
Uniunea Muncitorilor Români vă invită să sărbătorim împreună Ziua Națională a României la festivalul care va avea loc duminică, 1 
decembrie 2019, orele 12-22, în Torrejón de Ardoz. Adresa: Polígono Industrial Las Monjas, Calle Trópico, nr. 6, 28850, Torrejón 
de Ardoz, Madrid. În cadrul Târgului de Produse Românești cu preparate delicioase, ne vor încânta pe muzica lor artiștii: Carmen 
Șerban și Formația, Nicu Paleru și Formația. INTRARE GRATUITĂ! La mulți ani, ROMÂNIA! La mulți ani, ROMÂNI! PAGINA 16

Alegeri Prezidenţiale 2019, turul doi:
Iohannis - 65,88%, Dăncilă - 34,12%
l lKlaus Iohannis a obţinut, 
pe 24 nov. 2019, în al doilea 
tur de scrutin al alegerilor 
prezidenţiale, 65,88% din 
voturile valabil exprimate, 
iar Viorica Dăncilă 34,12%. Io-
hannis a obţinut 6.437.151 de 
voturi valabil exprimate, iar 
Dăncilă - 3.334.466. Conform 
MAE, s-a stabilit un record în 
ceea ce priveşte numărul ce-
tăţenilor români care au vo-
tat la secţii în străinătate, 
respectiv 926.574. Pagina 3
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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
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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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1 Decembrie: Vino să sărbătorim împreună Ziua 
Națională a României în Torrejón de Ardoz, Madrid

Foto: Uniunea Muncitorilor Români / Facebook

15 membri ONU 
rea�rmă
interzicerea folosirii 
armelor chimice

Foto: thenational.ae Pagina 12

Alexandru Dedu - Obiectivul 
nu se schimbă, ne
vom bate să ajungem în 
turneele de cali�care

Foto: frh.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.

Iohannis, proeuropean şi apărător al statului 
de drept (agenţii internaţionale de presă)

l l Liberalul Klaus Iohannis, care a câş-
tigat duminică, 24 nov. 2019, al doi-
lea mandat de preşedinte al Româ-
niei, este un proeuropean convins 
care promite un stat „modern şi func-
ţional” după ce a făcut pe „pom-
pierul” pentru a stinge crizele care 
au marcat primul său mandat, co-
mentează AFP, conform AGERPRES.

La 60 de ani, acest bărbat cu o 
statură impozantă a reuşit o dublă 
victorie în „războiul” său împotriva 
Partidului Social-Democrat (PSD), 
moştenitor al partidului comunist: 
el a obţinut o victorie zdrobitoare în 
faţa candidatei PSD, Viorica Dănci-
lă, după ce a contribuit luna trecu-
tă la răsturnarea guvernului pe care 
aceasta îl conducea. Ironizându-şi 
adversarii, care îi reproşează „când 
că este inactiv, când că este un dic-
tator”, acest bărbat taciturn, pe care 

umoriştii îl compară cu un robot, 
se descrie ca un „preşedinte impli-
cat, care vine cu soluţii”. Duminică, 
el a promis să acţioneze pentru o 
„Românie europeană, normală”, eli-

berată de � agelul corupţiei şi unde 
instituţiile funcţionează.

Sub mai multe guverne PSD succe-
sive, România, ţară membră a Uniu-
nii Europene, a revenit în ultimii ani 

asupra unor măsuri anticorupţie. 
Împreună cu fostele state comunis-
te Ungaria şi Polonia, a fost puternic 
criticată la Bruxelles pentru acţiuni-
le sale, notează şi Reuters. Cu toate 
acestea, Klaus Iohannis a fost apre-
ciat de aliaţii occidentali şi de Uniu-
nea Europeană pentru că încearcă 
să apere statul de drept, în special 
prin contracararea încercărilor de 
limitare a independenţei judecăto-
rilor. Prerogativele prezidenţiale 
sunt în mare parte limitate la de-
semnarea unui prim-ministru care 
se poate baza pe o majoritate par-
lamentară, contestarea legilor la 
Curtea Constituţională şi numirea 
unor procurori-şe� .
Reformele din domeniul justiţiei 
sunt monitorizate de Bruxelles din 
2007, când România a aderat la UE.
Foto: Klaus Iohannis / Facebook
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Prezidenţiale 2019/BEC - rezultate parţiale: Iohannis - 65,88%, Dăncilă - 34,12%
l lK l a u s  I o h a n n i s  a 
obţinut, duminică, 24 
nov. 2019, în al doilea 
tur de scrutin al alegeri-
lor prezidenţiale, 65,88% 
din voturile valabil expri-
mate, iar Viorica Dănci-
lă 34,12%, după centra-
lizarea rezultatelor din 
99,67% din secţii, a in-
format, pe 25 nov. 2019, 
purtătorul de cuvânt al 
Biroului Electoral Central 
(BEC), Mircea Preoţescu, 
conform AGERPRES.

El a menţionat că Iohan-
nis a obţinut 6.437.151 de 
voturi valabil exprimate, iar 
Dăncilă - 3.334.466, potri-
vit rezultatelor parţiale cen-
tralizate. 

Preoţescu a precizat că, 
din totalul de 19.586 de  
secţii de votare, au fost cen-
tralizate datele din 19.522, 
reprezentând 99,67%.

Numărul celor care s-au 
prezentat la urne a fost de 
9.953.659, reprezentând 
54,46% din numărul total 
al alegătorilor înscrişi în lis-
tele electorale permanente.

Numărul de voturi vala-
bil exprimate - 9.771.617, 
reprezentând 98,17% din 
numărul total al alegăto-
rilor care s-au prezentat la  
urne.

Potrivit purtătorului de 
cuvânt al BEC, numărul 
total de voturi nule este 
de 181.962, reprezentând 
1,83% din numărul total 
al alegătorilor care s-au 
prezentat la urne.

Finalizarea în bune con-
diţii a votului din diaspora 
este o dovadă „grăitoare” a 
faptului că un exerciţiu civic 
de o asemenea amploare 
reuşeşte doar prin conjuga-
rea eforturilor autorităţilor, 
cetăţenilor şi societăţii civi-
le, arată un comunicat de 
presă al Ministerului Aface-
rilor Externe (MAE).

Potrivit sursei citate, ime-
diat după încheierea proce-
sului de vot în străinătate, 
ministrul Afacerilor Exter-
ne a solicitat misiunilor di-
plomatice o evaluare a mo-
dului în care s-a desfăşurat 
procesul electoral pe an-

samblu şi identi�carea as-
pectelor ce ar putea � îm-
bunătăţite în perspectiva 
viitoarelor alegeri. 

„Analiza rezultată va � 
transmisă instituţiilor cu 
atribuţii în domeniul elec-
toral, în scopul asigurării 
în continuare a celor mai 
bune condiţii de vot pen-
tru cetăţenii români din 
străinătate la scrutinele 
viitoare”, precizează MAE.

Procesul de votare în 
străinătate pentru alegerea 

preşedintelui României s-a 
încheiat la 7,00, ora Româ-
niei, în condiţii normale, 
fără incidente care să afec-
teze desfăşurarea acestuia, 
informează MAE.

„Organizarea în bune con-
diţii a acestui proces electo-
ral în afara ţării a fost rezul-
tatul unor eforturi umane 
şi logistice fără precedent 
atât la nivelul misiunilor di-
plomatice şi consulare ale 
României în străinătate, cât 
şi la nivelul Centralei MAE, 

fiind organizate, în pre-
mieră, 835 de secţii de 
votare, procesul de vot în 
străinătate derulându-se, 
tot pentru prima dată, pe 
durata a trei zile”, punc-
tează ministerul.

Pentru a gestiona în mod 
corespunzător acest efort, 
peste 85% din personalul 
MAE, mai ales cel din ca-
drul misiunilor diplomati-
ce, consulare şi al altor re-
prezentanţe în exterior ale 
României, a fost implicat în 
organizarea procesului de 
votare atât în pregătirea, cât 
şi în desfăşurarea alegerilor 
prezidenţiale pe durata ce-
lor trei zile aferente �ecărui 
tur de scrutin, indică sursa 
citată. 
Conform MAE, toate aces-
te eforturi au facilitat sta-
bilirea unui record în ceea 
ce priveşte numărul ce-
tăţenilor români care au 
votat la secţii în străină-
tate, respectiv 926.574. 
Lor li s-au adăugat 17.503 
români care au votat prin 
corespondenţă.
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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-

Între premier şi preşedinte 
este o relaţie de dialog 
l l  Premierul Ludovic Orban a decla-
rat luni, 25 nov. 2019, că între şeful 
guvernului şi preşedintele României 
există, „în sfârşit, o relaţie de dialog, 
de cooperare loială, de parteneriat”, 
adăugând că va merge la Palatul Co-
troceni de �ecare dată când va � in-
vitat, informează AGERPRES.

„Între mine, ca prim ministru, şi 
preşedintele României, între guver-
nul pe care îl conduc şi preşedinte, 
este, în sfârşit, o relaţie de dialog, de 
cooperare loială, de parteneriat, în 
care ne coordonăm toate acţiuni-
le, toate deciziile şi toate politicile 
publice în bene�ciul cetăţeanului 
român”, a a�rmat Orban, după ce 
a participat la un eveniment orga-
nizat de Academia Română.

Mihai Fifor: Nu putem începe reconstrucţia  
cu oameni care nu au nimic cu PSD

l l Secretarul general al PSD, Mihai 
Fifor, a a�rmat că reconstrucţia for-
maţiunii nu poate începe cu oame-
ni care „nu mai au nimic de a face 
cu ceea ce ar trebui să devină acest 
partid”, precizând că este nevoie de 
„o garnitură politică nouă”, infor-
mează AGERPRES. 

„Gabi Firea are perfectă drepta-
te!  PSD nu îşi mai permite să îşi 
dezamăgească la nesfârşit electo-
ratul. Trebuie să începem să promo-
văm o garnitură politică nouă, care 
să ofere o perspectivă credibilă, cu 
adevărat promiţătoare”, a scris Fi-
for, pe 25 nov. 2019, pe Facebook 
(Fifor Mihai). El a susţinut că în PSD 
sunt mulţi oameni buni „care au fost 
aici şi au luptat şi care pot � promo-
vaţi oricând în structurile de con-
ducere ale PSD”. „Nu sunt împotri-
va venirii sau revenirii unor oameni 
din afara partidului. Trebuie să �m 
deschişi către cei care pot aduce un 
plus PSD. Cred că e nevoie, mai mult 
ca oricând, de o analiză profundă şi 
onestă, de consultare şi de dialog 
colegial, la toate nivelurile din partid 
şi acesta trebuie să �e motorul re-
lansării PSD”, a adăugat Mihai Fifor. 

Întrebată în legătură cu prezenţa 
lui Gabriel Oprea la sediul PSD în 
seara alegerilor, preşedintele for-
maţiunii, Viorica Dăncilă a a�rmat, 
în noaptea de duminică spre luni, 
că liderii sindicatelor cu care s-au 
semnat protocoale de colaborare 
devin vicepreşedinţi cu drept de vot 
în Comitetul Executiv al partidului. 
„Noi am făcut protocol de colabo-
rare cu sindicatele, cu CNSLR Frăţia, 
cu Uniunea Poliţiştilor şi Militarilor, 

am făcut cu mai multe sindicate, iar, 
prin aceste protocoale pe care le-am 
semnat, liderii sindicatelor respecti-
ve fac parte din Comitetul Executiv 
Naţional”, a spus Dăncilă, conform 
sursei citate. 

Preşedintele PSD Bucureşti, Ga-
briela Firea, a spus că se delimitează 
de „impunerea” intrării în Comitetul 
Executiv al partidului, a unor per-
soane din sindicate.
Foto: Mihai Fifor / Facebook

Întrebat dacă va merge luni la Pa-
latul Cotroceni, pentru a se întâl-
ni cu şeful statului, Orban a spus: 
„Merg la Palatul Cotroceni de �eca-
re dată când este cazul, când sunt 
invitat, când avem diferite discuţii 
şi întâlniri”.

El a rea�rmat că există deocamda-
tă o majoritate parlamentară, chiar 
dacă aceasta este una fragilă. „Dar 
există, şi noi am semnat înţelegeri 
şi acorduri cu partenerii care au fost 
alături de noi în succesul moţiunii 
de cenzură, care au susţinut înves-
tirea guvernului pe care îl conduc 
şi noi ne respectăm înţelegerile şi 
cred că putem să menţinem aceas-
tă majoritate”. 
Foto: Ludovic Orban / Facebook

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 
10 decembrie 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 Brahmi 5:1-îmbunătăţeşte memo-
ria, stimulează capacitatea de învăţare 
sau de concentrare, hrăneşte neuronii 
cerebrali, combate oboseala mentală 
sau stresul, are proprietăţi antioxidan-
te, îmbunătăţește funcţiile respiratorii.
Extract de Ginkgo Biloba 5:1-ex-
tractul îmbunătățește starea sistemu-
lui vascular cerebral, ameliorează me-
tabolismul energetic la nivel cerebral 
și inhibă factorul de activare a trom-
bocitelor, ceea ce reduce tendința de 
coagulare a sângelui. Are rolul de a 
îmbunătăți memoria, capacitatea de 
concentrare, dar și atenția.
L-Tryptophan-un aminoacid ce se 
regăsește rar în dieta zilnică, dar cu un 
rol foarte important, � ind esențial în 
procesul metabolic și în multe funcții 
importante ale corpului uman. Asigură 
funcționarea normală a sistemului ner-
vos și are un remarcabil efect de îm-
bunătățire a dispoziției. L-Tryptophan 
contribuie la producția de serotonină, 
un neurotransmițător important din 
creier, este un antioxidant neuronal 
și un tonic vascular, reduce stresul și 

optimizează starea generală de bine.
Life Impulse® NeuroBooster 
Complex contribuie la:
- îmbunătăţirea memoriei;
- îmbunătăţirea concentrării;
- optimizarea neurotransmiţătorilor şi 
a chimiei creierului;
- reducerea stresului;
- optimizarea stării de bine.
Extractele naturale din acest produs 

Formula unică a produsului Life Impulse® NeuroBooster 
Complex - Cod 7046 - : Un supliment ce susține funcția 
cognitivă, conține vitamine și 3 ingrediente speciale

sporesc bunăstarea generală a creieru-
lui, memoria și puterea de concentra-
re, dar și capacitatea de a gândi și de 
a reacționa.
„Cea mai importantă și puternică re-
sursă pe care o avem este mintea noas-
tră. Daca e hrănită și antrenată bine, ea 
poate crea bogății enorme.” (Anonim)
S u p l i m e n t u l  d e  c a r e 
creierul are nevoie!

l l Cu siguranță cel mai complex organ al cor-
pului nostru, creierul este centrul sistemului 
nervos și cel care controlează întreaga func-
ționare a organismului. Cu toate că reprezin-
tă numai 2% din greutatea corpului, creierul 
consumă cea mai mare parte a energiei ge-
nerate de corp (circa 20%).
Așadar, cum îl ajuți să funcționeze în parame-
tri optimi? Deja știm că un somn odihnitor, 
o alimentație corespunzătoare, chiar și câ-
teva exerciții pe care le poți face cu ușurință 
îți mențin creierul sănătos.
Dar ce faci când ai nevoie de un ajutor în plus? 
Poate înveți pentru un examen important, 
stresul îți afectează capacitatea de concentra-
re sau înaintarea în vârstă nu îți mai menține 
memoria atât de ageră.
Memorare și concentare fără efort!
Știai că…?
- Alimentele consumate și exercițiile � zice re-
gulate sunt două elemente esențiale pentru 
longevitatea creierului și a memoriei?
- Micul dejun este esențial în procesele men-
tale necesare în elaborarea ideilor, în capaci-
tatea de a gestiona informațiile și de a face 
conexiuni rapide între acestea?
- Somnul și modul nostru de viață sunt factori 

importanți ce acționează pozitiv sau negativ  
asupra activității mentale?
Atunci când creierul primește nutrienții 
adecvați, dă dovada unei capacități sporite 
de concentrare și memorare, de o disponi-
bilitate mai mare în a înțelege, programa 
și anticipa diferite situații și, nu în ultimul 
rând, de o diminuare a tendințelor spre 
depresie, anxietate sau tristețe. 
Life Impulse® NeuroBooster Complex este 
un supliment ce susține funcția cognitivă, 
conține vitamine și 3 ingrediente speciale.
 Vrei să faci parte din echipa Life 
Care ® din Spania sau doar să în-
cerci produsele? 
Sună la 642 333 933!

Ajută-ți creierul 
să funcționeze 
în parametri 
optimi!
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l l Gestoría y Abogados Corredor 
este o �rmă de consultanță �s-
cală, contabilă, juridic-legală, la-
borală (muncă) și administrativă  
pentru �rme și autonomi. 

Gestoria 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 familiare, omologare de studii, 
certi�cate medicale pentru o�cierea 
căsătoriei în Consulat etc.

Multidisciplinaritatea serviciilor 

oferite certi�că o vastă experiență 
și o profundă cunoaștere a tuturor 
sectoarelor economice.  

Este fundamental să vorbești 
aceeași limbă cu clienții din diver-
sele sectoare de activitate și să le 
poți oferi alternative, strategii și so-
luții inovatoare.

Biroul nostru de avocatură se ocu-
pă de toate procedurile juridice ge-

Gestoría y Abogados Corredor - servicii 
complete, în limba spaniolă și română

nerale și de toate fazele acestora, 
de la negociere, până la rezolva-
rea cazului. Depunem efort și in-
teres cu �ecare client pentru a-și 
cunoaște drepturile și alternati-
vele legale la problema lui.

Gestoría y Abogados Corredor are 
peste 25 de ani de experiență cu �r-
me, autonomi și clienți particulari!
Vizitează www.gescorredor.com.

l l În campania sa de bun venit 
Gestoria y Abogados Corredor 
oferă  servicii complete laborale 
(muncă), �scale și contabile pen-
tru autonomi de la 49€, iar pentru 
societăți limitate de la 99€! 

Transferul de autovehicule se face 
pentru doar 120€!  Plus alte cadouri 
surpriză pentru cititorii noștri!

Campania de bun venit include 
prezența la Festivalul de Ziua Națio-
nală a României și este legată de 
deschiderea noului birou din Torre-
jón de Ardoz, situat chiar în zona 
centrală a orașului, la stradă și foarte 
aproape de gara RENFE.

Gestoria 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 
(muncă), matrimonială sau penală?

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

Poți a�a mai multe informații des-
pre avocații spanioli și români care 
activează la birourile din:

Torrejón de Ardoz, Plaza de Espa-
ña, nr. 4. Telefon:  910 299 648.

San Fernando, Calle La Era, nr. 41,
și  în  Madrid, pe Calle Orense, nr. 

8, etj. 1 (primera planta).
Telefon: 655.960.445 sau pe 

web: www.gescorredor.com.

„Vino să ne cunoaștem, 
la Festivalul de Ziua 
Națională a României 
din Torrejón de Ardoz!”
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Grecia va întări 
efectivele gărzilor 
de frontieră

Rusia: FSB anunţă 
arestarea a 9 
presupuşi islamişti

l l Grecia a anunţat pe 22 nov. 
2019 că va întăr i  efect ivele  
gărzilor de frontieră, pentru a 
„închide uşa” migranţilor ilega-
li, într-un nou semn de înăspri-
re a poziţiei acestei ţări faţă de  
solicitanţii de azil, pe fondul unui  
reviriment al sosirilor, informează 
AGERPRES.

Premierul Kyriakos Mitsotakis a 
declarat în parlament că a aprobat 
angajarea a 400 de gărzi de fron-
tieră la graniţa terestră cu Turcia 
şi a altor 800 pentru insule, având 
în vedere totodată intensi�carea 
operaţiunilor de patrulare pe mare. 
„Vor � bineveniţi în Grecia doar cei 
pe care îi alegem noi. Cei care nu 
sunt bineveniţi vor fi returnaţi”, 
a spus Mitsotakis. „Vom închide  
permanent uşa traficanţilor de 
persoane, celor care vor să intre 
cu toate că nu au dreptul la azil”, 
a adăugat el.

Conform sursei citate, guvernul 
conservator condus de Kyriakos 
Mitsotakis a început deja să trans-
fere sute de solicitanţi de azil de pe 
insulele din Egeea în partea conti-
nentală a Greciei, având ca obiectiv 
relocarea a 20.000 dintre ei până la 
sfârşitul anului.

În urma valului masiv de migranţi 
din ultimele luni, guvernul de la Ate-
na a anunţat că va închide în curând 
cele mai mari trei tabere pentru mi-
granţi, de pe insulele Lesbos, Chios 
şi Samos.

l l Serviciul de Securitate al Rusiei 
(FSB) a anunţat pe 22 nov. 2019 
arestarea a nouă presupuşi militanţi 
ai grupării islamiste Hizb ut-Tahrir,  
interzisă în Rusia, acuzându-i că  
ar � încercat să răstoarne puterea 
 în Federaţia Rusă, informează 
AGERPRES.

„Doi lideri şi şapte membri ai or-
ganizaţiei teroriste internaţiona-
le Hizb ut-Tahrir” au fost arestaţi 
la Moscova, în Tatarstan (Volga) şi 
în regiunea Tiumen (Siberia occi-
dentală) în cadrul unei operaţiuni 
„speciale” a serviciilor secrete ruse, 
a poliţiei şi Gărzii naţionale (Ross-
gvardia), precizează FSB într-un  
comunicat. Interzisă din 2003 în  
Rusia, unde este considerată drept 
teroristă, Hizb ut-Tahrir, care se de-
clară o organizaţie non-violentă şi 
a�rmă că doreşte să-şi atingă obiec-
tivele prin mijloace paşnice, plănuia 
crearea unui califat în regiunile  
musulmane din Rusia şi în fos-
tele republici sovietice din Asia  
Centrală.

Militanţii arestaţi „au întreprins ac-
tivităţi anticonstituţionale bazate pe 
o doctrină vizând răsturnarea prin 
violenţă a puterii existente”, încer-
când să „propage ideologia tero-
ristă” în regiunile respective şi „să 
recruteze musulmani locali în rân-
durile lor”, se spune în comunicatul 
FSB. În cadrul operaţiunii,  „materia-
lele de propagandă ale Hizb ut-Ta-
hrir au fost con�scate”.

l lPentru a obţine egalitatea între 
femei şi bărbaţi în Europa, în ritmul 
actual, am avea nevoie de peste 100 
de ani, sunt de părere comisarul  
european responsabil pentru jus-
tiţie, consumatori şi egalitatea de 
gen, Vera Jourova, şi directoarea 
Institutului European pentru Ega-
litatea de Şanse între Femei şi Băr-
baţi, Virginija Langbakk, informează 
AGERPRES.

Cele două responsabile din cadrul 
UE pledează pentru intensi�carea 
eforturilor în acest domeniu, într-un 
articol de opinie, cu ocazia marcării 
la 25 noiembrie a Zilei Internaţiona-
le pentru Eliminarea Violenţei asu-
pra Femeilor, şi pe care îl redăm în 
continuare.

„Comparativ cu alte regiuni ale lu-
mii, în Europa femeile se bucură de 
foarte multe avantaje, dar, cu toa-
te acestea, asistăm în continuare la 
multe acte de nedreptate, discrimi-
nare şi violenţă. Indicele egalităţii de 
gen, publicat recent, con�rmă acest 
lucru: în ceea ce priveşte egalitatea 
de gen, UE a înregistrat un punctaj 
general de 67.4 din 100 - o creştere 
cu doar un punct faţă de rezultatul 
obţinut în urmă cu doi ani. În Româ-
nia, indicele este de 54.5, ceea ce 
reprezintă o creştere cu 1.2 puncte 
faţă de 2015.

Un număr mult prea mare de femei 
nu pot găsi un echilibru între acti-
vitatea profesională şi calitatea de 
părinte. În 2018, aproximativ 4 din 
10 femei a�rmau că îşi adaptează 
activitatea profesională la respon-
sabilităţile familiale, comparativ cu 
2 din 10 bărbaţi. De aceea am apro-
bat în UE acte legislative care să pro-
moveze �exibilitatea şi să permită 
echilibrarea vieţii profesionale cu 
cea privată.

Deşi femeile sunt tot mai bine ca-

Responsabile din cadrul UE: Am 
avea nevoie de 100 de ani pentru a 
obţine egalitatea de gen în Europa

li�cate şi, statistic, au rezultate mai 
bune decât bărbaţii în ceea ce pri-
veşte nivelul de instruire, ele re-
prezintă doar 17% din cadrele de 
conducere de nivel superior. Este 
de neconceput ca în ziua de astăzi, 
retribuţia orară medie pe care o  
primesc femeile să fie cu mult  
sub cea a bărbaţilor. Diferenţa de 
remunerare dintre femei şi bărbaţi 
este de 16% în Europa şi de 3.5% 
în România.”
Foto: news.expats.cz

Ucraina: Mii de manifestanţi contra 
unei „capitulări” în faţa Rusiei
l lMii de persoane au manifestat  
pe 21 nov. 2019 în centrul Kievu-
lui împotriva unei „capitulări” în 
faţa Rusiei, înainte de prima întâl-
nire dintre preşedintele ucrainean,  
Volodimir Zelenski, şi omologul 
său rus, Vladimir Putin, informează 
AGERPRES.

Cei doi lideri urmează să se întâl-
nească, pentru prima dată după 
alegerea, în aprilie, a fostului ac-
tor la preşedinţia Ucrainei, cu oca-
zia unui summit cvadripartit, pe 9 
decembrie, la Paris, unde vor mai � 
prezenţi preşedintele francez, Em-
manuel Macron, şi cancelarul ger-
man, Angela Merkel.

Manifestanţii, care s-au adunat la 
Kiev în ziua în care Ucraina marca 
împlinirea a şase ani de la declanşa-
rea revoltei proeuropeană din Piaţa 
Independenţei (Maidan Nezalioj-
nosti), au �uturat pancarte pe care 
se putea citi „Nu capitulării!”, pre-

15 membri ONU rea�rmă 
interzicerea folosirii armelor chimice
l l Cei 15 membri ai Consiliului de 
Securitate al ONU au aprobat pe 22 
nov. 2019 o declaraţie privind in-
terzicerea folosirii armelor chimice, 
ajungând la un consens îndelung 
subminat de războiul din Siria, pre-
cum şi de cazurile Skripal din Anglia 
sau Kim Jong-nam din Malaezia, in-
formează AGERPRES.

„Consiliul rea�rmă faptul că utili-
zarea armelor chimice constituie o 
încălcare a dreptului internaţional şi 
condamnă în termenii cei mai fermi 
utilizarea armelor chimice”, se subli-
niază în declaraţia adoptată în una-
nimitate la iniţiativa Marii Britanii. 

„Utilizarea armelor chimice oriun-
de, oricând, de către oricine, în orice 
circumstanţe, este inacceptabilă şi 
reprezintă o ameninţare la adresa 
păcii şi a securităţii internaţionale”. 

„Consiliul se declară ferm convins 

că persoanele responsabile de uti-
lizarea acestor arme trebuie să răs-
pundă pentru faptele lor”, se preci-
zează în declaraţie.

În februarie 2017, agentul neuro-
toxic VX a fost găsit în organismul 
fratelui vitreg al liderului nord-co-

reean asasinat în Kuala Lumpur. Dar 
cazul care a stârnit cele mai mari di-
sensiuni în cadrul Naţiunilor Unite 
este cel în care s-au confruntat Ma-
rea Britanie şi Rusia, după otrăvirea 
cu substanţa neurotoxică Noviciok, 
în martie 2018, a fostului spion rus 
Serghei Skripal şi a �icei sale Iulia, 
la Salisbury. 

În ultimii ani, occidentalii s-au 
opus adesea Rusiei, inclusiv în ca-
drul Consiliului de Securitate, pe 
tema utilizării armelor chimice în 
Siria.

În declaraţie, Consiliul de Securi-
tate îndeamnă toate statele, care 
încă nu au făcut-o, să devină neîn-
târziat parte la Convenţia privind 
interzicerea dezvoltării, producerii, 
stocării, utilizării armelor chimice şi 
distrugerea acestora. 
Foto: thenational.ae

cum şi drapele ucrainene. Manifes-
taţia a avut loc pe fondul unei relati-
ve destinderi între Moscova şi Kiev, 
și de restituirea de către Rusia a celor 
trei nave militare ucrainene seches-
trate anul trecut în largul Crimeii, 
Foto: lemonde.fr
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Handbal:  
Dinamo  a câştigat  
grupa din Liga 
Campionilor

Raliul Dakar 2020 
revine la speci�cul 
raidului din Africa,  
cu dune şi deşert

l l CS Dinamo Bucureşti şi-a asigurat 
câştigarea Grupei D a Ligii Campio-
nilor la handbal masculin, după ce a 
învins echipa rusă Cekovskie Med-
vedi, cu scorul de 34-23 (15-13), pe 
20 nov. 2019, în Sala Dinamo, con-
form AGERPRES.

Dinamo, care câştigase şi în tur, la 
zece goluri, a făcut o repriză secun-
dă foarte bună, după ce la pauză 
diferenţa de pe tabelă era doar de 
două goluri în favoarea echipei 
României, 15-13. 

Cekovskie Medvedi a condus cu 
8-5 şi 11-7 în prima repriză, dar Dina-
mo a punctat de patru ori la rând şi a 
reuşit apoi să preia controlul jocului.

Cei mai buni marcatori pentru Di-
namo  au fost: Amine Bannour 7 go-
luri, Mohamed Mamdouh Ashem 
Shebib 6 și Raul Nantes Campos 4. 
Partida a fost arbitrată de slovacii 
Andrej Budzak şi Michal Zahradnik, 
iar delegat EHF a fost turcul Ayberk 
Dilmen.

Dinamo ocupă primul loc, cu 15 
puncte, urmată de Orlen Wisla Plock 
9 puncte, GOG Gudme 9 puncte, 
Kadetten Scha�hausen 6 puncte, 
Cehovskie Medvedi 6 puncte, IFK 
Kristianstad 5 puncte, toate echi-
pele având 8 jocuri, iar Dinamo şi 
Cehovskie câte 9, spune sursa citată.

Dinamo va juca ultimul meci din 
grupă pe 1 decembrie, în deplasare, 
cu formaţia daneză GOG.

l l După 10 ani în America de Sud, 
unde raliul Dakar a întâlnit un teren 
diferit de cel tradiţional din Africa, 
ediţia 2020 se va desfăşura în pre-
mieră în Arabia Saudită (5-17 ianua-
rie) unde concurenţii vor redesco-
peri dunele şi deşertul, informează 
AGERPRES.

Raliul Dakar 2020 revine astfel 
la speci�cul raidului din Africa, cu 
dune de nisip şi deşert, așa cum ne-a 
obișnuit generații întregi.

Au fost aduse la cunoștința publi-
cului larg toate detaliile privitoare 
la traseul și probele renumitei com-
petiții, organizate în prima lună a lui  
2020  în Arabia Saudită, pentru pri-
ma dată în istoria acestuia.

Raliul Dakar va debuta pe 5 ianua-
rie 2020 la Yeda, pe coasta Mării 
Roşii, concurenţii urmând să par-
curgă un traseu complet de 7.856  
de kilometrii, dintre care 5.097 de 
kilometrii în probe speciale, crono-
metrate. 

Prima parte a cursei se derulează 
pe drumuri de pământ, albii de 
râuri şi de�lee, iar în cea de-a doua 
parte, nisipul şi dunele vor � om-
niprezente.  

„Am descoperit multe surprize 
în deşertul saudit şi pentru că este 
mare, am avut de unde să alegem”, 
a declarat David Castera, directorul 
cursei, cu prilejul prezentării traseu-
lui Raliului Dakar 2020.

l l Federaţia Română de Fotbal a 
con�rmat, pe 21 nov. 2019, des-
părţirea de selecţionerul echipei 
naţionale a României, Cosmin 
Contra, care a condus reprezen-
tativa în 24 de partide, însă a ratat 
cali�carea directă la EURO 2020, 
informează AGERPRES.

„Îi mulţumim lui Cosmin Contra 
pentru toată activitatea sa la con-
ducerea sta�-ului tehnic al echipei 
naţionale, precum şi pentru modul 
exemplar în care s-a implicat în cola-
borarea cu ceilalţi selecţioneri ai lo-
turilor de juniori şi tineret.”, se arată 
în comunicatul postat pe site-ul FRF.

„Ne-am � dorit, cu toţii, un parcurs 
care să ne permită cali�carea din 
preliminarii la EURO 2020. Cu toate 
acestea, aspectele pozitive incon-
testabile ale acestei perioade, care 
vor contribui în mod cert la viitorul 
echipei naţionale, nu trebuie şter-
se de rezultatul �nal din teren. Mult 
succes, Cosmin, în cariera de antre-
nor!”, se mai arată în comunicat.

Contra, care a strâns 73 de selecţii 
ca jucător la echipa naţională, cu care 
a participat la două turnee �nale ale 
Campionatului European, a fost se-
lecţioner în 24 de partide, având un 
bilanţ de 13 victorii, 6 egaluri şi doar 
5 înfrângeri. Din cele 24 de partide, 
18 au fost cu caracter o�cial. Gola-
verajul este unul pozitiv, 39 de go-
luri marcate şi 26 primite.

În mandatul lui Cosmin Contra, 
au debutat la echipa naţională 20 
de jucători, dintre care unii tineri şi 
foarte tineri: George Puşcaş, Ianis 
Hagi, Dennis Man, Tudor Băluţă, 
Ionuţ Nedelcearu, Florinel Coman, 
Adrian Rus, Alexandru Cicâldău, Flo-
rin Ştefan, Denis Drăguş, Alexandru 
Ioniţă, Nicuşor Bancu, Florin Niţă, 
Alexandru Mitriţă, Paul Anton, Mi-
hai Bălaşa, Iulian Cristea, Mihai Bor-

FRF con�rmă despărţirea de 
selecţionerul naționalei Cosmin Contra

deianu, Vasile Mogoş, George Ţu-
cudean.

Mandatul lui Contra s-a încheiat 
cu un eşec la scor în faţa Spaniei, 
0-5, la Madrid, în ultimul meci din 
preliminariile EURO 2020. Tricolo-
rii păstrează şansa cali�cării la tur-
neul �nal de anul viitor, organizat 
în 12 oraşe europene, printre care 
şi Bucureşti, prin intermediul bara-
jului din Liga Naţiunilor. Foto: frf.ro

FRG - modi�cări posibile la 
antrenorii loturilor naţionale

l l Vicepreşedinta Federaţiei Româ-
ne de Gimnastică, Maria Fumea, a 
anunţat, pe 21 nov. 2019, la Com-
plexul Olimpic Sydney 2000 din Iz-
vorani, că vor � făcute schimbări în 
ceea ce priveşte antrenorii loturilor 
naţionale, informează AGERPRES.

Echipele naţionale feminine şi 
masculine ale României, conduse 
de antrenorii Nicolae Forminte și 
Marius Urzică, au ratat cali�carea 
la Jocurile Olimpice de la Tokyo în 
urma rezultatelor slabe înregistrate 
la Campionatele Mondiale de gim-
nastică artistică de la Stuttgart.

Întrebată dacă Lăcrămioara Mol-
dovan, Cristian Moldovan, Mihai 
Brestian şi Nicuşor Pascu sunt pe 
lista posibililor antrenori ale celor 
două loturi, vicepreşedinta a răs-
puns: „Sunt mai multe nume, chiar 
și care au lucrat în afară; nu vreau să 
le divulg deocamdată. Vom vedea 

Alexandru Dedu - Obiectivul nu se schimbă, ne 
vom bate să ajungem în turneele de cali�care

l l Naţionala feminină de handbal a 
României va avea în continuare ca 
obiectiv o clasare în primele şase 
locuri la Mondialul din Japonia (30 
noiembrie - 15 decembrie), care să-i 
permită accesul la turneele de cali-
�care pentru JO 2020, deşi au inter-
venit câteva modi�cări importante 
în lot din cauza unei proceduri in-
terzise folosite de jucătoarele con-
vocate de la Corona Braşov, infor-
mează AGERPRES.

Patru jucătoare din lotul României 
pentru Mondialele din Japonia ar � 
utilizat terapia cu laser intravenos, 
ele �ind apoi înlocuite.

La plecarea către Japonia din 20 
nov. 2019, antrenorul suedez Tho-
mas Ryde opina că România nu mai 
poate avea acelaşi obiectiv, dar 
Alexandru Dedu susţine cu tărie 
că nimic nu s-a schimbat: „Aţi vor-
bit cu un om care a primit o veste 

cu două ore în urmă, că două posi-
bile titulare nu se mai urcă în avion. 
Oricare dintre noi ar � fost atins de 
acest subiect. Eu am vorbit cu el, am 

schimbat câteva mesaje cu el, are 
lucrurile foarte clare în cap. Obiec-
tivul nu se schimbă, ne vom bate 
să ne cali�căm în turneele de cali-
�care. Premisele sunt cu totul şi cu 
totul diferite în momentul de faţă, o 
să �e mult mai greu, dar noi ne vom 
bate. Am încredere în grup, ştiu că 
este OK, că s-a unit.”

Preşedintele FRH a declarat nu ştie 
ce sancţiuni riscă jucătoarele care 
au folosit o procedură interzisă sau 
clubul Corona Braşov, preocuparea 
sa din aceste zile �ind exclusiv naţio-
nala României. 

Echipa naţională a României va 
participa în perioada între 30 noiem-
brie - 15 decembrie la Campionatul 
Mondial de handbal feminin pro-
gramat în Japonia, făcând parte din 
Grupa C, alături de Ungaria, Munte-
negru, Spania, Senegal şi Kazahstan. 
Foto: frh.ro

cei care sunt dispuşi să ajute gim-
nastica românească.  

Trebuie schimbat ceva în gimnas-
tică pentru a restructura şi a reveni 
în elita mondială”, a mai spus Maria 
Fumea, conform sursei citate.
Foto: romgym.ro
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MUNCĂ

OFERTE

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

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

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

CERERI

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

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

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

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

MATRIMONIALE

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

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

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

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

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

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

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

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

Spaniol din Madrid, în vârstă de 44 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

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. 

Vând casă în comuna Scrioaștea, județul 
Teleorman. Casa este compusă din salon,-
bucătărie, două dormitoare, două holu-
ri, bucătărie nou construită de 20 mp și 
terasă nou construită de 24 mp. Dispune 
de centrală termică pe lemne, geamuri 
de termopan în toată casa, beton în cur-
te, foișor, beci, porți de fier forjat, două 
fântâni cu hidrofor, garaj, anexe și teren 
cu livadă de 1.800 m.
Casa se vinde din motive de sănătate.
Prețul este de 41.000 Euro negociabil.
Scrioaștea este o comună prosperă situa-
tă la aproximativ 6 km de Roșiori de Vede.
În momentul de față, în comună se fac 
săpăturile pentru apă curentă și canal.
Pentru detalii, sunați la numerele de te-
lefon:
+34 642 56 55 34 Geta
+34 642 11 17 50 Luminița




