
Pe teritoriul Spaniei vor � organizate 143 de secţii de votare la alegerile prezidenţiale din noiembrie 2019, dintr-un 
total de 835 de secţii de votare în străinătate. A fost majorat numărul de localităţi unde se organizează secţii de 
votare (totalul de 143 de secţii din Spania se a�ă în 99 de oraşe diferite), pentru ca alegătorii a�aţi în zone mai puţin 
populate cu cetăţeni români să aibă un drum cât mai scurt de parcurs până la cea mai apropiată secţie. PAGINA 3

Premiul Orașului Alcalá de Henares, pentru Arhitectură 
(2019) a fost primit de Parohia Ortodoxă Română
l lÎn studioul Radio Românul 
din Spania (107,7 FM și www.
radioromanul.es), în cadrul 
emisiunii „Dimineți pe Româ-
nește”, l-am avut invitat în ca-
drul unui interviu pe preotul 
paroh Adrian Pintea, al Parohiei 
Ortodoxe Române din Alcalá de 
Henares (Madrid). Vizita preotu-
lui ne-a adus o veste minunată: 
Premiul Orașului, pentru Arhitec-
tură (2019) a fost primit de Paro-
hia Ortodoxă Română din Alcalá 
de Henares. Interviu la Pagina 4
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PUP-O, MĂ!–Comedia anului în premieră, 
în Spania: Locuri limitate-rezervă din timp!
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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
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Cazuri penale

Drept administrativ
Teme imobiliare și închirieri
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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.
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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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Lista secţiilor de votare din Spania la 
alegerile prezidenţiale din noiembrie 2019

Foto: mae.ro

Emil Boc: Cluj-
Napoca va avea în 
curând autobuze 
fără şofer

Foto: tvm.com.mt Pagina 5

TeiaMedia îți oferă 
tot sprijinul de care ai 
nevoie pentru a porni 
în forță cu afacerea ta

Foto: www.teiamedia.com Pagina 6
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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.

AEP: Secţii de votare în diaspora în şcoli, hoteluri, 
centre comerciale; Spania - cele mai multe secţii

l l Şcoli, centre culturale, hoteluri, restau-
rante sau spaţii de divertisment pentru 
copii vor găzdui secţii de votare pentru 
românii din diaspora la alegerile prezi-
denţiale din noiembrie, arată lista publi-
cată de Autoritatea Electorală Permanentă 
(AEP), conform AGERPRES.

În total, AEP a aprobat 835 de secţii de 
votare în străinătate, cele mai multe � ind 
în Spania - 143. Românii din diaspora, care 
au ales să îşi exprime opţiunea la urnă şi 
nu prin corespondenţă, au la dispoziţie 
câte trei zile, pentru � ecare tur de scrutin.

În Madrid, AEP a aprobat organizarea a 
nouă secţii de votare.

În Italia au fost aprobate 142 de secţii 
de votare, dintre care cinci la Roma, îm-
părţite la Ambasadă, Consulat, respectiv 
Institutul Cultural Român. 

În Germania, AEP a aprobat 79 de secţii 
de votare, iar în Regatul Unit al Marii Bri-
tanii şi Irlandei de Nord - 72, dintre care 

18 sunt la Londra. 
Românii din Franţa pot vota la prezi-

denţiale într-una dintre cele 50 de secţii 
aprobate de AEP. 

AEP a aprobat în� inţarea a 37 de secţii de 

votare în Republica Moldova, dintre care 
12 sunt în Chişinău.

În Belgia au fost aprobate 23 de secţii de 
votare, iar în Austria - 17.

În Irlanda sunt 16 secţii aprobate. 

Lista cu secţiile de votare, cu adresele 
acestora, este disponibilă pe site-ul o� cial 
al Autorităţii Electorale Permanente şi tre-
buie să � e publicată în Monitorul O� cial.

Potrivit AEP, „misiunile diplomatice şi o� -
ciile consulare vor lua măsurile necesare, 
potrivit legii, pentru asigurarea condiţii-
lor logistice minimale pentru desfăşura-
rea votării în secţiile de votare, precum şi 
pentru aducerea la cunoştinţa alegătorilor 
din străinătate a sediilor acestora”.

Alegerea preşedintelui României în 
diaspora va avea loc pe parcursul a trei 
zile, pentru � ecare tur de scrutin: 8, 9 şi 10 
noiembrie - pentru primul tur şi 22, 23 şi 
24 noiembrie - pentru al doilea tur. De ase-
menea, românii din străinătate care s-au 
înregistrat online pot vota şi prin cores-
pondenţă. Potrivit portalului o� cial www.
votstrainatate.ro, 43.003 de români sta-
biliţi în altă ţară au ales această variantă.
Foto: cluj-am.ro
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Lista secţiilor de votare din Spania la alegerile prezidenţiale din noiembrie 2019
l lPe teritoriul Spaniei vor � organiza-
te 143 de secţii de votare la alegerile 
prezidenţiale din noiembrie 2019, din-
tr-un total de 835 de secţii de votare 
în străinătate, conform listei aprobate 
de Autoritatea Electorală Permanentă 
din România, informează Ambasada 
României în Regatul Spaniei.
Mai multe informații pe http://www.roaep.
ro/legislatie/alegeri-prezidentiale/

Numărul foarte ridicat de secţii din 
Spania – de circa trei ori mai mare de-
cât la orice alt scrutin din trecut – se da-
torează eforturilor de durată ale Amba-
sadei României la Madrid şi ale celor 7 
o�cii consulare româneşti din Spania 
pentru obţinerea de sedii adecvate. În 
majoritatea cazurilor, aceste eforturi au 
bene�ciat de susţinerea deplină a auto-
rităţilor spaniole, fără de care numărul 
şi calitatea sediilor secţiilor de vot ar � 
avut de suferit. Amplasarea secţiilor de 
votare urmează îndeaproape distribuţia 
geogra�că a românilor din Spania. Ast- 
fel, a fost mărit numărul de secţii din 
oraşe care găzduiesc, în interiorul lor şi 
în împrejurimi, comunităţi mari de româ-
ni, motiv pentru care aproape jumăta-
te (70) din secţiile din Spania se a�ă în 
26 de localităţi. În acelaşi timp, a fost 
majorat numărul de localităţi unde se 
organizează secţii de votare (totalul de 

143 de secţii din Spania se a�ă în 99 de 
oraşe diferite), pentru ca alegătorii a�aţi 
în zone mai puţin populate cu cetăţeni 
români să aibă un drum cât mai scurt de 
parcurs până la cea mai apropiată secţie.

Lista secţiilor de votare din Spania
624 Madrid 1 Ambasadă Avenida de Alfon-
so XIII 157, 28016 Madrid
625 Madrid 2 Ambasadă Avenida de Alfon-
so XIII 157, 28016 Madrid
626 Madrid 3 Secție Consulară Avenida de 
la Albufera 319, 28031, Madrid
627 Madrid 4 Secție Consulară Avenida de 
la Albufera 319, 28031, Madrid
628 Madrid 5 Institutul Cultural Român 
Plaza del Cordón 1, bajo derecha, 28005, 
Madrid
629 Madrid 6 Centro Cultural El Pozo del tío 
Raimundo Avenida de las Glorietas 19-21, 
28053 Madrid
630 Madrid 7 Centro Cultural El Pozo del tío 
Raimundo Avenida de las Glorietas, 19-21, 
28053 Madrid
631 Madrid 8 Cámara de Comercio Calle Pe-
dro Salinas 11, 28043 Madrid
632 Madrid 9 Cámara de Comercio Calle Pe-
dro Salinas 11, 28043 Madrid
633 Coslada 1 Hotel NH Villa de Coslada Ave-
nida Constitución 75, 28821, Coslada
634 Coslada 2 Hotel NH Villa de Coslada Ave-
nida Constitución 75, 28821, Coslada
635 Alcalá de Henares 1 Centro Municipal 

Zulema Calle de Entrepeñas 2, 28803 Alca-
lá de Henares
636 Alcalá de Henares 2 Centro Municipal 
Zulema Calle de Entrepeñas 2, 28803 Alca-
lá de Henares
637 Alcalá de Henares 3 Centro Municipal 
Zulema Calle de Entrepeñas 2, 28803 Alca-
lá de Henares
638 San Fernando de Henares Hostal Goyma
Calle de Gonzalo de Córdoba 11, 28830 San 
Fernando de Henares
639 Torrejón de Ardoz 1 Hotel Aida Av. de la 
Constitución 167, 28850, Torrejón de Ardoz
640 Torrejón de Ardoz 2 Hotel Aida Av. de la 
Constitución 167, 28850, Torrejón de Ardoz

641 Arganda del Rey 1 Hotel Sercotel AB 
Avenida de Madrid 47, 28500 Arganda del 
Rey, Madrid
642 Arganda del Rey 2 Hotel Sercotel AB 
Avenida de Madrid 47, 28500 Arganda del 
Rey, Madrid
643 Móstoles Junta de Distrito 4 Calle Pintor 
Velázquez 68, 28935, Móstoles
644 Alcorcón Teatro Municipal Buero Vallejo
Calle Los Robles s/n, 28921, Alcorcón
645 Leganés Centro Cívico Julián Besteiro 
Avenida Rey Juan Carlos I 30, 28915, Leganés
646 Fuenlabrada Salón Capilla Real Calle 
de la Constitución 67, 28944 Fuenlabrada, 
Madrid

647 Getafe Polideportivo Municipal Juan 
De La Cierva Avenida Don Juan de Borbon, 
28901 Getafe
648 Guadalajara Centro Social Los Valles Calle 
Virgen de la Hoz (Calle San Isidro) s/n, 19005 
Guadalajara
649 Parla UNED Calle Pintor Rosales s/n, 
28982 Parla, Madrid 
651 San Sebastian de los Reyes Centro Mu-
nicipal de Formación Ocupacional Avenida 
Ramón y Cajal 5, 28703 San Sebastián de 
los Reyes 
652 Aranjuez Centroi Socio-Cultural Ceci-
lo Fernandez Bustos Calle de las Moreras 32 
colț cu Calle del Primero de Mayo 2-4, 28300 
Aranjuez
653 Valdemoro Centro de Empresas Calle 
Gaspar Bravo de Sobremonte s/n, 28341 Val-
demoro, Madrid 
654 San Martin de la Vega Aulas de Forma-
ción Avenida Abogados de Atocha 17, 28330 
San Martin de la Vega 
655 Brunete Primărie - Salón de Plenos Plaza 
Mayor s/n, 28690 Brunete
656 Rivas Vaciamadrid Casa de Asociaciones
Avenida Armando Rodríguez Vallina s/n, 
28523 Rivas-Vaciamadrid
657 Collado Villalba El Capricho Plaza Cuatro 
Caños, 28400 Collado Villalba
658 Velilla de San Antonio Centro de Aso-
ciaciones Calle Ventura Rodriguez 7, 28891 
Velilla de San Antonio.
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Premiul Orașului Alcalá de Henares, pentru Arhitectură (2019) a 
fost primit de Parohia Ortodoxă Română din Alcalá de Henares

l l În studioul Radio Românul din 
Spania (107,7 FM și www.radioro-
manul.es), în cadrul emisiunii „Di-
mineți pe Românește”, l-am avut 
invitat în cadrul unui interviu pe 
preotul paroh Adrian Pintea, al Pa-
rohiei Ortodoxe Române cu hramul 
„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” 
pentru comunitatea românilor din 
Alcalá de Henares (Madrid-Spania). 
Vizita preotului paroh Adrian Pin-
tea ne-a adus o veste minunată: 
Premiul Orașului Alcalá de Hena-
res, pentru Arhitectură, anul 2019, 
a fost primit de Parohia Ortodoxă 
Română din Alcalá de Henares.
Dacă românii îl au pe Marele Emi-
nescu, spaniolii îl au pe Marele 
Cervantes. Cu mult timp în urmă, 
marele scriitor spaniol, Miguel de 
Cervantes a fost botezat în orașul 
Alcalá de Henares, la data de 9 oct. 
1547, motiv pentru care, la început 
de octombrie, an de an, în acest oraș 
are loc o sărbătoare foarte apreciată, 
denumită în limba spaniolă Semana 
Cervantina. Această sărbătoare este 
recunoscută și apreciată la nivel re-
gional, național și, de ce nu, și la ni-
vel internațional pentru numărul de 
turiști veniți de prin toată lumea în 
Spania, curioși să vadă orașul Alca-
lá de Henares, orașul lui Cervantes.
Și tot pentru a-l evoca onorabil pe 
marele Cervantes, primăria orașului 
Alcalá de Henares oferă o serie de 
premii denumite la comun Premiile 
Orașului Alcalá de Henares în Arte 
și Literatură. În acest an, la ediția cu 
numărul 50, comunitatea românilor 
din acest oraș s-a bucurat de o mare 
surpriză: premiul pentru arhitectură 
a fost oferit părintelui Adrian Pintea, 
preot paroh al Parohiei Ortodoxe 
Române cu hramul „Sfântul Mare 
Mucenic Gheorghe” pentru comu-
nitatea românilor din Alcalá de He-
nares. Cu un proiect început de prin 

2010, având o investiție de peste 1,5 
milioane de euro, din care 1.400.000 
euro au fost strânși an după an din 
donații de la enoriași, lăcașul de cult 
reprezintă un frumos proiect arhi-
tectural, apreciat în prezent pentru 
valoarea adăugată zonei urbanisti-
ce a orașului și pentru cât de bine 
s-a integrat în peisagistica orașu-
lui. Proiectul a fost realizat de arhi-
tectul José Luis González Sánchez, 
iar frumoasa biserică poate � vizita-
tă la adresa Cuesta de Teatinos 12, 
28805, Alcalá de Henares, Madrid.
Mai multe detalii, vă invităm să des-
coperiți în interviul următor, reali-
zat de Irina Sîntimbreanu, la Radio 
Românul. Interviul în întregime poa-
te � ascultat pe pagina web www.
radioromanul.es, la butonul Radio 

din meniu, secțiunea Interviuri.
Reporter:  Ce simbolizează 
acest premiu obținut din partea 
primăriei orașului Alcalá de He-
nares?
Preot Adrian Pintea: Acest premiu 
este un simbol pe care ni l-a acor-
dat primăria, este un premiu pen-
tru arhitectură pe anul 2019, acor-
dat comunității de români din acest 
oraș pentru efortul și munca pe care 
au depus-o credincioșii români în 
atâția ani de zile spre a ridica lă-
cașul de cult și centrul parohial. Și 
anul acesta, la ediția jubiliară a de-
cernării acestor premii din partea 
primăriei, Dumnezeu a rânduit să 

ticipării la acest tip de eveniment 
- Premiile Orașului Alcalá de He-
nares?
Preot Adrian Pintea: Gândul a por-
nit de la îndemnul arhitectului José 
Luis González Sánchez, care este ar-
hitectul episcopiei catolice din Al-
calá de Henares, episcopiei căreia 
doresc să-i mulțumesc pentru tot 
ajutorul oferit, vreme de 15 ani ne-
au permis să slujim în capela de lân-
gă gara orașului, de pe Paseo de la 
Estación, fără să plătim 1 euro, ceea 
ce este un lucru extraordinar, fără 
ajutorul lor, era foarte greu să vor-
bim acum despre premii sau despre 
faptul că ne-am putut construi bise-
rica. Arhitectul nostru din țară este 
Dorin Adam, cel de la care a pornit 
acest proiect pe care l-am prelucrat 
la normele urbanistice din Alcalá de 
Henares împreună cu  arhitectul 
José Luis González Sánchez. Aces-
ta a mai primit un premiu pentru 
o restaurare a unei biserici catolice 
și așa ne-am gândit să participăm 
și noi la acest concurs, la secțiunea 
Arhitectură. Și astfel, am primit re-
cunoaștrea muncii noastre.
Reporter: Dar această recunoaș-
tere a efortului și a muncii depu-
se pentru ridicarea bisericii, nu 
are în vedere oare și o recunoaș-
tere, o apreciere a felului cum s-a 
îmbinat tradiția și cultura româ-
nească, a ortodoxiei românești, 
cu normele urbanistice din Spa-
nia, din Alcalá de Henares?
Preot Adrian Pintea: Da, noi avem 
exemple în istoria bisericii, în istoria 
creștinătății, avem exemple în care 
Mântuitorul nostru Iisus Hristos con-
vertește ceea ce pare a � slab și neîn-
semnat în virtute. Și așa avem exem-
ple cum din vameș ajunge apostol, 
din marele prigonitor - apostol, din 
desfrânată - sfântă, așa și proiectul 
nostru la început când îl vedeau cre-
dincioșii nu prea înțelegeau ce fel de 
proiect e, nu prea înțelegeau ce e cu 
biserica, nu semăna cu una la vede-
rea căreia erau obișnuiți din Româ-
nia. Proiectul nu genera prea multă 
încredere, iar acum este un proiect 
extraordinar, premiat și, acum, cre-
dincioșii când vin la biserică încep să 
se regăsească în proiect și se bucură 
de el, în cadrul bisericii. Din exterior 
nu pare a � ce vei întâlni în interior.
Premiul este o bucurie, o realizare, o 
mângâiere și ne integrează în orașul 
Alcalá de Henares. Acest premiu va 
sta la loc de cinste în cadrul bisericii.
 
Felicitări maxime din partea  
n o a s t r ă  ș i  D o a m n e  a j u t ă ,  
tuturor!

primim premiul pentru construcția 
bisericii și a centrului parohial. E o 
bucurie mare, deoarece recunoaș-
terea efortului și a muncii pe care au 
depus-o credincioșii spre a construi 
biserica vine nu din partea noastră, 
nu ne dăm noi românii premii unii 
la alții, ci vine de la cei care nu sunt 
români, nicio persoană din juriu nu 
e un cetățean român, nici de religie 
ortodoxă, sunt imparțiali, specialiști 
în domeniul patrimoniului din ca-
drul primăriei din Alcalá de Henares 
și au văzut lucrurile bune pe care noi 
am încercat și am reușit să le facem.
Reporter: Cum s-a întâmplat mai 
exact, de unde a venit gândul par-
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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-

Emil Boc: Cluj-Napoca va avea 
în curând autobuze fără şofer

l l  Cluj-Napoca va � primul oraş din 
România care ar urma să aibă, de 
anul viitor, autobuze fără şofer, in-
formează AGERPRES.

„Am declanşat un proiect pilot la 
Cluj - care înseamnă con�rmarea 
brandului de oraş al inovării, inte-
ligenţei arti�ciale, al dezvoltării, cer-
cetării şi IT-ului - şi cu această di-
mensiune pragmatică referitoare la 
punerea în circulaţie, cu titlu expe-
rimental, a unui autobuz autonom, 
fără şofer, după modelul celor care 
există în marile oraşe europene. 

Acest autobuz va deservi ca arie 
de circulaţie zona centrală”, spune 
Emil Boc,  „în mod special pentru a 
arăta că acest oraş susţine dimen-
siunea modernă, susţine inovarea 

Dosarul Revoluției - se cere redeschiderea 
urmăririi penale pentru Petre Roman

l l Procurorul general cere instanței 
redeschiderea urmăririi penale în 
cazul lui Petre Roman și al lui Teo-
dor Brateș, cu privire la infracțiuni 
contra umanității în dosarul Revo-
luției. Mai exact, procurorul general 
Bogdan Licu a in�rmat soluțiile de 
clasare dispuse de procurorii mili-
tari, informează HotNews.ro.

Parchetul General anunță că în 
urma examinării din o�ciu a soluții-
lor de clasare dispuse de Secția Par-
chetelor Militare, constatându-se că 
procurorii militari nu au respectat 
anumite dispoziții, astfel că nu s-au 
efectuat actele de urmărire penală 
care să stabilească corect situația 
de fapt în dosarul Revoluției, pro-
curorul general interimar a decis:

In�rmarea, ca netemeinice, a so-
luțiilor de clasare dispuse față de 
Petre Roman - fost membru al Con-
siliului Frontului Salvării Naționale și 
prim-ministru al Guvernului Româ-
niei şi Teodor Brateș -fost redac-
tor-șef la Televiziunea Română, cu 
privire la infracțiunile contra uma-
nității (...) și redeschiderea urmăririi 
penale în cauză;

In�rmarea, ca nelegală și netemei-

nică, a soluției de clasare dispusă 
cu privire la infracţiunile de: omor 
(...), omor cali�cat (...), genocid (...), 
infracţiuni de război contra ope-
raţiunilor umanitare şi emblemelor, 
(...) utilizarea de metode interzise în 
operaţiunile de luptă şi redeschide-
rea urmăririi penale în cauză;

In�rmarea, ca nelegală și netemei-
nică, a soluţiei de clasare dată cu 
privire la plângerile formulate de un 
număr de 672 de persoane având ca 

obiect săvârşirea infracţiunilor con-
tra umanităţii (...) şi redeschiderea 
urmăririi penale în cauză.

Dosarul Revoluției a fost trimis ins-
tanței în 8 aprilie, după aproape 30 
de ani, timp în care a fost închis și 
redeschis de mai multe ori. 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a 
stabilit ca primul termen în cameră 
preliminară în dosarul „Revoluţiei” 
să aibă loc în 29 noiembrie.
Foto: hu�.ro

şi inteligenţa arti�cială, pe care nu 
o vom putea evita oricum în viitorul 
cel mai apropiat. 

Va � un mijloc de mobilitate a vii-
torului acest transport autonom şi 
sper ca anul viitor să îl vedem pe 
străzile Clujului”, a declarat, pe 21 
oct. 2019, presei, primarul Emil Boc.

El a mai spus că proiectul pilot va 
� pus în practică în colaborare cu 
UTCN.

„Cluj-Napoca îşi doreşte să dea, 
încă o dată, tonul în România în ceea 
ce priveşte transportul public, după 
ce a fost primul oraş care a introdus 
în circulaţie autobuzele electrice”, 
a menţionat primarul de Cluj, con-
form sursei citate.
Foto: tvm.com.mt

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 TeiaMedia este este o agenție 
d e  m e d i i  d e  c o m u n i c a r e ,  
m a r k e t i n g  ș i  p u b l i c i t a t e .  
TeiaMedia gestionează prin 
cele două canale media Radio 
Românul și Periódico El Rumano 
diverse campanii de marketing 
și evenimente.

Și acum, să facem o scurtă analiză 
pentru a vedea cum te poate ajuta 
TeiaMedia să pornești în forță cu afa-
cerea ta? Pornim de la consultanța 
în afaceri, TeiaMedia îți oferă o șe-
dință de consultanță gratuită pentru 
a analiza ce tip de afacere vrei să por- 
nești sau unde ai nevoie de urgente 
îmbunătățiri pentru afacerea pe care 
o desfășori chiar acum.

După analiza profilului afacerii 
tale, adică ce tip de produse sau ser-
vicii oferi, pui în vânzare, analizăm cât 
de bine e poziționată afacerea ta, 
astfel analizăm dacă ai o identitate 
vizuală bine de�nită printr-un logo 
(simbol gra�c) și printr-o pagină pe 
Internet, aici analizăm funcționalita-
tea și conținutul, iar dacă nu ai o pa-
gină pe Internet, îți oferim tot supor-

tul pentru a o avea în cel mai scurt 
timp posibil. Mai departe, analizăm 
cât de bine stai la conținutul publicat 
deja sau te ajutăm în alegerea unor 
strategii puternice de comunicare, 
marketing și publicitate. Un alt as-
pect, pe care mulți antreprenori nu-l 
înțeleg, dar probabil concurența ta l-a 
înțeles deja, este importanța apro-
pierii de publicul tău, de potențialii 

TeiaMedia îți oferă tot sprijinul de care ai 
nevoie pentru a porni în forță cu afacerea ta

tăi clienți, de persoanele care vor să 
cumpere ce oferi tu, dar nu au a�at de 
tine. Aici intră în dicuție forța rețele-
lor de socializare,  de ex. Facebook, 
YouTube și altele. Dar hai să vorbim 
concret despre afacerea ta!

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 lFie că vorbim de o pagină pe Inter-
net, o pagină web sau un site web, 
vorbim de același lucru: despre 
prezența afacerii tale pe Internet. 
Dar de ce este important ca Aface-
rea Ta să aibă o Pagină Web?

Obiectivul principal al deținerii unei 
pagini web pentru afacerea ta este de 
a vinde. Dacă nu ai înțeles până acum 
acest aspect, probabil concurența ta are 
avantajul de a se poziționa mai bine în 
lumea online-ului. Dar întotdeauna e 
loc de o schimbare în bine, iar o pagină 
web bine organizată, funcțională, cu un 
aspect elegant pe dispozitivele mobile 
îți aduce un plus în promovarea pro-
duselor și serviciilor tale.

Dar ce mai poate � o pagină web?
Pe lângă scopul de a vinde și avan-

tajele aduse în promovare, o pagină 
web este o carte de vizită în lumea on-
line-ului, acolo unde din ce în ce mai 
multe persoane trăiesc activ.

O pagină web cu un conținut atractiv 
și bine organizat aduce vizite pentru 
căutarea de mai multe informații des-
pre produsele și serviciile tale. Vizitele 

din pagina web se transformă în vizite 
la sediul �rmei, magazinului, restauran-
tului, depozitului tău etc.

O pagină care nu are niciun instru-
ment de colectare date de contact, 
nu își îndeplinește obiectivul lunar de 
funcționare, ca să un spunem că o 
ai fără să te bucuri de roadele ei.

O pagină web pentru afacerea ta fără 
transpunerea ei pe rețelele de sociali-
zare, să zicem Facebook, Instagram, nu 
ajunge e�cient la potențialii tăi clienți. 
De aici, poți trage concluzia despre 
importanța unei pagini web pentru 
afacerea ta: vânzări, promovare, ima-
gine și poziționare pe piață.

Cât de important  
este să ai o Pagină  
Web pentru  
Afacerea Ta?



 AVDA. CONSTITUCIÓN, 203
 TEL: 919 551 584

@bricopro_es
www.bricopro.es

Lunes a viernes de 06:00 h a 21:00 h
Sábados de 07:00 h a 21:00 h
Domingos 09:00 h a 15:00 h

MAMPARA 
VIDRIO TEMPLADO 6mm

1FIJO+1CORREDERA

1000X1900

7,41 €

5,41 €

7,41 €
133,98€

VAT FLEXIBLE 
GRIS

PAM ECOGEL
CEMENTO COLA PORCELANICO

ROLLO MULTICAPA
16x25m

PRECIOS SIN IVA INCLUIDO
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l l Zilnic, fie ca suntem acasă, 
la serviciu, la sport sau în con-
cediu, ne putem confrunta 
cu diverse dureri neaștepta-
te și neplăcute. Un junghi, o 
problemă la genunchi, glez-
ne sau o febră musculară su-
părătoare ne sunt foarte cu-
noscute!

UITĂ DE DURERE cu NOUL 
MAGIC ROLL KRÄUTER®!
Folosind „magia” dată de sim-
plitatea şi puterea naturii, Kräu-
ter®  identifică în permanenţă 
dorinţele sau nevoile celor care 
îşi doresc să găsească soluţii cât 
mai naturale şi de încredere în-
tr-o lume invadată de „artificial”. 
Combinând puterea magică a 
naturii şi calitatea terapeutică 
a plantelor BIO, brandul  Kräu-
ter® a dezvoltat încă un produs 
UNIC, REVOLUŢIONAR- MAGIC 
ROLL-ul KRÄUTER®! 
MAGIC ROLL-ul cu plante BIO 
Kräuter® Cod- 4458 îţi aduce 

un concept UNIC antidurere, în 
format roll-on, extrem de uşor 
de folosit şi de transportat. 
Plantele conţinute, printre care 
aloe vera BIO, salvie BIO, rozma-
rin BIO, arnică montană, men-
tă, muşeţel şi altele sunt binecu-
noscute pentru rolul important 
în diminuarea unui spectru foar-
te larg de dureri musculare sau 

Te supără junghiurile, încheieturile, genunchii, 
gleznele sau zona cervicală? MAGIC ROLL-ul cu plante 
BIO Kräuter® îţi aduce un concept UNIC antidurere

articulare, pentru proprietăţile 
antiinflamatoare, ajutând şi la 
calmarea iritaţiilor pielii, chiar 
şi cele provocate de înţepături 
de insecte. 

Efect imediat: după masarea 
uşoară a zonei vei simţii rapid 
senzaţia de rece/cald, semn 
că produsul acţionează!

l l Recomandări: - calmarea ra-
pidă a durerilor din diverse zone, 
precum zona cervicală, a gâtului, 
încheieturilor, braţelor, genun-
chilor, gleznelor sau muşchilor;
- calmarea iritaţiilor pielii, chiar 
şi cele provocate de muşcături 
de insecte!

Trebuie neapărat să-l ai 
pentru că:
- acoperă peste 20 de „tipuri de 
dureri” şi zone unde se poate 
aplica!
- are efect imediat;
- are o formulă unică şi multe 
plante BIO cu proprietăţi mul-
tiple;
- e foarte uşor de folosit oriun-
de te-ai afla (acasă, la birou, la 
sport etc);
- e foarte uşor de transportat în 
poşetă sau geantă;
- se absoarbe total, foarte re-
pede;
- pielea rămâne extrem de fină, 
cu un miros foarte plăcut;

- nu te murdăreşti pe mâini;
- este foarte elegant!
Trimite durerea la plimbare și 
bucură-te de „MAGIA” acestui 
produs!
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!

Recomandări pentru 
MAGIC ROLL-ul cu 
plante BIO Kräuter®
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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 Asociaţia MaiMultVerde a prezen-
tat, într-un eveniment organizat în 
centrul Capitalei, pe malul râului 
Dâmboviţa, cea mai nouă inovaţie 
în materie de colectare a deşeuri-
lor - drona plutitoare „Waste Shark” 
(„Rechinul deşeurilor”), informează 
AGERPRES.

Dispozitivul inovativ este de pro-
ducţie olandeză, a costat 21.800 de 
euro şi este capabil să colecteze de 
pe suprafaţa apelor 500 de kilogra-
me de deşeuri din plastic, într-o sin-
gură zi. Autonomia dronei este de 
opt ore, la �nalul acestui interval 
putând � încărcată la priză. Eveni-
mentul a marcat şi cinci luni de la 
demararea Programului „Cu Ape-
le Curate”, iniţiativă a Lidl România 
şi MaiMultVerde, în parteneriat cu 
CeRe, ARC şi Bloc0.

„Am învăţat de-a lungul timpului 
că printre aliaţii pe care ni-i putem 
lua în această luptă se a�ă şi multe 
soluţii tehnologice. Aşa am desco-
perit Waste Shark şi ne-am dat sea-
ma că este foarte potrivit, pentru 

că acţiunile noastre de igienizare 
se întâmplă doar pe malurile ape-
lor. Vom pleca în turneu în oraşele 
implicate în proiectul „Cu Apele Cu-
rate” şi de la anul am vrea să mer-
gem şi pe a�uenţii Dunării, pentru 
că sunt foarte multe deşeuri care 
vin pe acolo.  Cred că în primăvara 
anului următor vom putea veni cu 
nişte rezultate concrete, după im-

MaiMultVerde a lansat la apă Waste Shark - 
drona care colectează deşeurile din plastic

plicarea dronei în acţiunile de eco-
logizare a apelor”, a declarat, Marta 
Popescu, coordonator al proiectului 
„Cu Apele Curate”.

În perioada de vară a acestui an 
peste 450 de voluntari implicaţi au 
reuşit să adune din apele Dunării 7,2 
tone de deşeuri, din care 6,5 tone 
au fost deşeuri din plastic.
Foto: mashable.com

l l În România ponderea taxelor în 
prețurile finale ale benzinei fără 
plumb și motorinei sunt printre 
cele mai mici din UE, susține Attila 
Gyorgy, secretar de stat în cadrul Mi-
nisterului Finanțelor Publice (MFP), 
răspunzând unei interpelări adre-
sate de un deputat, informează 
HotNews.ro.

„Astfel, la benzina fără plumb 
această pondere reprezintă 54% 
din prețurile �nale, iar la nivelul UE 
în patru state membre este înregis-
trată o pondere mai mică, respec-
tiv între 50-53%, în timp ce la mo-
torină această pondere e de 50% 
din prețurile �nale, o pondere mai 
mică înregistrându-se doar în șase 
state membre”, spune el.

Attila Gyorgy menționează că me-
dia ponderii taxelor în prețurile �-
nale la nivelul UE pentru benzina 
fără plumb este de 61%, iar pentru 
motorină de 55%, România fiind 
sub media înregistrată la nivelul UE. 
„Din analiza situației privind prețu-
rile cu taxe pentru produsele ener-

getice la nivelul UE se observă că în 
cazul benzinei fără plumb, doar un 
stat membru practică prețuri mai 
mici comparativ cu cele practicate 
în România, iar în cazul motorinei, 
cinci state înregistrează prețuri mai 
mici comparativ cu cele practicate 
în România”, arată el. „Practicarea 
unor prețuri diferite la carburanți 
(comparativ cu UE n.r.) nu este de-
terminată de nivelul taxelor, ci de 
politica de formare a prețurilor uti-
lizate de operatorii economici de 
pe piață”, a mai spus Attila Gyorgy 
conform sursei citate.
Foto: cars.ro

Prețurile diferite față 
de UE la carburanți 
nu sunt determinate 
de nivelul taxelor
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Record în Egipt! 
30 de mumii 
descoperite în 
Luxor

În �ecare an, sunt 
arestați peste 1,3 
milioane de copii 
şi adolescenţi

l l Autoritățile egiptene au anunțat 
descoperirea a 30 de mumii în zona 
Luxor, unde se a�ă Valea Regilor. 
Este un număr record ce nu a mai 
fost atins de mai mult de un secol, 
informează HotNews.ro.

După ani buni de săpături ale unor 
organizații străine, misiunea egip-
teană de arheologi a reușit să facă 
această descoperire valoroasă. Se-
cretarul general al Curții Supreme 
de Antichități din Egipt a declarat 
că ultimele descoperiri din 1881 și 
1891 au fost toate conduse de străi-
ni. El a spus că 2019 va rămâne anul 
în care o nouă descoperire a fost fă-
cută, de data asta de egipteni.

Ministrul egiptean al Antichităților 
a declarat că mumiile au fost găsi-
te într-o stare foarte bună, având 
coșciugele deosebit de bine colo-
rate. Dintre mumiile descoperite, 
pe lângă bărbați și femei, au fost 
găsiți și doi copii. Această desco-
perire a fascinat întreaga lume ar-
heologică, dat �ind faptul că foarte 
rar sunt găsiți copii.

Culoarea coșciugelor s-a păstrat 
atât de bine pentru că egiptenii fo-
loseau culori naturale. După vopsire 
era mixat albuș de ou cu ceară de 
la lumânări pentru a oferi un luciu 
rezistent. Aceste descoperiri vor-
besc despre civilizația egipteană; 
statutul ambelor sexe era respectat, 
�ind înmormântați cum se cuvine.

l l Cel puţin 1,3 milioane de copii şi 
adolescenţi sunt arestaţi o�cial în 
�ecare an în întreaga lume, potrivit 
cifrelor ONU, informează AGERPRES.

Dintre ei, aproximativ 410.000 de 
persoane sub 18 ani ajung în închi-
soare în �ecare an, conform unui ra-
port recent comandat de experţi din 
cadrul Naţiunilor Unite. Abuzurile, 
violenţa şi neglijarea sunt frecvente 
în multe centre de detenţie. În plus, 
lipsesc lumina soarelui, intimitatea, 
îngrijirea medicală adecvată şi po-
sibilităţile de educare.

„Prejudiciile provocate copiilor 
sunt enorme. În atmosfera ostilă din 
închisoare, creierele lor caută numai 
supravieţuirea. Dezvoltarea �zică, 
intelectuală şi emoţională sunt blo-
cate”, spune Teresa Ngigi, psiholog 
la SOS Children’s Villages.

Conform raportului ONU, 330.000 
de tineri sunt plasaţi în centre spe-
ciale la nivel mondial, în fiecare 
an, în contextul migraţiei şi între 
430.000 şi 680.000 de copii şi ado-
lescenţi sunt deţinuţi în instituţii. 
„Multe dintre aceste case funcţio-
nează ca instituţii militare în care 
copiii sunt instruiţi ca nişte soldaţi. 
Nu mai este vorba despre disciplină, 
ci despre pedeapsă. Nu există regu-
li, nu există controale, copiii nu au 
dragoste, nu au niciun cuvânt de 
spus”, susţine reprezentanta SOS 
Children’s Villages.

l l Mii de persoane au participat pe 
19 oct. 2019, în Croaţia, la mani-
festaţii împotriva justiţiei care nu 
protejează femeile, după ce cinci 
bărbaţi acuzaţi de un viol colectiv 
asupra unei adolescente au fost 
puşi în libertate, informează Hot-
News.ro.

Cei cinci suspecţi sunt acuzaţi că 
au violat în mod repetat timp de un 
an a fată în vârstă de 15 ani, într-un 
sat din apropierea oraşului Zadar. 
Mai mult, ei au �lmat scenele cu te-
lefoanele mobile şi astfel au şantajat 
fata, care în �nal s-a adresat psiho-
logului de la şcoală. Ei au fost eli-
beraţi la începutul acestei luni de 
un judecător, dar reîncarceraţi joi 
în urma protestelor provocate de 
eliberarea lor.

În capitala Zagreb, circa 7.000 
de persoane, au manifestat sub  
sloganul „Justiţie pentru fete”. Ma-
nifestaţii de mai mică amploare 
s-au desfăşurat şi în alte 15 oraşe 
croate.

Conform datelor poliţiei, între 
90 şi 150 de violuri ori tentative de 
viol sunt semnalate în �ecare an în 
Croaţia. Dar unii experţi susţin că 
pentru �ecare caz cunoscut există 
alte circa 20 care nu ajung în justiţie.

Şi Spania a cunoscut anul trecut o 
mobilizare feministă similară după 

controversatul caz al „haitei”, nume-
le pe care şi l-au dat cinci bărbaţi 
din Sevilla condamnaţi în primă ins-
tanţă la nouă ani de închisoare pen-
tru delictul de „abuz sexual” asupra 
unei tinere madrilene de 18 ani, în 
timpul sărbătorilor de la San Fermin 
în vara lui 2016. Ei au �lmat scena şi, 
în plus, s-au lăudat pe WhatsApp cu 
fapta lor, dar fata a fost nevoită să 
explice la proces atitudinea ei pa-
sivă ce rezultă din imagini. Apără-
torii celor cinci făptaşi au susţinut 

 Eliberarea a cinci bărbați acuzați că 
au violat o fată de 15 ani a provocat 
manifestaţii de amploare în Croaţia

că victima a consimţit raporturile 
sexuale, întrucât nu părea să se îm-
potrivească.

În �nal, în urma recursului cei cinci 
bărbaţi au fost condamnaţi de�ni-
tiv la 15 ani de închisoare, și a fost 
anunțată o posibilă modi�care a Co-
dului Penal introducând noţiunea 
de consimţământ sexual explicit, 
după modelul Suediei, astfel încât 
orice act sexual fără un acord clar 
să �e considerat viol.
Foto: hotnews.ro

Protestatarii din Hong Kong au 
început să scrie „scrisori  
de adio” apropiaților

l lPersoanele care participă la mani-
festațiile desfășurate în Hong Kong 
au început să scrie și să trimită „scri-
sori de adio” apropiaților, în con-
textul escaladării tensiunilor între 
protestatari și autorități, informează 
HotNews.ro.

„Când vei găsi această scrisoare, 
e posibil să � fost deja arestat sau 
ucis”, scrie un protestatar în vârs-
tă de 22 de ani, care s-a semnat cu 
pseudonimul „Nimeni”. Câțiva pro-
testatari au transmis publicației The 
New York Times că au scris acele 
scrisori după ce autoritățile au în-
ceput să folosească gloanțe reale. 
Violențele au escaladat în ultimul 
timp pe fondul protestelor din Hong 
Kong. Protestatarii au devenit mult 
mai agresivi, iar autoritățile au per-
cheziționat locuințele unora dintre 
ei, relatează jurnaliștii americani.

Londra:  Zeci de mii de oameni 
furioși cer un nou referendum
l l Bătălia asupra Brexit s-a revăr-
sat și pe străzile din Londra, pe 19 
oct. 2019, când zeci de mii de oa-
meni s-au adunat să manifesteze 
pentru a cere un nou referendum, 
chiar în timp ce parlamentarii deci-
deau soarta ieșirii Marii Britanii din 
Uniunea Europeană, informează 
HotNews.ro.

Protestatarii, �uturând steaguri 
ale UE și a�șând pancarte prin care 
cer stoparea Brexitului, s-au adunat 
inițial în zona Park Lane, înainte de 
a porni într-un marș prin centrul ca-
pitalei britanice, până la Parlament.

„Sunt revoltată că nu suntem as-
cultați. Aproape toate sondajele ara-
tă că acum oamenii vor să rămână în 
UE. Simțim că n-avem o voce”, a ex-
plicat Hannah Barton, o englezoaică 
în vârstă de 56 de ani. „E un dezastru 
național ce stă să se producă și va 

distruge economia”, a mai spus ea.
„Nu-mi place ce fel de loc devine 

țara. Am devenit o țară mai furioasă 
decât înainte de referendum”, a de-
clarat la rândul său un alt protesta-
tar, Phil Canney, în vârstă de 33 de 

ani. „Dacă ceea ce Johnson prezin-
tă astăzi (19 oct.) Parlamentului ar 
� fost dezbătut la referendum, ar � 
pierdut categoric. Au luat rezultatul 
și-l folosesc drept scuză pentru orice 
vor să facă”, a mai spus el.

Unele pancarte, comparau Brexi-
tul cu alegerea președintelui ame-
rican Donald Trump. Alți manifes-
tanți purtau costume elaborate,  sau 
erau îmbrăcați în diverse fructe și 
legume. Erau, de asemenea, a�șa-
te păpuși modelate din hârtie ce 
înfățișau politicieni, precum pre-
mierul britanic Boris Johnson.

La peste trei ani de când Marea 
Britanie a decis, printr-un referen-
dum, cu 52% la 48%, să �e prima țară 
care părăsește proiectul european, 
Johnson încearcă să câștige sprijinul 
legislativului britanic pentru tratatul 
de divorț. Foto: g4media.ro

Protestele în Hong Kong, au izbuc-
nit în urmă cu patru luni.  Liderul din 
Hong Kong, Carrie Lam, a susținut 
că forțele de ordine au folosit „în 
mod corespunzător forța armelor” 
pentru a răspunde protestelor de 
amploare manifestate în regiune. 
Foto: usatoday.com
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CSM București  
vs MKS Lublin:  
35-19, în etapa a 
treia din Grupa B

Jelena Ostapenko s-a 
impus la Luxemburg  
și a obținut primul  
titlu după doi ani

l l Echipa de handbal feminin CSM 
Bucureşti a învins pe 19 oct. 2019, 
pe teren propriu, formaţia poloneză 
MKS Lublin, scor 35-19 (16-10), în 
cea de-a treia partidă din grupa B a 
Ligii Campionilor, informează Hot-
News.ro. 

Principalele marcatoare ale par-
tidei au fost Pintea 6 goluri, pentru 
CSM, respectiv Blazevic 4 reuşite, 
pentru echipa oaspete. În cealaltă 
partidă a grupei, Team Esbjerg – 
Rostov Don, 31-26 (16-11).

În primele meciuri din grupa B, 
CSM Bucureşti a obţinut rezultate-
le: 24-22 cu Team Esbjerg şi 23-23 
cu Rostov Don, astfel că este liderul 
grupei, cu 5 puncte. 

Programul în continuare al vice-
campioanei României este: cu MKS 
Lublin (în deplasare, 3 noiembrie), 
cu Team Esbjerg (acasă, 10 noiem-
brie) şi cu Rostov (în deplasare, 16 
noiembrie).

În grupa D joacă şi campioana 
României, SCM Râmnicu Vâlcea, ală-
turi de echipele Brest, Buducnost şi 
Bietigheim. Primele trei clasate din 
�ecare grupă se cali�că în grupele 
principale, unde se va lupta pentru 
sferturile de �nală şi, ulterior, Tur-
neul Final Four, programat în 9-10 
mai 2020, la Budapesta, mai spune 
sursa citată. Deţinătoarea actuală a 
trofeului Ligii Campionilor este cam-
pioana Ungariei, Gyor ETO.

l l Tenis: Jelena Ostapenko (Leto-
nia, 63 WTA) a câștigat al treilea 
titlu din carieră (primul al anului), 
după ce a învins-o în �nala turneu-
lui de Luxemburg pe Julia Goerges 
(Germania, 26 WTA), scor 6-4, 6-1, 
informează HotNews.ro. 

Meciul a durat o oră. 
În primul set, Jelena a făcut sin-

gurul break în game-ul al nouălea. 
Setul secund a fost unul dominat 

de letonă, care s-a impus de trei ori 
la primire. 

Ostapenko nu și-a pierdut nicio-
dată serviciul pe durata partidei. 

Pe parcursul turneului, Jelena 
Ostapenko le-a mai învins pe Caty 
McNally (SUA, 108 WTA), Elise Mer-
tens (Belgia, 19 WTA), Antonia Lo-
ttner (Germania, 210 WTA) și Anna 
Blinkova (Rusia, 66 WTA), ne rela-
tează aceeași sursă.

Pentru succesul de la Luxemburg, 
Jelena Ostapenko va încasa un cec 
în valoare de 34.677 de euro și 280 
de puncte în clasamentul WTA (a 
urcat astfel remarcabil până pe 
poziția 46). 

Letona mai are în palmares două 
titluri: la Roland Garros (după o �-
nală cu Simona Halep) și Seul (am-
bele în 2017). 

Conform sursei citate, Jelena a mai 
jucat în ultimul act la Quebec (2015), 
Doha (2016), Charleston (2017) și 
Miami (2018).

l l Martin Garrix va compune şi in-
terpreta melodia oficială a UEFA 
EURO 2020, celebrul DJ şi produ-
cător olandez �ind anunţat drept 
artistul muzical o�cial al turneului 
�nal într-un cadru spectaculos, la 
Amsterdam Dance Event, pe 19 oct. 
2019, informează Federaţia Română 
de Fotbal, conform AGERPRES.

„În timpul spectacolului, Garrix a 
oferit un moment neaşteptat, ieşind 
din culise cu faimoasa Cupă Henri 
Delaunay, trofeul ce va � înmânat 
câştigătoarei UEFA EURO 2020. Me-
lodia şi, totodată, colaborarea cu un 
alt cântăreţ, vor � aduse la cunoş-
tinţa publicului în primăvara anului 
2020. Cei doi artişti vor interpreta, 
apoi, în premieră întregul cântec cu 
ocazia ceremoniei de deschidere a 
UEFA EURO 2020, pe Stadio Olim-
pico din Roma, la data de 12 iunie 
2020”, se arată într-un comunicat.

Pe lângă melodia o�cială, Martin 
va mai produce şi piesa ce va mar-
ca ieşirea echipelor pe terenul de 
joc, ca şi melodia care va folosită 
în toate transmisiunile TV o�ciale.

„E o incredibilă onoare! Turneul 
�nal din vara anului viitor îi va adu-
ce pe suporteri mai aproape ca ni-
ciodată de acţiunea din teren. De 
aceea, sper din tot su�etul că me-
lodia pe care o voi compune îi va 
determina pe toţi suporterii din Eu-
ropa să se simtă ca �ind parte din 

competiţie”, a declarat Garrix.
UEFA EURO 2020 va � organizat 

în premieră, în cei 60 de ani ai isto-
riei competiţiei, în întreaga Europă, 
un total de 12 oraşe-gazdă urmând 
să �e parte a celebrării aniversare. 
Amsterdam, Baku, Bilbao, Bucureş-
ti, Budapesta, Copenhaga, Dublin, 
Glasgow, Londra, Munchen, Roma 
şi Sankt Petersburg vor găzdui me-
ciurile din vara anului viitor.

FRF: Melodia oficială a UEFA EURO 2020 
compusă şi interpretată de Martin Garrix

Fanii fotbalului şi ai muzicii vor 
avea posibilitatea să câştige o în-
tâlnire cu Martin Garrix la tragerea la 
sorţi a turneului �nal al UEFA EURO 
2020, ce va avea loc la Bucureşti în 
ziua de 30 noiembrie 2019. Prezent 
în ultimii trei ani pe scena UNTOLD, 
artistul a primit tricoul Naţionalei 
României inscripţionat cu nume-
le său.
Foto: wololosound.com

MotoGP: Marc Marquez a câștigat 
Marele Premiu al Japoniei

l l Pilotul spaniol Marc Marquez 
de la Honda a câştigat, pe 20 oct. 
2019, Marele Premiu al Japoniei 
la MotoGP de la Motegi. Acesta 
este cel de-al zecelea său suc-
ces în acest sezon, al patrulea 
consecutiv, în 16 etape, şi cel cu 
numărul 54 din carieră, potrivit 
HotNews.ro.

Marquez, plecat din pole-posi-
tion, a fost urmat de francezul Fabio 
Quartararo de la Yamaha şi de ita-
lianul Andrea Dovizioso de la Ducati. 

Marc Marquez îşi asigurase titlul 
mondial, al şaselea din carieră, încă 
de la etapa precedentă, din Thai-
landa. 

El a acumulat 350 de puncte în cla-
samentul piloţilor, �ind urmat de 
Dovizioso, cu 231 de puncte şi de 
alţi piloţi spanioli Alex Rins (Suzuki) 
şi Maverick Vinales (Yamaha), ambii 
cu câte 176 de puncte.

Jocurile Mondiale Militare:  Argint pentru Ana Maria Popescu 
(spadă), Andreea Chițu (judo) și Andrei Dukov (lupte)

l  l  Sportivele românce Ana  
Maria  Popescu şi  Andreea 
Chiţu, precum și luptătorul  
A n d r e i  D u k o v  a u  o b ţ i n u t  
medalii de argint la Jocurile 
 Mondiale Militare, competiţie 
găzduită de Wohan (China),  
potrivit HotNews.ro.

Ana Maria Popescu s-a clasat pe 
locul doi la spadă individual feminin, 
iar Andreea Chiţu a urcat pe treapta 
a doua a podiumului la judo, cate-
goria -57 kg. 

În �nala de la spadă, Ana Maria Po-
pescu a fost învinsă de Sun Yiwen 
(campioană mondială cu echipa 
anul acesta, la Budapesta, și meda-
liată cu bronz la JO 2018, în concur-
sul individual), scor 11-10, după mi-
nutul de aur.

Pe parcursul competiției, Ana Ma-
ria Popescu a trecut de: Diana Ro-
driguez (Columbia), scor 15-6, Anas-
tasia Soldatova (Rusia), scor 15-6, 

Roberta Marzani (Italia), scor 15-8 
și Magdalena Piekarska (Polonia), 
scor 15-11.

Andreea Chiţu a trecut de  
următoarele adversare în drumul 

său spre medalia de argint: optimi 
- Johanna Mueller (Germania); sfer-
turi - Rosmelyn Rodriguez (Vene-
zuela); semi�nale - Anna Borows-
ka (Polonia). 

În �nală, ea a fost învinsă de Ra-
faela Silva (Brazilia).

Andrei Dukov (CSA Steaua) a adus 
României a treia medalie de argint 
la lupte libere, la categoria 57 de 
kilograme, 

Dukov a fost învins în finală de 
nord-coreeanul Un Gwang Pak, 
după ce în sferturi l-a învins pe Su-
biri Mwazembe (Tanzania), iar în 
semi�nale a trecut de americanul 
Max Nowry.

Armata României participă, cu un 
lot format din 80 de sportivi şi 28 de 
antrenori, personal medical şi sta� 
tehnic la Jocurile Mondiale Militare, 
care  se vor încheia la 27 octombrie 
2019, conform sursei citate.
Foto: FIE/Bizzi Team

Honda a devenit campioană mon-
dială la constructori. 

Conform sursei citate, din Cam-
pionatul Mondial de MotoGP mai 
sunt de disputat trei etape.
Foto: Twitter – MotoGP
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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 mu-
jer rumana para amistad y posible re-
lación de pareja. Mido 1.60 m, comu-
nidad de Madrid. Me llamo Angel. Tel: 
687858760.

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

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

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

Domn, 44 de ani, locuiesc în Arganda del 
Rey. Îmi doresc să cunosc o doamnă de 
vârstă apropiată, să întemeiem o familie. 
Nu îmi doresc o aventură. Sunt un om cu 
frică de Bunul Dumnezeu. Tel: 642917710.

Domn de 57 ani, serios, doresc să 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 3,2 hectare de pădure de fag, de pes-
te 120 de ani, pe teritoriul comunei RÂ-
MEȚ, județul Alba. Preț 5.000€. Informații 
la tel: 610911700 sau 0040761816507.

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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