
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 2-3

Sărbătorim împreună Ziua Națională a României 
la Festivalul din Torrejón de Ardoz, Madrid
l lUniunea Muncitorilor Româ-
ni vă invită să sărbătorim împre-
ună Ziua Națională a României 
la festivalul care va avea loc du-
minică, 1 decembrie 2019, ore-
le 12-22, în Torrejón de Ardoz. 
Adresa: Polígono Industrial 
Las Monjas, Calle Trópico, nr. 
6, 28850, Torrejón de Ardoz, 
Madrid. Artiști invitați: Carmen 
Șerban și Formația, Nicu Paleru și 
Formația. INTRARE GRATUITĂ!  
Vino și tu la Târgul cu produse tra-
diționale românești. Pagina 16
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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

Litigii de muncă
Cazuri penale

Drept administrativ
Teme imobiliare și închirieri

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

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

FOTO: GOV.RO

României la Schengen

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

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

MAE: Programul 
Președinţiei României 
la Consiliul UE, public 
din a doua jumătate 
a lunii decembrie

8
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Românii sunt așteptați la urne în turul doi, la alegerile 
prezidențiale, pe 22, 23 și 24 noiembrie 2019

Foto: mae.ro

Ziua Veteranilor - 
omagiu militarilor
români ucişi în teatrele 
de operaţiuni

Foto: www.mapn.ro Pagina 5

Euro 2020, preliminarii: 
Tricolorii, încurajați de 
50.000 de fani

Foto: frf.ro Pagina 13
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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.

Românii sunt așteptați la urne în turul doi, la alegerile 
prezidențiale, pe 22, 23 și 24 noiembrie 2019

l l Preşedintele Klaus Iohannis conduce în 
primul tur al alegerilor prezidenţiale cu 
37,49%, � ind urmat de candidatul PSD, 
Viorica Dăncilă, cu 22,69%, şi candidatul 
Alianţei USR PLUS, Dan Barna, cu 14,73%, 
după centralizarea rezultatelor din 19.407 
secţii de votare, reprezentând 99,09% din 
total, a informat, pe 11 nov. 2019, purtă-
torul de cuvânt al Biroului Electoral Central 
(BEC), Mircea Preoţescu, conform AGER-
PRES.
Purtătorul de cuvânt al BEC a prezentat 
rezultatele parţiale centralizate. Astfel, 
din totalul de 19.586 secţii de votare, au 
fost centralizate datele din 19.407 secţii, 
reprezentând 99,09%.
Mircea Preoţescu a subliniat că au fost cen-
tralizate datele de la toate secţiile din ţară 
şi mai sunt în curs de centralizare infor-
maţiile de la 179 de secţii din străinătate.
Potrivit acestuia, Iohannis a obţinut în pri-
mul tur 3.381.848 voturi (37,49%), Dăncilă 

- 2.047.141 (22,69%), iar Barna - 1.329.161 
(14,73%) de voturi.
Următorii clasaţi sunt Mircea Diaconu 
(Alianţa UN OM) - 8,96% (808.380 voturi), 
Theodor Paleologu (PMP) - 5,70% (514.607 

voturi), Kelemen Hunor (UDMR) - 3,95% 
(356.199 voturi), Ramona-Ioana Bruyn-
seels (Partidul Puterii Umaniste) - 2,67% 
(240.896 voturi), Alexandru Cumpănaşu 
(independent) - 1,51% (136.654), Vio-

rel Cataramă (Dreapta Liberală) - 0,53% 
(48.039 voturi), Bogdan Stanoevici (inde-
pendent) - 0,42% (38.332), Cătălin Ivan 
(Alternativa pentru Demnitate Naţională) 
- 0,36% (32.388), Ninel Peia (Partidul Nea-
mul Românesc) - 0,33% (30.211), Sebas-
tian Popescu (Partidul Noua Românie) - 
0,33% (30.024), John-Ion Banu (Partidul 
Naţiunea Română) - 0,30% (27.190 voturi).
Numărul celor care s-au prezentat la urne 
este de 9.163.044, reprezentând 50,11% 
din numărul total al alegătorilor înscrişi în 
listele electorale permanente.
Cetățenii români pot vota în străinătate 
pe durata a trei zile consecutive:
– Pentru al doilea tur de scrutin: 22, 23 și 24 
noiembrie (vineri, sâmbătă și duminică).
Intervalul orar în care se poate vota este:
– vineri: de la 12.00 la 21.00
– sâmbătă: de la 7.00 la 21.00
– duminică: de la 7.00 la 21.00
ROMÂNI HAIDEȚI LA VOT!!!
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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 Cosla-
da Avenida 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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Depozit de produse romanesti cu peste 15 ani de 
experienta in domeniu va inaugura noua pagina web 
cu vanzare ON-LINE.

GESAGUI, mai aproape de tine,
mai aproape de AFACEREA TA

Depozit de produse romanesti cu peste 15 ani de 
experienta in domeniu va inaugura noua pagina web 
cu vanzare ON-LINE.

GESAGUI, mai aproape de tine,
mai aproape de AFACEREA TA
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Gabriel Radu: Avocatul român din Spania autorizat pentru obținerea cetățeniei spaniole
l lGESER: Din 1996, 23 de ani de 
experiență în servicii profesiona-
le de consultanță juridică, cu mii 
de clienți mulțumiți.

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

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

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

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

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

Sindicaliştii din învățământ 
vor o dezbatere electorală

l l  Sindicaliştii din învăţământul pre-
universitar îi invită pe cei doi candi-
daţi la prezidenţiale care s-au cali-
�cat pentru cel de-al doilea tur de 
scrutin, Klaus Iohannis şi Viorica 
Dăncilă, la o dezbatere la Iaşi, teme-
le propuse vizând educaţia, sănăta-
tea, justiţia, infrastructura şi politi-
ca externă, informează AGERPRES.

Reprezentanţii filialei ieşene a 
Uniunii Sindicatelor Libere din În-
văţământul Preuniversitar (USLIP) 
vor ca dezbaterea să aibă loc la Pa-
latul Culturii şi să �e moderată de 
un profesor şi de un medic.

„USLIP IAŞI, care reprezintă inte-
resele a 9.000 de membri de sindi-
cat din învăţământul preuniversi-
tar, la nivelul judeţului Iaşi, propune 

Ziua Veteranilor - omagiu militarilor 
români ucişi în teatrele de operaţiuni

l l Ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, 
le-a adus un omagiu, pe 11 nov. 
2019, celor 30 de militari români 
care şi-au pierdut viaţa în teatre-
le de operaţiuni din 2003 şi până 
în prezent, informează AGERPRES.

El a participat la o ceremonie mi-
litară şi religioasă dedicată Zilei Ve-
teranilor, în cadrul căreia a subliniat 
că eroismul militarilor români dece-
daţi în misiuni externe „au făcut ca 
România şi Armata României să �e 
apreciate în întreaga lume”.

„11 noiembrie a devenit prin tra-
diţie o zi cu o însemnătate deosebită 
pentru militarii Armatei României. 
Este ziua în care cinstim şi onorăm 
faptele de vitejie ale camarazilor 
noştri, cei care prin profesionalis-
mul, curajul şi dedicarea dovedite 
în ultimele decenii în misiunile des-
făşurate în cele mai di�cile teatre 
de operaţii au făcut ca România şi 
Armata României să �e apreciate 
în întreaga lume. Dar aceste fapte 
de vitejie au fost, din păcate, plătite 
cu sânge - 30 de camarazi pierzân-
du-şi viaţa departe de ţară. Memo-
ria faptelor lor de vitejie va rămâne 
pentru noi o datorie de onoare de a 

reaminti tuturor că sacri�ciul lor nu 
a fost în zadar. Ei vor rămâne veşnic 
în inimile noastre, eroi intraţi mult 
prea devreme în istorie, cărora le 
datorăm recunoştinţă şi respect”, a 
declarat Nicolae Ciucă, la evenimen-
tul care a avut loc la Monumentul 
Eroilor Căzuţi în teatrele de operaţii 
şi pe teritoriul României din Parcul 
Tineretului din Bucureşti.

Conform sursei citate, ministrul 
Apărării a adus un omagiu şi mi-

litarilor români căzuţi la datorie în 
timpul Primului Război Mondial.

„În toată Europa, în această zi se 
comemorează faptele de eroism ale 
militarilor căzuţi la datorie în timpul 
Marelui Război. Este o zi de recunoş-
tinţă pentru noi toţi şi un moment 
de pioasă reculegere în memoria 
lor. 11 noiembrie 1918 este ziua în 
care armele au amuţit în Europa”, 
a subliniat Nicolae Ciucă.
Foto: www.mapn.ro

organizarea unei dezbateri tema-
tice, online, pe pagina noastră de 
Facebook „USLIP IAŞI NEWS”, ce are 
aproximativ 40.000 de urmăritori, 
în special din zona educaţiei şi cu 
rami�caţii online în toate judeţele 
ţării. Transmisia va putea � preluată 
şi de către posturile de televiziune 
din România, gratuit. Locul pe care 
l-am ales pentru această confrun-
tare de idei, viziuni, strategii, este 
unul cu puternice semni�caţii pen-
tru Iaşi şi România - Palatul Culturii 
din Iaşi”, se arată într-un comunicat 
de presă al USLIP Iaşi. Aceeaşi sursă 
precizează că USLIP IAŞI garantează 
echidistanţa şi neutralitatea politi-
că a organizaţiei şi a moderatorilor.
Foto: romaniadacia.wordpress.com

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)





Avenida de la Constitución, 203 
Torrejón de Ardoz
 919 551 584
www.bricopro.es
@bricopro_es

BricoPro îți face cadou o ladă de scule!

Participă la Concursul organizat de Radio Românul
(107,7 FM și www.radioromanul.es)

Trimite răspunsul la întrebări la WhatsApp 642 642 444
 

Mult succes!

Extragerea câștigătorului pentru lada de scule se va face în 
22 noiembrie 2019

BricoPro - Împreună câștigăm!

B r i c o l a j e Reformas
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
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l l „Ai grijă de corpul tău pentru că este sin-
gurul loc unde va trebui să trăiești” - Jim Rohn
Anti-pollution skincare: O piele sănătoasă este o 
condiție incontestabilă a frumuseții, iar singura 
cale de a o menține astfel este asigurarea unui 
nivel optim de hidratare, precum și o protecţie 
multiplă împotriva factorilor nocivi şi a poluării. 
Cercetările arată că există o strânsă legătură în-
tre poluare și îmbătrânirea prematură a pielii, 
astfel un nivel crescut al radicalilor liberi poate 
crea stres oxidativ la nivelul celular, fapt ce con-
duce la sensibilitatea pielii, pigmentarea aces-
teia, tenul tern.

Anti-pollution skincare înseamnă exact 
asta: formule și ingrediente specifice pentru a 
proteja pielea împotriva poluării de zi cu zi, prin-
cipalii vinovați fiind: fumul de țigară, gazele de 
eșapament, poluarea industrială și substanțele 
chimice folosite în curățenia locuințelor.
Îngrijirea anti-poluare a pielii este menită să 
îndepărteze microparticulele nocive din pori 
și să le împiedice să pătrundă în straturile mai 
adânci ale pielii. Mai mult, produsele anti-po-
luare pot crea o bariera între pielea ta și factorii 
poluanți din aer.

- Antioxidanții, în special vitamina C, joacă 
un rol important în protejarea pielii de efectele 

poluării. Ajută la blocarea formării radicalilor li-
beri (atomi instabili care pot deteriora celulele 
și pot duce la îmbătrânirea prematură) și împie-
dică pigmentarea pielii.

- Niacinamidele sunt, de asemenea, un mare 
ajutor pentru piele. Ele întăresc bariera naturală 
a pielii și reduc pagubele produse de factorii po-
luanți externi. În plus, îmbunătățesc aspectul 
porilor dilatați, uniformizează nuanța tenului 
și reduc liniile și ridurile fine.

Poluarea și pielea ta: O luptă pe care o poți învinge cu Anti-
pollution skincare – NOUA gamă de îngrijire corporală Biotissima® 
special creată pentru a proteja pielea împotriva poluării de zi cu zi!

- Apa de tranda� ri curăță pielea și elimină 
impuritățile care blochează porii și duc la 
apariția acneei, are efecte antiin� amatorii, 
hidratante și toni� ante. Reglează excesul 
de sebum, previne apariția coșurilor, 
amelioreaza roșeața pielii și iritațiile, are efect 
cicatrizant, antibacterian, antiseptic și ajută 
la îndepărtarea punctelor negre. Mai mult, 
previne îmbătrânirea prematură și reduce 
aspectul ridurilor � ne.

l l Treasured Rose Biotissima® înglo-
bează ingrediente delicate ce întăresc 
bariera naturală de apărare a pielii.
- Apa de tranda� ri Bio - un adevărat elixir 
pentru frumusețea pielii, conține antioxi-
danți care neutralizează radicalii liberi și 
redau pielii noastre acel aspect sănătos 
și strălucitor.
- Aloe Vera Bio - apreciată pentru proprie-
tățile de hidratare, redă elasticitatea și în-
cetinește procesul de îmbătrânire al pielii.
- Luminița Nopții Bio - cunoscută pentru 
rolul de prevenire a îmbătrânirii prematu-
re a pielii, regenerare a celulelor pielii, sau 
chiar eliminarea petelor pigmentate și a 
iritațiilor de pe piele.
- Untul de cacao, untul de shea, uleiul de 
semințe de struguri și uleiul de migdale 
sunt ingredientele care au grijă de pie-
lea noastră -  îmbunătățesc elasticitatea 
pielii și mențin suplețea acesteia.
Pielea este interfața între mediul încon-
jurător și organism, de aceea trebuie să îi 
acordăm o atenție deosebită.
Treasured Rose cremă de corp Biotissima® 
este special creată pentru a oferi pielii o 
îngrijire complexă: hidratează în profun-

zime, asigură protecție împotriva facto-
rilor externi, conferind catifelare și un as-
pect radiant. 
Treasured Rose 2 în 1 gel de duș și spu-
mant de baie Biotissima® este un produs 
irezistibil pe care trebuie să îl ai! Spuma 
sa catifelată cu parfum � n � oral te va re-
laxa și rasfăța în � ecare zi. Formula cre-
moasă curăță delicat, previne deshidra-
tarea și susține refacerea barierei naturale 
de protecție a pielii.

 Vrei să faci parte din echipa Life 
Care ® din Spania sau doar să în-
cerci produsele? 
Sună la 642 333 933!

Anti-pollution skincare – 

NOUA gamă de îngrijire 

corporală Biotissima®



DIGI

Este doar una din cele 20 de combinaţii
de MOBIL + FIBRĂ din care poţi alege.

Combinaţii valabile doar în contract. Preţuri cu toate taxele incluse. 
Verifică acoperirea și Condiţiile Generale pe www.digimobil.es 

500Mb FIBRĂ

10GB
+GB

+

36€/lună
Preţ final, fără surprize

NOU

PE BUNE, FĂRĂ SURPRIZE

Și GIGAS 

neconsumaţi se 

acumulează.

Claudia lucrează la DIGI 
#GenteDIGI

DIGIGIGANTISMO
Mai mulţi GIGA plătind la fel

naţionale și internaţionale
400MINUTE+



MoneyGram International SPRL este o instituţie de plată autorizată pentru Spațiul Economic European (SEE) și reglementată în Belgia de către Banca Națională a Belgiei. MoneyGram, Te aduce mai aproape 
şi Globul sunt mărci ale MoneyGram. Toate celelalte mărci sunt proprietatea deţinătorilor lor. © 2019 MoneyGram       18-04557

Și oriunde vezi sigla MoneyGram.
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DORUL™
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visurile celor de acasă.

Descoperă
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Află mai multe la moneygram.es/myway

Trimite și primește bani in peste 350.000 de locații 
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l l Deschiderea birourilor din To-
rrejón de Ardoz, Plaza de España, 
nr. 4, a fost făcută în prezența pri-
marului orașului Ignacio Vázquez 
Casavilla, alături de alte autori-
tăți locale din Torrejón de Ardoz.

La deschiderea o�cială, invitații 
au avut ocazia să cunoască detalii 
despre activitatea �rmei Gestoría 
Corredor și despre planurile lor de 
viitor, împărtășind experiențe din 
domeniu. 

În campania de bun venit, Gestoría 
y Abogados Corredor oferă  servicii 
complete laborale, �scale și conta-
bile pentru autonomi de la 49€, iar 
pentru societăți limitate de la 99€! 
Transferul de autovehicule se face 
pentru doar 120€! Plus cadouri 
surpriză pentru cititorii noștri!

Gestoría y Abogados Corredor are 
cei mai buni specialiști din Madrid, 
Torrejón de Ardoz și San Fernando 
de Henares și oferă servicii de cea 
mai bună calitate, în limba spaniolă 
și română, cum ar �: constituirea de 
societăți comerciale, licențe de ac-

tivitate și de deschidere, contabili-
tate, gestiuni de tra�c, transferuri și 
înmatriculări de vehicule, asigurări 
și proiecte de arhitectură. 

Vrei cetățenia spaniolă în cel mai 
scurt timp? Ai o problemă laborală, 
matrimonială sau penală?

Ai nevoie de traduceri, omologări 
și legalizări de documente sau de 
asigurări de viață și repatriere?

Gestoría y Abogados Corredor tocmai și-a 
deschis un nou birou în Torrejón de Ardoz

Puteți a�a mai multe informații 
despre avocații spanioli și români 
care activează aici la birourile din:
- Torrejón de Ardoz, Plaza de Espa-
ña, nr. 4;
- San Fernando, Calle La Era, nr. 41;
- Madrid, pe Calle Orense, nr. 8, etaj. 
1 (primera planta).
Telefon: 655.960.445 sau vizitați pa-
gina web: www.gescorredor.com.

l l Gestoría y Abogados Corredor 
este o �rmă de consultanță �s-
cală, contabilă, juridic-legală, la-
borală (sector muncă) și adminis-
trativă  pentru �rme și autonomi. 

Gestoría Corredor oferă servicii de 
consultanță complete, de cea mai 
bună calitate, în limba spaniolă și 
română, cum ar �: constituirea de 
societăți comerciale, licențe de ac-
tivitate și de deschidere, contabili-
tate, gestiuni de tra�c, transferuri și 
înmatriculări de vehicule, asigurări 
și proiecte de arhitectură. 

Avocații �rmei oferă și servicii pen-
tru obținerea cetățeniei spaniole în 
doar 6 luni sau obținerea Certi�ca-
tului UE (N.I.E.), mediere în divorțuri, 
moșteniri sau recursuri, concedie-
ri și incapacitate laborală (muncă). 

De asemenea, se fac traduceri și 
legalizări de documente, permise 
de muncă și de rezidență, reuni�-
cări familiale, omologare de studii, 
certi�cate medicale pentru o�cierea 
căsătoriei la Consulat etc.

Multidisciplinaritatea serviciilor 

oferite certi�că o vastă experiență 
și o profundă cunoaștere a tuturor 
sectoarelor economice.  Este funda-
mental, să vorbești aceeași limbă cu 
toți clienții din diversele sectoare de 
activitate și să le poți oferi alterna-
tive, strategii și soluții inovatoare.

Biroul nostru de avocatură se ocu-
pă de toate procedurile juridice ge-
nerale și de toate fazele acestora, 
de la negociere, până la rezolvarea 
cazului. Depunem efort și interes cu 
�ecare client pentru a-și cunoaște drep-
turile și alternativele legale la problema 
lui. Informații la telefon: 655.960.445 
sau web: www.gescorredor.com.

Peste 25  de ani de 
experiență cu servicii 
pentru firme, autonomi 
și clienți particulari! 



EXTERNE EL RUMANO EN ESPAÑA
245 14 N OIEM B RIE 201 912

UE prelungeşte 
sancţiunile contra 
Venezuelei

Ministrul turc de 
externe susţine 
necesitatea NATO

l l Miniştrii de externe din sta-
tele membre ale Uniunii Euro-
pene, reuniţi pe 11 nov. 2019 la 
Bruxelles în cadrul Consiliului  
Afaceri Externe, au prelungit 
cu un an, până la 14 noiem-
brie 2020, măsurile restric-
tive împotriva Venezuelei, 
având în vedere actuala criză  
politică, economică, socială şi 
umanitară din această ţară unde 
persistă acţiuni ce subminează 
democraţia, statul de drept  
ş i  respectarea drepturi lor  
omului, informează un comuni-
cat al Consiliului Uniunii Euro-
pene, conform AGERPRES.

Măsurile includ un embargo asu-
pra armelor şi asupra echipamen-
telor pentru represiune internă, 
precum şi interdicţii de călătorie 
şi îngheţarea activelor pentru 25 
de persoane incluse pe listă care 
deţin funcţii oficiale şi sunt res-
ponsabile de încălcări ale dreptu-
rilor omului şi/sau de subminarea 
democraţiei şi a statului de drept 
în Venezuela. 

Aceste măsuri sunt menite să 
contribuie la favorizarea unor so-
luţii democratice comune care să 
aducă stabilitate politică în ţară, 
permiţându-i acesteia să abordeze 
nevoile urgente ale populaţiei. 

Măsurile specifice sunt flexibi-
le şi reversibile şi concepute ast-
fel încât să nu afecteze populaţia 
Venezuelei.

l l Ministrul turc de externe, Mevlut 
Cavusoglu a susţinut pe 11 nov. 
2019 necesitatea NATO, după 
critici din SUA şi Franţa la adresa 
Alianţei, informează AGERPRES.

Săptămâna trecută, preşedintele 
francez Emmanuel Macron a decla-
rat că NATO este pe cale să dispară 
- el a folosit chiar termenul „moar-
te cerebrală”, iar secretarul de stat 
american Mike Pompeo a cerut o 
schimbare a Alianţei, a�rmând că al-
tfel aceasta riscă să ajungă depăşită. 
Cancelarul german Angela Merkel 
a respins deja poziţia lui Macron, 
considerând-o prea radicală.

La Bruxelles, înaintea unei reu-
niuni de două zile a miniştrilor de 
externe din Uniunea Europeană, 
Cavusoglu a declarat reporterilor: 
„Chiar cred în viitorul NATO. Exis-
tă şi valori ca Uniunea Europeană, 
există acest cadru de apărare  
a valorilor noastre - pace, stabili-
tate - cred că avem deci nevoie de 
NATO”.

Comisarul european pentru  
politica de vecinătate, Johannes 
Hahn, şi-a exprimat, de asemenea, 
sprijinul pentru Alianţa Nord-Atlan-
tică creată în 1949, ca un mijloc de 
asigurare a securităţii colective îm-
potriva Uniunii Sovietice. „Cred că 
este bine că avem NATO, că aceasta 
continuă să se dezvolte şi prezin-
tă semne vitale”, a apreciat el în  
faţa presei,  mai spune sursa  
citată.

l lInaugurat cu fast la 17 noiem-
brie 1869 în prezenţa împărătesei 
franceze Eugenie, Canalul Suez 
sărbătoreşte într-o atmosferă de 
discreţie 150 de ani de la inaugu-
rare, ceea ce contrastează cu is-
toria sa lungă şi zbuciumată pe 
fondul turbulenţelor din Orientul 
Mijlociu, informează AGERPRES.

Proiectat la iniţiativa lui Ferdinand 
de Lesseps, antreprenor şi diplomat 
francez, proiectul colosal care a vizat 
legarea Mării Roşii de Marea Medite-
rană a necesitat zece ani de lucrări 
(1859-1869), la care au participat un 
milion de egipteni, potrivit autori-
tăţilor ţării. Zeci de mii dintre ei au 
murit în timpul acestui proiect tita-
nic, apreciază specialiştii.

Având o lungime de 164 km, „Ca-
nalul Suez aparţine unei aspiraţii a 
umanităţii”, a�rma în 1864 Ferdi-
nand de Lesseps, la aproximativ 
4.000 de ani după primele proiec-
te de canal ale Faraonilor. Legătură 
maritimă între Europa şi Asia, aceas-
tă rută a făcut posibilă evitarea ne-
cesităţii de a ocoli un alt continent - 
Africa - prin Capul Bunei Speranţe şi 
a cunoscut, de asemenea, mai multe 
războaie şi ani de inactivitate.

În anul 1956, la 26 iulie, Gamal Ab-
del Nasser, abia ales preşedinte, a 
naţionalizat Canalul Suez.

Anunţul său a fost preludiul unei 
crize internaţionale. Trei luni mai 
târziu, Israelul apoi Franţa şi Ma-
rea Britanie (două ţări care deţin  
aproape jumătate din societatea 
care administrează canalul) au ata-
cat Egiptul. Linie de front în timpul  
războaielor israeliano-arabe din 
1967 şi 1973, Canalul Suez a fost 
afectat şi închis de mai multe ori, 
apoi reabilitat.

Astăzi, calea navigabilă, transfor-
mată şi extinsă continuu pentru a 

Egiptul marchează 150 de ani de  
la inaugurarea Canalului Suez. 
El leagă Europa cu Asia

primi nave din ce în ce mai mari, ca-
nalul reprezintă un obiectiv econo-
mic major - producând venituri de 
câteva miliarde de dolari în �eca-
re an - prin care trece aproximativ  
1 0 %  d i n  c o m e r ţ u l  m a r i t i m  
internaţional. Situat la marginea  
Sinaiului, canalul este ultrasecuri-
zat, sub controlul armatei egipte-
ne, care luptă din 2013 împotriva  
unei insurecţii jihadiste în nordul 
acestei peninsule.
Foto: history.com

UE cere responsabilitate şi 
abţinere în Bolivia pentru a 
organiza alegeri paşnice
l lUniunea Europeană (UE) a cerut 
pe 11 nov. 2019 prin vocea Înal-
tului Reprezentant al UE pentru 
Politică Externă, Federica Moghe-
rini, tuturor părţilor din Bolivia să 
dea dovadă de „abţinere” şi „res-
ponsabilitate” pentru ca ţara să 
organizeze noi alegeri în mod 
paşnic, după anunţul demisiei 
din funcţie a preşedintelui Evo 
Morales, informează AGERPRES.

Morales a con�rmat duminică de-
misia sa din funcţia de preşedinte 
după aproape 14 ani la putere, în-
tr-un material video �lmat într-o lo-
caţie necunoscută, după ce demisese 
în cascadă mare parte din guvern în 
faţa valului de proteste din ultimele 
săptămâni ca urmare a acuzaţiilor de 
fraudă la alegerile din 20 octombrie. 

Tot duminică (10 nov.), Organizaţia 
Statelor Americane a recomandat în-

Boris Johnson și imunitatea soldaţilor 
britanici. Criticat de Sinn Fein
l l Prim-ministrul britanic Boris Jo-
hnson a fost criticat dur pe 11 nov. 
2019 de partidul republican irlan-
dez Sinn Fein după ce a promis pro-
tecţie soldaţilor britanici angajaţi în 
operaţiuni militare, faţă de urmări-
rea penală în virtutea legilor civile, 
informează AGERPRES.

Înaintea alegerilor generale din 12 
decembrie, conservatorii lui Johnson 
s-au angajat să introducă o legislaţie 
care să asigure că „legile destina-
te guvernării pe timp de pace nu 
sunt aplicate personalului angajat 
în operaţiuni militare”. De aseme-
nea, un nou guvern conservator „îi 
va proteja pe foştii soldaţi de reven-
dicări ofensatoare”, ca parte a unui 
pachet de măsuri de care să bene-
�cieze veteranii militari, a declarat 
partidul.

„Este foarte important să conti-

nuăm să-i sprijinim pe veteranii 
noştri şi să le mulţumim pentru tot 
ceea ce au făcut pentru noi”, a postat 
Johnson luni pe Twitter. Alte prevederi 
includ măsuri suplimentare de în-
grijire a copilului pentru familiile 
militarilor, garantarea de interviu-

ri pentru angajare în sectorul pu-
blic pentru veterani şi stimulente 
�scale pentru întreprinderi vizând 
angajarea veteranilor.

Sinn Fein şi alţi promotori conti-
nuă să facă eforturi pentru urmări-
rea penală a soldaţilor britanici 
implicaţi în moartea civililor în dece-
niile de con�ict sectar în Irlanda de 
Nord. Linda Dillon, o membră Sinn 
Fein în parlamentul descentralizat 
al Irlandei de Nord, a declarat că an-
gajamentul conservatorilor „va crea 
o amnistie de facto faţă de urmări-
rea penală pentru soldaţii britanici 
care au comis infracţiuni în Irlanda, 
inclusiv au ucis cetăţeni irlandezi”. 
„Orice încercare de a crea un scena-
riu în care actualilor sau foştilor sol-
daţi britanici li se acordă imunitate, 
este inacceptabilă”, a spus Dillon.
Foto: Boris Johnson / Facebook

tr-un raport repetarea primului tur 
al alegerilor, iar Morales a anunţat 
că scrutinul va � organizat cu un or-
ganism electoral reînnoit, deoarece 
şeful statului a acceptat invalidarea 
membrilor Tribunalului Suprem Elec-
toral. Foto: scmp.com
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Fotbal - Spania: 
FC Barcelona şi 
Real Madrid, sunt 
victorioase

Înot:  La Naţionalele  
în bazin scurt - noi titluri 
pentru surorile  
Gâdea

l l FC Barcelona şi Real Madrid se 
menţin în fruntea clasamentului 
din campionatul spaniol de fotbal 
La Liga, după ce au învins Celta 
Vigo (4-1), respectiv Eibar (4-0), 
în meciurile disputate pe 9 nov. 
2019, în etapa a 13-a, informează 
AGERPRES.

Catalanii s-au impus pe Camp Nou 
datorită triplei lui Messi (23, penalty, 
45+1, 48) şi golului lui Busquets (85), 
în timp ce pentru oaspeţi a punctat 
Olaza (42).

Real Madrid a făcut la Eibar unul 
dintre cele mai bune meciuri din 
acest sezon şi s-a impus prin golu-
rile lui Benzema (17, 29, penalty), 
Sergio Ramos (20, penalty) şi Val-
verde (62).

Alte rezultate din campionatul 
spaniol de fotbal La Liga obținute  
în etapa a 13-a:

Alaves - Valladolid 3-0
Joselu (26), Pina (32), Lucas (75, 

penalty)
Valencia CF - Granada 2-0
Wass (74), Torres (90+7)
Real Sociedad - Leganes 1-1

În clasament, conform sursei citate 
FC Barcelona şi Real Madrid conduc 
clasamentul campionatului cu câte 
25 puncte, despărţite de golaveraj, 
urmate de Real Sociedad 23, Atle-
tico Madrid 21, Sevilla FC 21, Gra-
nada 20 etc.

l l Surorile Maria Claudia Gâdea şi 
Gabriela Ioana Gâdea, de la CSA 
Steaua, au cucerit noi titluri, pe  
10 nov. 2019, în ultima zi a Cam-
pionatelor Naţionale de înot 
în bazin scurt (25 metri) de la  
Miercurea Ciuc, informează 
AGERPRES.

Maria Claudia Gâdea s-a impus la 
400 m mixt şi a mai obţinut un titlu 
cu ştafeta 4x50 m mixt. În zilele tre-
cute, ea a mai cucerit titluri la ştafe-
tă 4x50 m liber, 200 m bras, ştafetă 
mixtă 4x50 m mixt. 

Gabriela Ioana Gâdea a ieşit victo-
rioasă 200 m �uture, 50 m spate, dar 
şi la ştafetă 4x50 m mixt. Anterior 
a câştigat titluri la 100 m spate, cu 
ştafeta de 4x50 m liber a clubului, 
la 50 m �uture, ştafetă mixtă 4x50 
m liber, 100 m mixt şi ştafetă mixtă 
4x50 m mixt.

Conform sursei citate, Maysa Raţiu 
s-a impus la 100 m liber, acesta �ind 
al patrulea său titlu de campioană, 
după cele de la 400 m liber, 50 m 
liber şi 200 m liber, câștigate la 
campionate anterioare în condiții 
asemănătoare. 

La 100 m spate masculin, victoria 
a revenit lui Robert Glinţă, urmat în 
clasament de Daniel Martin la doar o 
sutime de secundă în decursul  Cam-
pionatelor Naţionale de înot în ba-
zin scurt (25 metri) de la Miercurea 
Ciuc, conform sursei citate.

l l Federaţia Română de Fotbal a 
anunţat, că partida primei reprezen-
tative cu Suedia, de pe Arena Naţio-
nală, vineri, 15 nov. 2019, de la ora 
21.45, se va juca cu casa închisă. 
Echipa lui Cosmin Contra va � în-
curajată de 50.000 de suporteri la 
penultimul meci pe care îl va juca în 
Grupa F a preliminariilor Campiona-
tului European din 2020. informează 
HotNews.ro.

Lotul României:
Portari: Ciprian Tătăruşanu (Lyon, 

65/0), Florin Niţă (Sparta Praga, 2/0), 
Silviu Lung (Kayserispor, 3/0).

Fundaşi: Vasile Mogoş (Cremo-
nese, 0/0), Romario Benzar (Lecce, 
18/0), Adrian Rus (MOL Fehérvár, 
3/0), Ionuţ Nedelcearu (FC UFA, 7/0), 
Iulian Cristea (FCSB, 1/0), Andrei Bur-
că (CFR Cluj, 0/0), Nicuşor Bancu 
(Universitatea Craiova, 12/0), Alin 
Toşca (Gazişehir Gaziantep, 17/0).

Mijlocaşi: Ciprian Deac (CFR Cluj, 
22/4), Ianis Hagi (Genk, 8/0), Răzvan 
Marin (Ajax Amsterdam, 20/1), Tu-
dor Băluţă (Brighton, 5/0), Dan Nis-
tor (Dinamo Bucureşti, 2/0), Alexan-
dru Cicâldău (Universitatea Craiova, 
5/0), Alexandru Mitriţă (New York 
City FC, 9/2), Florinel Coman (FCSB, 
1/0), Nicolae Stanciu (Slavia Paraga, 
35/10), Constantin Budescu (Astra 
Giurgiu, 12/5).

Atacanţi: Claudiu Keşeru (Ludo-
gorets, 36/13), George Puşcaş (Rea-

ding, 12/6), Denis Alibec (Astra Giur-
giu, 9/1).

Clasament Grupa F:
1. Spania (19-5) 20 p (cali�cată)
2. Suedia (18-9) 15 p
3. România (17-8) 14 p
4. Norvegia (13-10) 11 p
5. Feroe (4-23) 3 p
6. Malta (2-18) 3 p
În aceste condiții, România este 

obligată să învingă Suedia (cu 1-0 

Euro 2020, preliminarii: Tricolorii, 
încurajați de 50.000 de fani

sau la cel puțin două goluri dife-
rență), pentru a păstra șanse la 
calificare. De asemenea, trebuie 
să obțină cel puțin un egal, con-
tra Spaniei, la Madrid, în varianta 
foarte probabilă în care Suedia se 
va impune contra Insulelor Feroe, 
în ultimul joc al grupei, mai spune 
sursa citată. La EURO 2020 se cali�-
că direct primele două clasate în �e-
care grupă preliminară. Foto: frf.ro

Tenis: În prima parte  
a  clasamentului WTA,   
situaţia este neschimbată 
l l Situaţia este neschimbată în pri-
mele 34 de poziţii ale clasamentu-
lui mondial al jucătoarelor profesio-
niste de tenis (WTA), dat publicităţii 
pe 11 nov. 2019, informează AGER-
PRES.

Australianca Ashleigh Barty va în-
cheia anul pe primul loc, ea �ind ur-
mată de Karolina Pliskova (Cehia), 
japoneza Naomi Osaka, românca Si-
mona Halep, jucătoarea canadiană 
de origine română Bianca Andre-
escu etc.

În top 100, se mai a�ă două român-
ce, Sorana Cîrstea pe 74, după ce a 
coborât două poziţii, şi Irina Begu 
pe 98, urcând o treaptă faţă de săp-
tămâna trecută.

Clasamentul WTA la simplu (p)
1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 7.851 
2 (2). Karolina Pliskova (Cehia) 5.940
3 (3). Naomi Osaka (Japonia) 5.496
4 (4). Simona Halep 5.462

Handbal (f): SCM Râmnicu Vâlcea, învinsă de Bietigheim, 
dar păstrează șanse la cali�carea în grupele principale

l l SCM Râmnicu Vâlcea rămâne 
în cursa de cali�care în grupele 
principale ale Ligii Campionilor 
la handbal feminin, deşi a fost 
învinsă de formaţia germană 
SG BBM Bietigheim, cu scorul de 
31-28 (13-14), pe 10 nov. 2019, la 
Ludwigsburg, în Grupa C, infor-
mează HotNews.ro. 

Campioana României a suferit a 
patra înfrângere consecutivă, după 
ce se impusese la debut cu 34-27 în 
faţa formaţiei germane, având astfel 
avantajul rezultatului direct la egali-
tate de puncte. 

Vâlcencele au început bine meciul 
cu Bietigheim şi au condus cu 3-0, 
controlând prima repriză în cea mai 
mare parte a timpului. 

Echipa antrenată de Florentin Pera 
a intrat la pauză cu un gol avans, 
14-13, dar a făcut o repriză secundă 
foarte slabă, pierzând fără drept de 
apel. În partea secundă, SCM a con-

dus cu 16-14 şi 17-15, dar a primit 
cinci goluri consecutive (15-20) şi 
SG BBM Bietigheim a rămas la con-

ducere până la �nal, câştigând cu 
31-28, după ce a condus şi la cinci 
goluri, 27-22, 29-24, 30-25, 31-26.

Meciul a fost arbitrat de polonezii 
Bartosz Leszczynski şi Marcin Pie-
chota, iar delegat EHF a fost turcul 
Ayberk Dilmen. În alt meci, Brest 
Bretagne Handball a dispus de Bu-
ducnost Podgorica cu 32-28.

Brest ocupă primul loc, cu 10 punc-
te, urmată de Buducnost, 6 puncte, 
SCM Râmnicu Vâlcea, 2 puncte, SG 
BBM Bietigheim, 2 puncte. 

Primele trei clasate se cali�că în 
grupele principale. În ultima etapă 
vor avea loc partidele SCM Râmni-
cu Vâlcea - Brest Bretagne Handball 
şi Buducnost - SG BBM Bietigheim. 
SCM trebuie să obţină cel puţin ace-
laşi rezultat ca Bietigheim pentru a 
se cali�ca mai departe.

Foto: Facebook/ SCM Ramnicu Val-
cea - Handbal feminin

5 (5). Bianca Andreescu (Canada) 
5192 
6 (6). Elina Svitolina (Ucraina) 5.075
7 (7). Petra Kvitova (Cehia) 4.776
8 (8). Belinda Bencic (Elveţia) 4.685
9 (9). Kiki Bertens (Olanda) 4.245
10 (10). Serena Williams (SUA) 3.935
Foto: usopen.org
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MUNCĂ

OFERTE

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

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

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

CERERI

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

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

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

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

MATRIMONIALE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Domn de 57 ani, serios, doresc să cu-
nosc o doamnă serioasă, de vârstă apro-
piată, din comunitatea Madrid. Tel: 
642718344.

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

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

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

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

Chico español, soltero, de mediana edad, 
viviendo en Madrid capital, sin cargas fami-
liares, desea conocer chicas hasta 42 años 
para una amistad o relación seria. Yo ten-
go un buen trabajo, en mi empresa. Buena 
presencia y ruego solo llamadas (no perdi-
das). Tel: 629628861.

Hola, soy un chico soltero, vivo en Madrid 
capital, con buen trabajo, estable y me 
gustara conocer una chica culta, honra-
da como yo lo soy para una relacion se-
ria, amistad o matrimonio. No importa 
la nacionalidad. Ruego mucha seriedad. 
Tel: 657131211 / 677026947. 

Domn de 56 de ani caut o doamnă pentru 
prietenie, căsătorie fericită. Eu nu sunt prie-
ten cu alcoolul. Îmi place tot ce ține de iubi-
re, încredere, seriozitate, armonie, înțelege-
re, respect și recunoștință. Rog să se abțină 
interesatele și aventurierele. Tel: 642660476.

Bărbat serios caut o femeie serioasă și sin-
ceră. Nu vreau aventuri. Am 36 de ani și mă 
puteți contacta la tel: 642384754.

Bărbat de 60 de ani, sincer, atrăgător, cu 
serviciu doresc să cunosc o doamnă din co-
munitatea Madrid. Tel: 603216763.

Bărbat de 45 de ani, 1.80 m înălţime, 85 kg, 
prezentabil, fără obligaţii, cu situaţie ma-
terială bună, doresc să cunosc o doamnă, 
până în 48 de ani, prezentabilă, cu mici obli-

gaţii sau fără obligaţii, cu situaţie materială 
bună pentru o relaţie serioasă (comunitatea 
Madrid). Doresc seriozitate, tel: 642052212.

Doamnă serioasă doresc să cunosc un domn 
din zona Toledo. Tel: 642902340.

Domn de 38 de ani, 1.66 m înălţime, din 
Madrid, doresc să cunosc o doamnă până 
în 40 de ani. Tel: 642694342.

Bărbat divorţat, 42 de ani, caut o doamnă 
sau domnişoară cu vârsta până în 40 de ani. 
Tel: 642728159.

Bărbat de 48 de ani, 1.78 înălțime, 87 de kg, do-
resc să cunosc o doamnă de vârstă apropiată, 
slăbuță din zona Madridului. Tel: 642320278.

DIVERSE

SERVICII

Caut să mă înregistrez (empadronamien-
to) în provincia Guadalajara, Toledo, Se-
govia sau Ávila pentru un examen auto de 
categoria D (contra cost). Tel: 627192719.

VÂNZĂRI

Vând 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.




