
Țara noastră se numără printre statele pentru care rapoartele PISA 2018 recomandă intervenţii educaţionale în favoarea elevilor 
dezavantajaţi, se arată într-un comunicat al Salvaţi Copiii. Reprezentanţii organizaţiei amintesc că România este printre cele opt ţări 
care nu utilizat calculatorul la testare, iar abilităţile de lectură digitală nu au putut � măsurate. La ultimele două testări PISA, România 
nu a completat baza de date obţinute în cadrul testării PISA cu notele obţinute de �ecare participant la evaluarea naţională. PAGINA 2

Românii din Spania au petrecut de Ziua Națională 
a României în Torrejón de Ardoz, Madrid
l lUniunea Muncitorilor 
Români din Spania a organi-
zat un festival de Ziua Națio-
nală a României, care a avut 
loc duminică, 1 decembrie 
2019, în Torrejón de Ardoz, 
Madrid. Uniunea Muncitori-
lor Români organizează di-
verse evenimente culturale 
românești pentru a ține româ-
nii aproape de cultura și tra-
diția românească, aducând 
România mai aproape de 
românii din Spania. Pagina 4
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PUP-O, MĂ!–Comedia anului în premieră, 
în Spania: Locuri limitate-rezervă din timp!
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Cabinet avocatură
AVOCAT CARMEN POP
OFERIM SERVICII JURIDICE LA NIVEL NAŢIONAL

Calle Alonso Cano, nr. 46, 2º B, Madrid
Tel: 672.643.035 / 915.353.746

Divorţuri și Dreptul familiei
Moșteniri și donaţii

Litigii de muncă
Cazuri penale

Drept administrativ
Teme imobiliare și închirieri
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Președintele PE: Cred 
că a venit momentul 
să accelerăm aderarea 
României la Schengen

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

FOTO: GOV.RO

României la Schengen

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

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

MAE: Programul 
Președinţiei României 
la Consiliul UE, public 
din a doua jumătate 
a lunii decembrie
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Salvaţi Copiii: Rapoartele PISA recomandă intervenţii 
educaţionale în favoarea elevilor dezavantajaţi

Foto: pixabay.com

Handbal feminin: 
Corona Braşov, 
descalificată din 
Liga Naţională

Foto: infobrasov.net Pagina 13

Fotbal: UEFA a deschis o 
procedură disciplinară 
după incidentele de la 
meciul România - Suedia

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.

Salvaţi Copiii: Rapoartele PISA recomandă intervenţii 
educaţionale în favoarea elevilor dezavantajaţi

l l Organizaţia Salvaţi Copiii lansează 
un apel pentru dreptul la educaţie al 
copiilor din medii sociale defavorizate 
şi anunţă că, pe 12 decembrie 2019, 
va avea loc o strângere de fonduri în 
acest scop, la cea de-a 19-a ediţie a 
Festivalului Brazilor de Crăciun, infor-
mează AGERPRES.

„Sărăcia educaţională rămâne un 
cerc vicios aproape imposibil de spart, 
o arată şi rezultatele ultimelor teste 
PISA: doar 8,8% din copiii români din 
mediile socio-economice precare reu-
şesc să depăşească dezavantajul şi să 
performeze printre primii. (...) Rezulta-
tele PISA 2018 plasează România prin-
tre ţările care înregistrează o puternică 
legătură între statutul socio-economic 
al elevilor şi performanţele înregistra-
te de aceştia. De altfel, ţara noastră se 
numără printre statele pentru care ra-
poartele PISA 2018 recomandă inter-

venţii educaţionale în favoarea elevilor 
dezavantajaţi”, se arată într-un comu-
nicat al Salvaţi Copiii. Reprezentanţii 
organizaţiei amintesc că România este 
printre cele opt ţări care nu utilizat cal-

culatorul la testare, iar abilităţile de 
lectură digitală nu au putut fi 
măsurate.

Referindu-se la copiii care provin 
din medii defavorizate, Salvaţi Co-

piii evidenţiază că în anul 2018 rata 
sărăciei era de 33,2%. „Dezavantaje-
le sunt relevate şi la nivelul şcolilor. În 
şcolile dezavantajate din ţara noastră, 
raportul elevi/cadru didactic este de 
14,68, versus 12,45 în şcolile avantaja-
te. (...). În Estonia, ţara europeană cea 
mai bine situată, raportul este de 9,42 
elevi/profesor în şcolile dezavantajate 
şi 12,99 în cele avantajate. Rapoartele 
PISA 2018 indică şi alte diferenţe între 
şcolile avantajate şi cele dezavantaja-
te din ţara noastră: proporţia cadrelor 
didactice cu studii masterale este de 
circa 40% în şcolile dezavantajate şi cu 
25,5% mai mare în cele avantajate, iar 
consilierea şcolară este disponibilă în 
sub 30 de procente (27,1%) din şcoli-
le dezavantajate faţă de circa 71% în 
cazul celor avantajate”, se mai arată 
în comunicat.
Foto: www.salvaticopiii.ro
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IPSO Agricultură oferă posibilități concrete de reîntoarcere ACASĂ, în România
l lCu toții știm că, în fapt, Româ-
nia este o țară plină de resurse 
naturale, cu ape, mare, deltă, 
cu rezerve de petrol și gaze na-
turale, cu munți plini de mine-
reuri, cu faună și floră bogată 
susținute de un pământ roditor.

Cu toții am auzit direct din gura 
turiștilor străini, atunci când ne vi-
zitează țara, că România are resur-
se să hrănească o populație de 3 ori 
cât este acum populația României 
sau chiar mai mult.

Cine a vizitat și alte țări și a făcut 
o comparație între solul României 
cu al altor țări, a văzut diferența cu 
ochiul liber: România are unul din-
tre cele mai roditoare soluri de pe 
glob! Singura problemă e că popu-
lația din satele României a îmbătrâ-
nit și în lipsa unor utilaje și a forței de 
muncă cu viziune și care să scoată în 
evidență adevărata valoare a Româ-
niei, nu s-a putut face mare lucru.

Dar să nu uităm că din pământ 
vin roadele de pe masa noastră și 
după cum bine zic cei de la IPSO 
Agricultură: Cea mai de preț moș-
tenire este pământul. Bine lucrat!

Viețile românilor din străinătate nu 
sunt toate desprinse din povești, la 
fel cum nu toți românii din țară au 

bagajele la ușă și vor să emigreze. În 
viața românilor din străinătate sunt 
și drame greu de cuprins în câteva 
cuvinte. Anii de pribegie, costurile 
uriașe de întreținere, viața în chirie, 
riscul pierderii locului de muncă sau 
chiar pierderea lui și mai ales dorul 
de familie, dorul de copii care mis-
tuie su�etul, pierderea celor mai fru-
moase clipe din viața copiilor, aces-
te motive îi fac pe mulți români din 
străinătate să se întrebe: Dar până 
când așa viață? Dar oare a meritat? 
Și atunci gândul li se duce la Româ-
nia, la țara pentru care nu și-au pier-
dut niciodată speranța: Ce ar � fost 
dacă și România era o țară în care am 
� putut munci, alături de familie?

Și pentru că au studiat bine pro-
blema, cei de la IPSO Agricultură au 
multe răspunsuri pentru întrebările 
românilor din străinătate care vor 
să se reîntoarcă acasă lângă familie.

Și unii nu au stat mult pe gân-
duri, au împachetat și au revenit 
cu inima plină de bucurie că mă-
car de acum, după atâția ani prin 
străinătate, au prins în sfârșit o 
ocazie bună oferită de IPSO Agri-
cultură prin care să muncească și 
să îmbătrânească în casa lor, aco-
lo unde se simt stăpâni.

IPSO Agricultură - Numărul 1 
pe piața de mașini și utilaje 
agricole din România!

Prezentă pe piața românească din 
1996, IPSO Agricultură este parte a 
grupului francez Monnoyeur, unul 
dintre cei mai mari distribuitori de 
utilaje agricole la nivel internațio-
nal. Cu o experiență vastă în do-
meniu, din 2009 compania este 
lider pe piața de utilaje agricole 
din România, oferind soluții inte-
grate producătorilor agricoli, de la 
piese de schimb, service în câmp, 
pregătirea operatorilor, optimiza-

rea și monitorizarea �otei de utilaje 
prin pachetele de servicii FarmSight 
și până la soluții de �nanțare adap-
tate nevoilor acestora.

La 1 Decembrie 2019, compania 
IPSO Agricultură a fost prezentă 
în Madrid pentru a sărbători Ziua 
Națională a României, la festivalul 
organizat de Uniunea Muncitorilor 
Români în Torrejón de Ardoz. Ală-
turi de toți românii prezenți la eve-
niment, reprezentanții companiei, 
George și Alex, au discutat cu per-
soanele interesate și le-au prezen-
tat oportunitățile revenirii în Româ-

nia. IPSO Agricultură oferă locuri 
de muncă în domeniul tehnic, mai 
exact în mentenanță și reparații 
pentru gama de mașini și utilaje 
agricole John Deere, Kuhn, Mani-
tou, Bednar etc. (www.ipso.ro).

Având 20 de puncte de lucru în 
țară, IPSO Agricultură acoperă toate 
județele României și oferă, în prezent, 
peste 20 de locuri de muncă români-
lor care doresc să revină acasă.
„Am întâlnit la festivalul de pe 1 dec. 
români fericiți, împliniți și încântați 
de posibilitățile de câștig din Spania, 
dar am întâlnit și români cu lacrimi în 
ochi, dornici să revină cât mai repede 
în România. Le este dor de casă, de fa-
milie, de copii și prieteni, de locurile 
natale și de meleagurile țării. În ulti-
mii 15 ani, lucrurile s-au schimbat în 
România, mediul privat este mult mai 
atent cu forța de muncă, iar aproape în 
toate companiile RESPECTUL apare 
printre valorile angajatorilor”, ne-au 
declarat reprezentanții companiei.
Așteptăm cu interes mesajele româ-
nilor din Spania, de la cei care doresc 
să revină în țară și ne pot contacta direct 
la adresa recrutare@ipso.ro.
IPSO Agricultură te ajută să ai sărbă-
tori frumoase, alături de cei dragi! Hai 
ACASĂ! România are nevoie de TINE!
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Uniunea Muncitorilor Români din Spania a organizat 
un festival de Ziua Națională a României, care a avut 
loc duminică, 1 decembrie 2019, în Torrejón de Ardoz, 
Madrid. Uniunea Muncitorilor Români organizează 
diverse evenimente culturale românești pentru a ține 
românii aproape de cultura și tradiția românească, 
aducând România mai aproape de românii din Spania.

l lUniunea Muncitorilor Români a 
desfășurat, pe data de 1 decembrie 
2019, un festival de Ziua Națională 
a României, care a avut loc în Po-
lígono Industrial Las Monjas din 
Torrejón de Ardoz, Madrid, pro-
gramat între orele 12:00 și 22:00.

Printr-o participare numeroasă, con-
form tradiției, românii din Spania, adu-
nați din mai multe zone ale României, 
au sărbătorit Marea Unire la �x 101 ani, 
de la 1 Decembrie 1918. Atât organi-
zatorul evenimentului, cât și spon-
sorul și colaboratorii evenimentului 
au transmis felicitări și urări de la mulți 
ani românilor de pretutindeni: La mulți 
ani, ROMÂNIA! La mulți ani, ROMÂNI!

Cu o participare numeroasă, chiar 
și cu momente de ploaie, publicul 
prezent și-a manifestat bucuria de a 
participa la eveniment, strigând în di-
verse momente, alături de artiștii invi-
tați: La mulți ani, România! La mulți ani, 
românilor de pretutindeni! Cu gândul 
la românii din țară, la familii și la cei dra-
gi, artiștii au smuls și lacrimi de emoție 
din ochii celor care au luat parte la fes-
tival. Artiștii invitați au fost: 
Carmen Șerban și Formația, 
Nicu Paleru și Formația.

Românii din Spania au petrecut de Ziua Națională 
a României în Torrejón de Ardoz, Madrid

Cu recitaluri pe placul publicului, cu 
momente formate din cântece patrio-
tice românești și de�lări de dansuri po-
pulare românești, atmosfera din cadrul 
acestui festival a fost extraordinară, 
completată perfect de gastronomia 
românească. Românii au mâncat cu 
poftă și pe săturate tradiționalii miti-
tei românești, alte preparate din carne 
rumenite la grătar, dulciuri și prăjituri 
românești asezonate cu vinul înmires-
mat �ert cu scorțișoară.

Din partea autorităților spaniole, a 
luat cuvântul domnul Ignacio Vázquez 
Casavilla, primar al orașului Torrejón 
de Ardoz (Madrid), care a dorit să fe-
licite publicul prezent și să transmită 
tuturor românilor gânduri sincere și 
de apreciere pentru sărbătorirea Zi-
lei Naționale a României. De aseme-
nea, a dorit să precizeze că în cadrul 
primăriei comunitatea românilor din 
orașul Torrejón de Ardoz va găsi, ca 
întotdeauna, tot sprijinul de care are 
nevoie pentru o mai bună integrare a 
românilor în societatea spaniolă.

Românii din Spania au transmis ce-
le mai sincere și calde urări de bine și 
multă sănătate românilor din țară, iar 
țării i-au urat multă prosperitate și o 

bună conducere pentru a putea reveni 
din pribegie acasă, alături de cei dragi, 
de lângă care nu ar � trebuit nicicând 
să �e nevoiți să plece. La 3.000 de km 
de țară, gândul românilor din Spania 
e tot acasă în România la familie și la 
locurile dragi.
Intrarea la acest eveniment 
a fost gratuită.

Uniunea Muncitorilor Români, ca și 

organizatoare a acestui festival, do-
rește să mulțumească tuturor celor 
care au contribuit la realizarea aces-
tui eveniment.

Dorește să mulțumească spon-
sorului principal DIGI Mobil, cola-
boratorilor speciali: MoneyGram 
– transfer de bani și MID Car – 
mașini de ocazie Madrid și co-
laboratorilor: Autos Motoreta, 

Bârsan Pan, Automotor Dursan, 
BricoPro, Domnitorul, Nelu Bâr-
san, Reformas Ovidiu, Primăria 
din Torrejón de Ardoz.

Mulțumește, de asemenea, par-
tenerilor media: Agenția Națională 
de Presă AGERPRES, Radio Românul 
www.radioromanul.es (107,7 FM 
Spania) și Ziarul El Rumano en Espa-
ña www.periodicoelrumano.es.



PUBLIREPORTAJEL RUMANO EN ESPAÑA
247 1 2 DECEM B RIE 201 9 5

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-

vadă a domiciliului legal în Spania 
(empadronamiento).

Trecând de drepturile, oarecum 
restrânse, pe care le are un cetățean 
UE, rezident în Spania, putem vor-
bi de drepturi egale cu ale unui ce-
tățean spaniol pe care le poate avea 
un rezident doar după obținerea ce-
tățeniei spaniole.

Condițiile de obținere a cetățeniei 
spaniole: - după 10 ani de rezidență; 
- după un (1) an de rezidență pen-
tru copii români născuți în Spania; 
- după un (1) an de la căsătoria cu 
un cetățean spaniol.

GESER este o societate profesio-
nală familială cu titluri și licențe emi-
se în mod o�cial de către autoritățile 
din România și din Spania în urmă-
toarele domenii: traduceri, avoca-
tură, administrare afaceri, �scalita-
te și legislație muncă, completând 
cu cea mai recentă, consultanță în 
asigurări (correduría de seguros).

Dintre serviciile principale pe care 
le oferim, cele de primă necesita-
te sunt:

1. Rezidență și cetățenie spa-
niolă.

2. Legalizare documente româ-

nești și spaniole ale rezidenților 
români din Spania.

3. Dosare de pensie pentru Spa-
nia și România ale cetățenilor 
români care se a�ă în Spania și 
sunt la vârsta pensionării. De ase-
menea, dosare de pensie de boală 
sau pensie de urmaș.

4. Divorțul cetățenilor români 
cu reședință în Spania.

5. Servicii legislație rutieră: 
preschimbarea permisului (auto) 
de conducere românesc într-unul 
spaniol, înscrierea mașinilor aduse 
din afara Spaniei, schimbare pro-
prietar autovehicule (transferen-
cias), radiere auto (bajas)...

6. Echivalarea diplomelor de ab-
solvire studii românești în Spania 
(convalidación titulos).

7. Traduceri legalizate pentru 
orice tip de document (traduc-
tor jurado).

Vrei ca o echipă de profesioniști să se ocupe 
de cazul tău? Sună-ne, atunci când dorești!

SEDIU CENTRAL - BIROU COSLA-
DA: C/ Doctor Fleming, s/n (în fața 
gării), 28821, MADRID.
TLF: 916.712.224 și 627.406.864. 
WhatsApp: 627406864.
Web: gestoriaradu.es

(Publireportaj)
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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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Ai o problemă? Gestoría y Abogados Corredor  are cei mai buni specialiști din zona Madrid!
l lGestoría Corredor oferă 
servicii de consultanță 
complete,  de cea mai 
bună calitate, în limba 
spaniolă și română, cum 
ar fi: constituirea de socie-
tăți comerciale, licențe de 
activitate și de deschide-
re, contabilitate, gestiu-
ni de trafic, transferuri și 
înmatriculări de vehicule, 
asigurări și proiecte de ar-
hitectură. 
Gestoría y Abogados Co-
rredor este o firmă de con-
sultanță fiscală, contabi-
lă, juridic-legală, laborală 
(muncă) și administrativă  
pentru firme și autonomi. 
Avocații firmei oferă și 
servicii pentru:
-obținerea cetățeniei spa-
niole în doar 6 luni;
-obținerea Certificatului 
UE (N.I.E.); 
-mediere în divorțuri, moș-
teniri sau recursuri;
-concedieri și incapacitate 
laborală (muncă). 
De asemenea, se fac tradu-
ceri și legalizări de docu-
mente, permise de muncă 

și de rezidență, reunificări 
familiale, omologare de 
studii, certificate medica-
le pentru oficierea căsăto-
riei în Consulat etc.
Multidisciplinaritatea ser-
viciilor oferite certifică o 
vastă experiență și o pro-
fundă cunoaștere a tutu-
ror sectoarelor economice.  
Este fundamental să vor-
bești  aceeași  l imbă cu 
clienții din diversele sec-
toare de activitate și să le 
poți oferi alternative, stra-
tegii și soluții inovatoare.
Biroul nostru de avocatură 
se ocupă de toate procedu-
rile juridice generale și de 
toate fazele acestora, de la 
negociere, până la rezolva-
rea cazului. 
Depunem efort și interes 
cu fiecare client pentru a-și 
cunoaște drepturile și al-
ternativele legale la pro-
blema lui.
Gestoría y  Abogados 
Corredor are peste 25 
de ani  de experiență 
cu firme, autonomi și 
clienți particulari!

PNL a corectat măsura PSD care 
putea bloca sistemul de justiţie

l l  Vicepremierul Raluca Turcan de-
clară că guvernarea PNL a corectat 
„măsura PSD care putea conduce la 
blocarea sistemului de justiţie: pen-
sionarea anticipată a magistraţilor 
începând cu 1 ianuarie 2020”, infor-
mează AGERPRES.

„Am evitat ca anul viitor să avem 
o scădere bruscă a numărului ma-
gistraţilor şi, implicit, o diminua-
re a e�cienţei şi calităţii actului de 
justiţie”, subliniază Raluca Turcan, 
într-o declaraţie postată pe 6 dec. 
2019 pe pagina sa de socializare. 
Potrivit vicepremierului, astfel au 
fost respectate recomandările ex-
perţilor Comisiei de la Veneţia şi cele 
din raportul MCV.

„Avem acordul scris al CSM în legă-

Tu știi, de fapt, de ce cumpără 
clientul tău de la tine?

l l Oamenii de vânzări neprofesioniști 
încep procesul de vânzare imaginân-
du-și ce își dorește clientul, fără ca măcar 
să se fi gândit vreodată că poate nevoia 
reală a clientului este foarte diferită față 
de ceea ce ei își imaginează.

Nevoia clientului este un element 
esențial în vânzări. Dacă nu o cunoști, 
e ca și cum ai vorbi unui perete.

E bine să vedem dincolo de nevoia 
declarată, pentru că în spatele acestei 
nevoi este mai mult decât atât și e bine 
să descoperim ce anume este.

Sunt clienți care cumpără pentru a sa-
tisface o dorință, sunt clienți care cum-
pără din nevoia de a scăpa de o durere.
Durerea este ceva de care își do-
resc să scape, dorința este ceva 
ceea ce își propun să obțină.

Ne dăm seama că este vorba despre 
durere, dacă clientul folosește cuvinte 
precum: problemă, nu merge, evit..., 
să scap de..., m-am săturat de..., să nu 
pățească nimic etc.

Ne dăm seama că este vorba despre 
dorință, dacă folosește cuvinte precum: 
îmi place, ultimul model, mă atrage, 
mi se pare superb, aș putea face..., mai 
bine..., ce bine ar � dacă aș reuși să....

De exemplu, dacă vinzi frigidere, iar 

clientul îți spune:
-Frigiderul meu nu mai răcește – aceas-
ta este o durere.
-Vreau un model cu răcire rapidă a apei 
– aceasta este o dorință.

Noi, oamenii, manifestăm o inclinație 
puternică spre a cumpăra pentru a scăpa 
de o durere, de aceea, înainte de a iden-
ti�ca nevoia clientului tău, e bine să știi 
ce durere rezolvă serviciul sau produ-
sul tău?

După ce ai găsit răspunsul la această 

întrebare, e bine să identi�ci cine are 
această durere și aceștia sunt cei căro-
ra e bine să încerci să le vinzi.

Asemenea poți să faci și cu dorința. 
Identi�că mai întâi care este dorința pe 
care o satisface produsul/serviciul tău, 
identi�că apoi cine are această dorință 
și mergi către ei pentru a le vinde.

În felul acesta, nu vei mai oferi pro-
duse sau servicii, ci soluții la durerile 
sau la dorințele clienților tăi.

Autor text: Cristian Radu 

tură cu aceste modi�cări care eva-
luează că peste 2000 de magistraţi 
cu experienţă ar � putut să iasă din 
sistem prin pensionare anticipată, 
în paralel cu o îngrădire a condiţi-
ilor de intrare în magistratură. Du-
blarea perioadei de şcolarizare pen-
tru INM ar � însemnat ca, timp de 
doi ani, să nu mai existe absolvenţi 
ai Institutului Naţional al Magistra-
turii din rândul cărora să �e numiţi 
judecători şi procurori stagiari”, a 
mai evidenţiat Raluca Turcan, con-
form sursei citate.

Dancă a precizat, în privinţa 
proiectului de lege privind justiţia, 
că s-a decis ca pensionarea anticipa-
tă a magistraţilor să se amâne „de la 
1 ianuarie 2020 la 1 ianuarie 2021”.

Gestoría y Abogados Co-
rredor este deja cunos-
cută pentru activitatea sa 
îndelungată, iar deschide-
rea noului birou din To-
rrejón de Ardoz, chiar în 
zona centrală a orașului, 
la stradă și foarte aproa-
pe de gara RENFE, vine și 
cu multe surprize.
În campania sa de bun 
venit, Gestoría Corredor  
oferă  servicii complete 
laborale, fiscale și conta-
bile pentru autonomi de 

la 49€, iar pentru societăți 
limitate de la 99€! 
Transferul de autovehi-
cule se face pentru doar 
120€!  Plus alte cadouri 
surpriză pentru cititorii 
noștri!
Gestoría y Abogados Co-
rredor are cei mai buni 
specialiști din Madrid, To-
rrejón de Ardoz și San Fer-
nando de Henares și oferă 
servicii de cea mai bună 
calitate, în limba spaniolă 
și română, cum ar fi: con- 

stituirea de societăți co-
merciale, licențe de acti-
vitate și de deschidere, 
contabilitate, gestiuni de 
trafic, transferuri și înma-
triculări de vehicule, asi-
gurări și proiecte de ar-
hitectură. 
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 asi-
gurări de viață și repatrie-
re?
Poți afla mai multe in-
formații despre avocații 
spanioli și români care 
activează la birourile din:
- Torrejón de Ardoz, Plaza 
de España, 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.
Vizitați pagina web: 
www.gescorredor.com.

(Publireportaj)
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AGRICOLA are o nouă imagine de brand.  Noul slogan AGRICOLA - „Împreună, la masă”
l lNoua imagine a Brandu-
lui AGRICOLA este vizibi-
lă în rafturi, începând cu 
luna noiembrie 2019, pen-
tru cca. 600 sku-uri (în engl. 
stock keeping unit - unita-
te de stocare) din toate ca-
tegoriile. 

AGRICOLA a demarat, încă 
din 2018, proiectul de re-
poziționare și redesenare a 
brandului, ca urmare a unei 
ample cercetări în colabo-
rare cu BrandTailors. 

N o u l  s l o g a n  a l  p r o -
duct-brandului AGRICOLA 
se intitulează „Împreună, 
la masă”, iar toate catego-
riile de produse AGRICO-
LA au acum un concept de 
brand comun, unitar, defi-
nit în jurul esenței brandu-
lui: mâncare gătită, auten-
ticitate și savoare. 

Poziționându-se în piață ca 
fiind „suporterul mâncării gă-
tite în stilul tău”, AGRICOLA 
promite să readucă familiile 
de români în jurul meselor 
bogate și sănătoase.

„De peste 60 de ani, AGRI-
COLA face parte din familii-

le românilor și le este alătu-
ri la masă. În prezent, oferim 
o varietate bogată de mân-
căruri gătite sau pentru gă-
tit: carne de pasăre, mezeluri 
crud-uscate și fiert-afumate, 
semipreparate, ready-meals 
(hrană gata preparată), ouă 
proaspete și lactate. 

Pe de altă parte, cele mai 
bune lucruri se întâmplă 
când suntem împreună – din-
tre toate năzuințele români-
lor, cea în care suntem alătu-
ri de familie și prieteni, este 
cea mai des întâlnită. 

Într-o lume plină de tehno-
logie care, din păcate, mai 
mult ne ține departe unul 
de celălalt, AGRICOLA cre-
de în puterea oamenilor de 
a se strânge împreună și de 
a crea familii, grupuri și co-
munități” – apreciază Grigore 
Horoi, președintele Grupului 
AGRICOLA.

„În cultura românilor, a găti 
pentru ceilalți înseamnă mai 
mult decât mâncare – este o 
formă de manifestare a afec- 
țiunii, a generozității și a os- 
pitalității noastre proverbia-

le. Iar când se adună familia 
în jurul mesei îmbelșugate 
este un moment de liniște, 
bucurie și un prilej de comu-
nicare”, declară Daniel Bitere, 
Director de Marketing Grup 
AGRICOLA.

În primele 9 luni, Afa-
cerile Grupului AGRI-
COLA au crescut cu 8%

În primele 9 luni ale anului 
2019, Grupul de firme AGRI-
COLA menține dimanica 

anului trecut, înregistrând 
o creștere a cifrei de afaceri 
de 8% față de perioada simi-
lară a anului 2018, ajungând 
la 575,600 milioane lei.

Cifra de afaceri a companiei 
SALBAC a crescut în primele 
nouă luni cu 7,2%, ajungând 
la 105,146 mil. de lei, în con-
dițiile în care vânzările la ca-
tegoria salamuri crud-uscate 
au înregistrat o creștere de 
8,2% în valoare, iar mezelu-
rile fiert-afumate, o creștere 
valorică de 6%. 

„Creștem în continuare gru-
pa salamurilor crud-uscate, 
unde ne consolidăm poziția 
de lider de piață, iar Salamul 
de Sibiu AGRICOLA își întăreș-
te poziția de lider detașat în 
segment”, precizează Grigo-
re Horoi.

„Continuăm la nivel de grup 
strategia de creștere și dife-
rențiere și suntem motivați să 
facem acest lucru atât de aș-
teptările consumatorilor pri-
vind produsele de înaltă ca-
litate, cât și de distincțiile pe 
care produsele noastre de top 
le primesc în concursuri inter-
naționale de calitate și gust. 

Suntem încrezători că ne 
vom crește ș i  consol ida 
poziția în piața internă, aceea 
de jucător important în agri-
business-ul românesc”, afir-
mă Grigore Horoi.

Găsiți mai multe informații:
Web: www.agricola.ro
Facebook: www.facebook.
com/creatorpofta
YouTube: www.youtube.
com/user/AgricolaInt

(Publireportaj)
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l l  Echipa feminină de handbal Corona 
Braşov a fost descalificată şi a pierdut 
toate punctele obţinute în sezonul 2019-
2020 al Ligii Naţionale, a anunţat Comisia 
Centrală de Disciplină a Federaţiei Româ-
ne de Handbal, pe 6 dec. 2019, potrivit si-
te-ului FRH, în urma scandalului de dopaj 
în care au fost implicate majoritatea com-
ponentelor echipei, informează AGER-
PRES. Corona ocupa locul al doilea în 
clasament, cu 26 puncte (8 victorii, 2 
egaluri, 1 înfrângere).

Comisia Centrală de Disciplină a Fe-
deraţiei Române de Handbal a sus-
pendat provizoriu 18 jucătoare de la 
Corona Braşov, suspectate că ar fi folo-
sit terapia cu laser intravenos, interzisă 
de regulamentul antidoping. Bianca Ba-
zaliu, Daciana Hosu şi Cristina Laslo au 
fost suspendate începând cu data de 
25 noiembrie, Eliza Iulia Buceschi, Da-
ria Bucur, Ana Maria Lopătaru, Natasa 
Nolevska, din 26 noiembrie, Sorina Ma-
ria Tîrcă, Marilena Alexandrina Neagu, 
Mihaela Diana Popescu, Elena Andreea 
Pătuleanu, Ivona Pavicevic, Viktoriya Ty-
moshenkova, Andreea Elisa Chiricuţă, 
Andreea Georgiana Ciuciulete, Elaine 
Gomes Barbosa, Alicia Maria Gogîrlă, 
din 29 noiembrie, iar Claudia Eugenia 
Lăcătuş şi Oana Maria Căprar, din 3 de-
cembrie. Pe 5 dec. 2019, comisia a decis 
să ridice suspendările jucătoarelor An-
dreea Elisa Chiricuţă şi Alicia Maria Go-
gîrlă, după ce a rezultat că acestea nu au 
făcut terapie cu laser intravenos.

Handbal feminin: Corona Braşov, 
descali�cată din Liga Naţională

l l  UEFA a deschis o procedură disci-
plinară după incidentele de la me-
ciul România - Suedia (0-2), dispu-
tat pe 15 noiembrie 2019, pe Arena 
Naţională din Bucureşti, în prelimi-
nariile EURO 2020, a anunţat pe 6 
dec. 2019 forul fotbalistic european, 
conform AGERPRES.

Deschiderea acestei proceduri dis-
ciplinare vine după ce UEFA a efec-
tuat investigaţii în cazul de presu-
pus abuz rasist comis de suporterii 
naţionalei României asupra atacan-
tului suedez Alexander Isak, în tim-
pul acestui meci. Federaţia Română 
de Fotbal este vizată de o procedură 
disciplinară pentru „comportament 
rasist”, a indicat UEFA. 

Alexander Isak l-a informat pe ar-
bitrul meciului de pe Arena Naţio-
nală, italianul Daniele Orsato, că a 
fost ţinta unui abuz rasist, iar jocul 
a fost întrerupt pentru scurt timp, 
iar la staţia de ampli�care a stadio-
nului s-a dat citire unui avertisment.

Următoarea sancţiune dictată de 
UEFA împotriva României ar putea 
afecta play-o�-ul Ligii Naţiunilor din 
luna martie, ce reprezintă ultima 
şansă a tricolorilor de cali�care la 
EURO 2020, mai spune sursa citată.

În min. 81 - România - Suedia, ar-
bitrul italian Daniele Orsato a oprit 
meciul un minut pe motiv de scan-
dări cu caracter rasist la adresa ata-
cantului suedez de culoare Isak.

UEFA a deschis o 
procedură disciplinară 
după meciul România 
- Suedia

Cristina Laslo, Daria Bucur, Eliza Buces-
chi şi Bianca Bazaliu au fost excluse din 
echipa naţională a României care parti-
cipă în aceste zile la Campionatul Mon-
dial din Japonia, după izbucnirea aces-
tui scandal.

Clubul Corona Braşov a fost exclus, pe 
5 dec. 2019, din competiţiile continenta-
le de către Tribunalul Federaţiei Europe-
ne de Handbal, după ce mai multe jucă-
toare ale formaţiei de sub Tâmpa au fost 
suspendate pentru folosirea terapiei cu 
laser intravenos, procedură interzisă de 

regulamentul antidoping.
CSM Corona Braşov s-a calificat în gru-

pele Cupei EHF după 27-25 în deplasare 
cu CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud şi 22-24 
pe teren propriu, în turul al treilea. Echipa 
a fost repartizată în Grupa C, alături de 
MKS Lublin SA (Polonia), Erd (Ungaria) 
şi Odense Handbold (Danemarca). EHF 
va lua o decizie în perioada următoare 
în legătură cu viitorul clubului şi cu locul 
din grupele Cupei EHF.

Directorul clubului CSM Corona Braşov, 
Liviu Dragomir, a declarat că nu s-a pus 

niciun moment problema de a apela la 
proceduri care să crească performanţele 
sportive ale jucătoarelor echipei de han-
dbal, după ce Agenţia Naţională Anti-Do-
ping (ANAD) a anunţat că trei handba-
liste ale echipei Corona (Bazaliu, Hosu, 
Laslo) sunt suspectate de utilizarea unei 
metode de terapie interzise.

Conform sursei citate, clubul a 
prezentat şi punctul de vedere al cli-
nicii la care a apelat, IOMED Clinique, 
în legătură cu acest caz.
Foto: infobrasov.net
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MUNCĂ

OFERTE

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

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

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

CERERI

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

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

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

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

MATRIMONIALE

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

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

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

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

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

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

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

Caballero de 56 años, soltero, busca mu-
jer rumana para amistad y posible rela-
ción de pareja. Mido 1.60 m, comunidad  
d e  M a d r i d .  M e  l l a m o  A n g e l .  T e l : 
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.

Băiat, 36 ani, divorțat, fără copii, fără obli-
gații, doresc să cunosc o fată pentru o re-
lație serioasă. Tel: 642750727.

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.

Domn, 40 de ani, serios, educat, caut 
doamnă de vârstă apropiată pentru o 
relație de prietenie. Tel: 604380184.

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






