citată. 

Referitor  la  Campionatul 
Mondial de veterani, Ion Şer-
ban Dobronăuţeanu, reprezen-
tant al României în board-ul 
Federaţiei Europene de Şah, 
a declarat că prin această par-
ticipare a şahiştilor din 54 de 
ţări, este una dintre competiţii-
le sportive de cea mai mare am-
ploare găzduite de România în 
acest an, iar succesul în orga-
nizarea ei va conduce la creş-
terea prestigiului ţării noastre 
în lume.

l l Naţionala României va juca partida cu 
Norvegia, din preliminariile EURO 2020 
la fotbal, cu porţile închise, iar Federaţia 
Română de Fotbal a fost amendată cu 
83.000 de euro, după incidentele pro-
vocate de suporteri la meciurile cu Spa-
nia şi Malta, de luna aceasta, anunţă FRF, 
conform AGERPRES.

„În ciuda apelurilor repetate ale Fede-
raţiei Române de Fotbal, prin canalele 
de comunicare înaintea partidelor cu 
Spania şi Malta, cât şi pe durata aces-
tora, prin crainicul partidei şi mesajele 
dispuse public pe stadion, comporta-
mentul suporterilor la meciurile din sep-
tembrie ale echipei naţionale aduce o 
nouă sancţiune din partea UEFA. Fede-
raţia Româna de Fotbal a fost informată 
vineri, 20 septembrie 2019, cu privire la 
decizia luată de Comisia de Disciplină a 
UEFA în urma rapoartelor întocmite la 
partidele România - Spania şi România 
- Malta, din preliminariile pentru EURO 
2020, disputate pe 5 şi 8 septembrie, 
pe Arena Naţionala din Bucureşti, res-
pectiv stadionul „Ilie Oană” din Ploieşti. 
Astfel, FRF a fost sancţionată cu plata a 
83.000 de euro pentru scandările rasis-
te ale suporterilor, folosirea de materiale 
pirotehnice, aruncarea de obiecte în su-
prafaţa de joc şi pătrunderea spectato-
rilor pe gazon. În plus, următorul joc de 
pe teren propriu din preliminariile EURO 
2020, România - Norvegia, din 15 octom-
brie, programat tot pe Arena Naţionala, 
se va disputa cu porţile închise”, se arată 

în comunicat.
Federaţia Română de Fotbal se va afla, 

timp de un an, sub atenta supraveghere 
a UEFA şi, în cazul în care incidentele se 
vor repeta, încă un meci va fi disputat cu 
porţile închise. România a mai evoluat 
fără spectatori în grupa de Liga Naţiuni-
lor, anul trecut, în duelul cu Muntenegru 
de la Ploieşti, ca urmare a unei sancţiu-
ni primite în preliminariile EURO 2016, 
şi împotriva Lituaniei, tot pe stadionul 
„Ilie Oană”.

La partida cu Spania (1-2), din 5 sep-

Fotbal: România va juca meciul  
cu Norvegia  fără spectatori, după  
incidentele de la partidele cu Spania şi Malta

tembrie, momentul de reculegere în 
memoria fiicei fostului selecţioner spa-
niol Luis Enrique, decedată la vârsta de 
doar 9 ani, a fost perturbat de fluierătu-
rile spectatorilor.

România va întâlni reprezentativa In-
sulelor Feroe pe 12 octombrie, de la ora 
19:00, pe stadionul Torsvollur din Tor-
shavn, iar pe 15 octombrie va înfrunta 
Norvegia, pe Arena Naţională din Bucu-
reşti (ora 21:45), ambele în preliminariile 
EURO 2020.
Foto: gandul.info

Rugby: CSM Ştiinţa Baia Mare a 
câştigat derbyul etapei a 4-a a 
SuperLigii, cu Timişoara Saracens
l l Echipa CSM Ştiinţa Baia Mare, cam-
pioana României, a câştigat derbyul eta-
pei a 4-a a SuperLigii CEC Bank la rugby, 
învingând pe teren propriu pe Timişoara 
Saracens, liderul la zi, cu scorul de 28-
24 (8-17), informează pe 21 sept. 2019 
AGERPRES.

La capătul unui meci extrem de dis-
putat între singurele formaţii neînvinse 
de până acum în actuala ediţie a primei 
ligi valorice, băimărenii au reuşit să re-
cupereze decalajul existent la pauză şi 
să câştige de o manieră spectaculoasă, 
deşi au avut un om mai puţin pe teren, 
mai bine de o repriză, după ce Taniela 
Maravunawasawasa a văzut cartonaşul 
roşu. „Zimbrii” au reuşit trei eseuri, din-
tre care două transformate, şi au concre-
tizat trei lovituri de pedeapsă, în timp 
ce bănăţenii au punctat prin trei eseuri, 
transformate, şi o lovitură de pedeapsă, 
mai spune sursa citată.

În alte partide ale etapei, echipa ACS 

F1: Pilotul german Sebastian Vettel (Ferrari) 
a câştigat Marele Premiu de la Singapore
l l Pilotul german Sebastian Vettel (Fe-
rrari) a câştigat pe 22 sept. Marele Pre-
miu de la Singapore, prima sa victorie 
în 2019, înaintea coechipierului său, 
monegascul Charles Leclerc, plecat 
din pole position, scrie AGERPRES.

Olandezul Max Verstappen (Red 
Bull) a completat podiumul celei de-a 
15-a manşe din cele 21 ale sezonului, 
pe circuitul de la Marina Bay. Britani-
cul Lewis Hamilton (Mercedes), liderul 
clasamentului piloţilor, a încheiat pe 
locul 4 devansându-l pe colegul său, 
�nlandezul Valtteri Bottas.

Vettel a înregistrat astfel prima 
victorie în 23 de curse.
Clasamentul cursei de la Singapore:

1. Sebastian Vettel (Germania/Ferra-
ri) 308,706 km în 1 h 58:33.667

2. Charles Leclerc (Monaco/Ferra-
ri) + 2.641

3. Max Verstappen (Olanda/Red 

Bull-Honda) + 3.821
4. Lewis Hamilton (Marea Britanie/

Mercedes) + 4.608
5. Valtteri Bottas (Finlanda/Merce-

des) + 6.119
6. Alexander Albon (Thailanda/Red 

Bull-Honda) + 11.663

7. Lando Norris (Marea Britanie/
McLaren-Renault) + 14.769

8. Pierre Gasly (Franţa/Toro Rosso-Hon-
da) + 15.547

9. Nico Hulkenberg (Germania/Re-
nault) + 16.718

10. Antonio Giovinazzi (Italia/Alfa 
Romeo Racing-Ferrari) + 17.855

11. Romain Grosjean (Franţa/
Haas-Ferrari) + 35.436

12. Carlos Sainz Jr (Spania/McLa-
ren-Renault) + 35.974

13. Lance Stroll (Canada/Racing 
Point-Mercedes) + 36.419

14. Daniel Ricciardo (Australia/Re-
nault) + 37.660

15. Daniil Kviat (Rusia/Toro Rosso-Hon-
da) + 38.178

16. Robert Kubica (Polonia/Wi-
lliams-Mercedes) + 47.024

17. Kevin Magnussen (Danemarca/
Haas-Ferrari) + 1:26.522. Foto: thenational.ae

Tomitanii Constanţa a pierdut acasă cu 
Dinamo (26-36), iar SCM Gloria Buzău 
s-a impus în faţa propriilor suporteri, cu 
31-21, în confruntarea cu U Cluj. Lider 
este, deocamdată, Timişoara Saracens, 
urmată de CSM Ştiinţa Baia Mare şi CSA 
Steaua. Foto: super-liga.ro
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MUNCĂ

OFERTE

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

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

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

CERERI

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

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

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

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

MATRIMONIALE

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

Hombre, 48 años, me gustaría conocer 
una chica entre 40 y 46 años para amistad 
y posible relación seria. Tel: 605255652.

Español, funcionario del estado, busca 
amistad sin límite, con señora rumana 
de 40 a 50 años. Tel: 692349636.

Domn de 46 de ani, divorțat, din zona 
Madridului, doresc să cunosc o doam-
nă de vârstă apropiată pentru o relație 
de prietenie. Mă puteți suna la tel: 
642264868.

Divorțat, 43 de ani, doresc să cunosc o 
femeie de vârstă apropiată din comuni-
tatea Madrid. Tel: 642002967.

Domn din comunitatea Madrid, 41 de ani, 
doresc să cunosc o domnișoară de vârstă 
apropiată pentru o relație serioasă. Tel: 
642707115.

Bărbat de 55 de ani, 1,78 m înălțime, 
80 kg, șaten cu ochii albaștri, fără obli-
gații, din zona Madridului, doresc să cu-
nosc o doamnă de vârstă apropiată. Tel: 
602619787.

Caballero de 56 años, soltero, busca mujer 
rumana para amistad y posible relación 
de pareja. Mido 1.60 m, comunidad de 
Madrid. Me llamo Angel. Tel: 687858760.

Spaniol din Madrid, în vârstă de 42 de ani, 
pianist, îmi place să merg la film, să mă 
plimb, să discut, vreau să cunosc o tânără 
româncă pentru prietenie sau mai mult. 
Tel: 647733924.

Bărbat de 47 de ani, singur din Ma-
drid vreau să cunosc o doamnă. Tel: 
642968198.

Español serio, busco mujer entre 40 a 55 
años para conocerse y posible relación. 
Tel: 642286632. 

Domn, 44 de ani, locuiesc în Arganda del 
Rey. Îmi doresc să cunosc o doamnă de 
vârstă apropiată, să întemeiem o familie. 
Nu îmi doresc o aventură. Sunt un om  
c u  f r i c ă  d e  B u n u l  D u m n e z e u .  
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.
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