
Ceremonia de plecare în misiune a echipajului puitorului de mine şi plase „Viceamiral Constantin Bălescu”, din dotarea Forţelor Navale 
Române, a�at în premieră la comanda grupării navale permanente a NATO de luptă contra minelor SNMCMG - 2 (Standing NATO Mine Counter 
Measures Group 2), a avut loc pe 20 ian. 2020 în Portul Constanţa, la eveniment participând o�cialităţi militare şi civile, precum şi membri
ai familiilor militarilor. Nava Forţelor Navale Române pleacă în misiune pentru şase luni în Marea Neagră şi Marea Mediterană. PAGINA 3

Sibiu: Un brad din Gura Râului, de peste 500 de ani, 
propus pentru titlul de Arborele European 2020
l lUn brad cu vârsta de pes-
te 500 de ani din Munţii Cin-
drel, comuna Gura Râului, es-
te singurul copac propus din 
România, ajuns în �nala con-
cursului Arborele European 
al anului 2020, alături de alţi 
14 copaci de pe continent, 
anunţă pe site-ul său, EPA (En-
vironmental Partnership As-
sociation), o grupare de şase 
fundaţii europene din dome-
niul mediului. Votarea va în-
cepe pe 1 februarie. 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

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

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

FOTO: GOV.RO

României la Schengen

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

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

MAE: Programul
Președinţiei României
la Consiliul UE, public
din a doua jumătate
a lunii decembrie
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Mîrşu: Forţele Navale scriu o pagină de istorie prin 
preluarea comenzii grupării NATO de luptă contra minelor

Foto: www.navy.ro

Orban: Vom 
creşte alocaţiile 
de copii şi vom 
creşte şi pensiile

Foto: universul.net Pagina 6

Europenii care nuşi
legalizează statutul în 
Regatul Unit până la data 
limită nu vor � expulzaţi

Foto: politico.eu Pagina 12
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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.

Andrei Mihai Tănase (AEC): Elevii ar putea circula 
gratuit de la 1 septembrie doar pe baza carnetului

l l Preşedintele Asociaţiei Elevilor din 
Constanţa, Andrei Mihai Tănase, a afir-
mat pe 20 ian. 2020, la finalul întâlnirii 
avute cu ministrul Educaţiei, Monica Ani-
sie, că s-a decis abrogarea HG 863/2016, 
respectiv eliminarea tarifelor maxima-
le vechi pentru transportul elevilor, cele 
care nu erau respectate de operatorii de 
transport, şi stabilirea unor tarife maxi-
male noi, informează AGERPRES. 

El a precizat că săptămâna viitoare ar 
putea fi clarificată şi hotărârea de gu-
vern privind aprobarea cuantumurilor 
maxime ce vor fi decontate elevilor, su-
bliniind că acestea nu vor fi sub nivelul 
abonamentului, prin urmare elevii vor 
beneficia din nou de decontarea inte-
grală a navetei.

Radu Petrariu, consilierul ministrului 
Educaţiei, a spus că preocuparea este ca 
elevii să poată face naveta gratuit, doar 
pe baza carnetului de elev, începând 

cu anul şcolar 2020-2021. „În acest mo-
ment, trebuie să deblocăm situaţia refe-
ritoare la articolul 84, care a fost declarat 
neconstituţional. În acest sens, aşa cum 
factorii politici au stabilit, se va emite o or-

donanţă de urgenţă referitoare la acest 
articol. În completarea acestui demers, 
următorul va fi ca în 30 de zile, conform 
unor termene pe care le-am stabilit de 
comun acord, să elaborăm o hotărâre de 

guvern care să abroge Hotărârea de Gu-
vern 863 din 2016 şi să stabilească tarife 
maximale. (...) Preocuparea doamnei mi-
nistru este ca elevii să poată face naveta 
în mod gratuit, doar pe baza carnetului 
de elev, lucru pe care îl avem în vede-
re, începând cu anul şcolar 2020-2021. 
Momentan, situaţia decontării abona-
mentelor şi a altor documente justificati-
ve este neclară, de aceea, este necesară 
emiterea acestei ordonanţe de guvern”, 
a declarat Radu Petrariu.

Conform sursei citate, membri ai Aso-
ciaţiei Elevilor din Constanţa şi ai Aso-
ciaţiei Elevilor din Bucureşti şi Ilfov au 
participat, pe 20 ian. 2020, la o întâlnire la 
care au fost prezenţi, alături de ministrul 
Educaţiei, şi reprezentanţi ai Ministerului 
Transportului şi ai Ministerului Lucrărilor 
Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, 
tema întâlnirii � ind transportul ele-
vilor. Foto: edupedu.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 așteaptă acasă: 
România are nevoie de TINE!
(Publireportaj)

Mîrşu: Forţele Navale scriu o pagină de istorie prin preluarea comenzii grupării NATO
l lCeremonia de plecare în mi-
siune a echipajului puitoru-
lui de mine şi plase „Vicea-
miral Constantin Bălescu”, 
din dotarea Forţelor Nava-
le Române, aflat în premieră 
la comanda grupării navale 
permanente a NATO de luptă 
contra minelor SNMCMG - 2 
(Standing NATO Mine Coun-
ter Measures Group 2), a avut 
loc pe 20 ian. 2020 în Portul 
Constanţa, la eveniment parti-
cipând oficialităţi militare şi 
civile, precum şi membri ai 
familiilor militarilor, infor-
mează AGERPRES.

Nava Forţelor Navale Româ-
ne pleacă în misiune pentru 
şase luni în Marea Neagră şi 
Marea Mediterană, alături de 
nave militare din Bulgaria, Ger-
mania, Italia, Spania şi Turcia.

Şeful Statului Major al Forţe-
l o r  N a v a l e ,  v i c e a m i r a l  d r . 
Alexandru Mîrşu, a spus, în dis-
cursul său, că prin atribuirea 
părţii române a comenzii gru-
pării militare NATO este certifi-
cat nivelul ridicat de pregătire 
şi interoperabilitate al militari-
lor ţării noastre. Potrivit aces-
tuia, ţara noastră demonstrează 
că este un aliat de încredere în 

cadrul Organizaţiei Tratatului 
Nord-Atlantic.

„Dacă până acum am contri-
buit cu nave sau cu personal în 
comanda grupării, acum sun-
tem la comanda unei grupări 
NATO. A fost un drum lung, ce 
a început acum mai bine de 
25 de ani, atunci când Forţele 
Navale Române au găzduit şi 
participat, pentru prima dată, 
la activităţile parteneriatului 
pentru pace. 

De atunci, personalul şi na-
vele Forţelor Navale Române 
au participat la numeroase 
operaţii şi exerciţii maritime 
aliate. În tot acest interval de 
timp, ne-am schimbat modul 
de gândire, am dezvoltat noi 
capabilităţi şi proceduri şi am 
crescut treptat nivelul de intero-
perabilitate cu forţele maritime 
ale Alianţei. 

A fost  multă muncă,  mult 
efort, dar suntem mândri că am 
ajuns aici. Este o mare onoare, 
dar în acelaşi timp şi o mare 
responsabilitate”,  a afirmat 
şeful Statului Major al Forţe-
lor Navale.

Pe lângă oficialităţi civile 
şi militare, precum şi familii, 
la ceremonie a participat şi 

arhiepiscopul Tomisului, ÎPS 
Teodosie.

Viceamiralul Alexandru Mîrşu 
a efectuat, totodată, o vizită 
la bordul puitorului de mine 
şi plase „Viceamiral Constan-
tin Bălescu” şi le-a menţionat 
membrilor echipajului că are 
mare încredere că aceştia sunt 
bine pregătiţi şi ştiu ce au de 
făcut, transmiţându-le, de ase-

menea, ca să nu îşi facă gri-
ji referitor la familiile lor. „Să 
nu aveţi nicio îndoială că noi, 
cei de aici, vom avea grijă să 
vă sprijinim din punct de ve-
dere al necesităţilor, al nevoi-
lor familiilor”, a spus Mîrşu, 
urând echipajului „vânt bun 
din pupă!”.

Conform sursei citate, pui-
torul de mine şi plase „Vicea-

mira l  Constant in  Bă lescu” 
(PM-274) are la bord un echi-
paj format din 68 de marina-
ri şi militari de stat major, iar 
la comanda navei se află căpi-
tan-comandorul Daniel Gheor-
ma. Conform Statului Major 
al  Forţelor Navale,  nava va 
fi prezentă în Marea Neagră, 
Marea Egee, Marea Adriatică şi 
Marea Mediterană şi va face es-
cale pentru refacerea capaci-
tăţii de luptă în porturile: Var-
na (Bulgaria), Eregli (Turcia), 
Souda (Grecia),  Aksaz (Tur-
cia), Mersin (Turcia), Antalia 
(Turcia), Patras (Grecia), Split 
(Croaţia), Vlore (Albania), Pa-
lermo (Italia), Marsilia (Franţa), 
Mahon (Spania), Palma (Spa-
nia), Catania (Italia), Civitavec-
chia (Italia), Salamis (Grecia).

SNMCMG - 2 este una din-
tre cele patru forţe mariti-
me multinaţionale integrate, 
care contribuie la asigurarea 
măsurilor de securitate co-
lectivă a Alianţei Nord Atlan-
tice şi demonstrează solida-
ritatea partenerilor NATO, se 
arată în comunicatul Statu-
lui Major al Forţelor Navale 
Române.
Foto: shape.nato.int
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Sibiu: Un brad din Gura Râului, de peste 500 de ani, propus pentru titlul de Arborele European 2020

l lUn brad cu vârsta de peste 500 
de ani din Munţii Cindrel, comu-
na Gura Râului, este singurul co-
pac propus din România, ajuns 
în finala concursului Arborele 
European al anului 2020, alături 
de alţi 14 copaci de pe continent, 
anunţă pe site-ul său, EPA (Envi-
ronmental Partnership Associa-
tion), o grupare de şase fundaţii 
europene din domeniul mediului, 
informează AGERPRES.

Bradul multisecular - paznicul Ci-
binului din România concurează 
pentru statul de Arborele European 
al anului 2020, cu alţi 14 copaci din 
alte ţări. Printre ei, se numără Plo-
pul singuratic din Federaţia Rusă, 
Arborele Vrăjitoarei din Irlanda, Co-
pacul libertăţii din Kaposvar (Unga-
ria), Arborele vrăjitoare din Olanda, 
Paznicul satului inundat din Repu-
blica Cehă, Arborele libertăţii din 
Belgia, dar şi alţi copaci importanţi 
din Bulgaria, Croaţia, Italia, Polonia, 
Portugalia, Slovacia, Spania şi Ma-
rea Britanie.

Cu toate că votarea Arborelui 
European al anului va începe pe 
1 februarie, cei din Gura Râului 
nu au a�at că „Uriaşul”, aşa cum 
îi spun bradului vizitat de turişti, 

a fost inclus în această competiţie 
europeană.

Primarul din Gura Râului, Gheor-
ghe Călin, a declarat că urmează să 
îi mobilizeze pe membrii comuni-
tăţii pentru ca bradul celebru din 
comună să �e votat la concurs. „De 
concurs nu ştiu nimic, acum aud 
pentru prima dată, dar noi avem 
un copac care are 500 de ani. Bra-
dul este cel mai vechi din Gura Râu-
lui. Majoritatea celor care vin la Gura 
Râului îl vizitează. Avem o tăbliţă 
pe care scrie „bradul uriaş”.  Şapte 
oameni cu braţele deschise abia îl 
cuprind”, a declarat Gheorghe Călin.

Întrebat cum de acest arbore nu a 
fost tăiat până acum, în contextul în 
care, în România, tăierea pădurilor 
reprezintă o problemă, primarul a 
a�rmat că la el în comună „totul s-a 
tăiat controlat”.

Acest brad multisecular are şi 
o legendă, �ind considerat unul 
dintre obiectivele turistice ale co-
munei Gura Râului.

„Povestea bradului de 500 de ani. 
Se spune că trăia pe vremuri un cio-
bănaş care avea 10 oiţe, cu care-şi 
petrecea ziua cât era de lungă. Le 
ducea unde era iarba mai frage-
dă, apa mai limpede şi umbra mai 

CCR: Alegerea lui Teodor 
Meleşcanu la şefia Senatului - 
neconstituţională (oficial)
l l  Curtea Constituţională a României 
a stabilit, pe 22 ian. 2020, că este ne-
constituţională alegerea lui Teodor 
Meleşcanu în funcţia de preşedinte al 
Senatului, conform AGERPRES.

Potrivit unui comunicat al CCR, trans-
mis miercuri (22 ian.) AGERPRES, Plenul 
Curţii Constituţionale s-a pronunţat asu-
pra sesizării de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor Hotărârii Senatului 36/ 2019 
pentru alegerea preşedintelui Senatu-
lui, sesizare formulată de 33 de senatori.

„În urma deliberărilor, Curtea Consti-
tuţională, cu majoritate de voturi, a ad-
mis sesizarea şi a constatat că Hotărârea 
Senatului nr. 36/2019 pentru alegerea 
preşedintelui Senatului este neconsti-
tuţională”, se precizează în minuta de-
ciziei. Sesizarea de neconstituţionalitate 

Anul Nou Chinezesc va � sărbătorit  
de Ambasada Chinei printr-un  
spectacol la Ateneul Român

l l Anul Nou Chinezesc va fi săr-
bătorit de Ambasada Chinei, 
pe 2 februarie 2020, la Ateneul 
Român, printr-un spectacol 
care va fi susţinut de Ansam-
blul artistic din Ningbo, infor-
mează AGERPRES.

Potrivit unui comunicat al Ca-
sei Româno-Chineze, specta-
colul va fi  urmat de jocuri de 
artificii. În deschiderea eveni-
mentului va concerta Ansamblul 
Violoncellissimo, condus de pro-
fesorul Marin Cazacu.

„Mai multe momente specifice 
teatrului tradiţional chinez vor fi 
interpretate de trupa de artişti 
din NingboTianyihiu: spectacol 
de schimbare a măştilor, operă, 
dans, cântece tradiţionale, ca-
ligrafie şi  recitaluri ce includ 
mimări, acrobaţii, jocuri de lu-
mini şi sunet şi alte interpretări 
din istoria teatrului muzical chi-
nez. Se remarcă în mod special 
metafora şi simbolul, particulari-
tăţi esenţiale ale stilului artistic 
al trupei NingboTianyihiu, din 
China”, se arată în comunicat. 

Evenimentul de celebrare a 
Anului Nou Chinezesc la Bu-
cureşti este organizat de Niro 
Investment Group, împreună 
cu Ambasada Chinei şi Casa 
Română-Chineză, pentru al 
15-lea an consecutiv. Fiecărui 
An Nou Chinezesc îi este de- 

semnat unul dintre cele 12 ani-
male ale Zodiacului Chinezesc. 
2020 este Anul şobolanului de 
metal, alţi ani ai acestei zodii 
fiind 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 
2020, 2032.
Foto: pixabay.com

a dispoziţiilor hotărârii pentru alegerea 
preşedintelui Senatului, formulată de 
33 de senatori, a fost luată prima dată 
în discuţie în şedinţa din data de 16 oc-
tombrie 2019.

Pe 10 septembrie 2019, Teodor Me-
leşcanu, de la ALDE, a fost ales, în plen, 
preşedintele Senatului cu 73 voturi „pen-
tru”, Alina Gorghiu, de la PNL, obţinând 
59 de voturi.

Conform sursei citate, în data de 11 
septembrie 2019, liderul ALDE, Călin Po-
pescu-Tăriceanu, anunţa că mai mulţi 
parlamentari din Opoziţie au semnat o 
sesizare către CCR privind modul în care 
Meleşcanu a fost ales la conducerea Se-
natului, având şi susţinerea social-demo-
craţilor la acel moment. 
Foto: Teodor Melescanu / Facebook

deasă, iar acestea dădeau lapte 
deosebit de gustos din care ciobă-
naşul făcea o brânză foarte căuta-
tă de domnii cei mari. Din lâna lor, 
mama lui făcea hainele necesare să 
nu-i �e frig cât era la munte. 

Într-o zi, cerul s-a întunecat din-
tr-o dată cu nori negri şi groşi, în-
cepând o furtună cu trăsnete pu-
ternice. Ciobănaşul a pus oiţele 

speriate la adăpost sub un copac, 
iar el s-a acoperit cu cojocul mai bine 
şi s-a culcat sub un brad. Fiind foar-
te obosit, a adormit. 

Când s-a trezit, furtuna se oprise 
şi soarele strălucea cu voioşie, dar 
oiţele nu mai erau. A pornit să le 
caute peste tot, dar nu le-a a�at ni-
căieri. Era tare necăjit, ştia că nu pu-
tea merge acasă fără oiţe, mama lui 

s-ar � supărat foarte tare, erau sin-
gura lor avere. 

După căutări zadarnice, s-a pus 
sub un brad şi a început să se roa-
ge cu lacrimi la Cel de Sus să-l ajute 
să le găsească. 

Plângând a adormit, iar când s-a 
trezit, bradul sub care se rugase a 
crescut foarte mare şi gros”, spu-
ne legenda bradului de 500 de ani.

Potrivit legendei, „ciobănaşul s-a 
urcat până în vârful bradului, de 
unde a văzut oiţele departe într-o 
poiană, fugind bucuros la ele. 

Întors acasă, a povestit mamei ce 
a păţit şi cum Dumnezeu a făcut să 
crească bradul ca să poată vedea 
oiţele în depărtare. 

Mama ciobănaşului a povestit  
duminică la biserică şi celorlalţi  
săteni întâmplarea şi aceştia au  
hotărât să nu taie niciodată acel brad. 

De atunci au trecut mulţi ani şi 
acum bradul este tot falnic şi im-
punător, dar puţini mai merg acolo 
să se-nchine”.

Conform sursei citate, organi-
zatorii competiţiei Arborele Eu-
ropean al anului 2020 caută, de 
un deceniu, arbori cu cele mai in-
teresante poveşti.
Foto: calauzao�road.ro
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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-

vadă a domiciliului legal în Spania 
(empadronamiento).

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

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

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

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

1. Rezidență și cetățenie spa-
niolă.

2. Legalizare documente româ-

nești și spaniole ale rezidenților 
români din Spania.

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

4. Divorțul cetățenilor români 
cu reședință în Spania.

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

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

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

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

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

(Publireportaj)
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l l  Premierul Ludovic Orban a de-
clarat pe 20 ian. 2020 că pensiile 
vor creşte pentru că sumele sunt 
prevăzute în bugetul de stat, dar 
a precizat că majorarea alocaţiilor 
depinde de resursele �nanciare 
care trebuie să le susţină, fără să 
�e afectat de�citul bugetar, in-
formează AGERPRES.

„Vom creşte pensiile, vom creşte 
alocaţiile. Am prevăzut în Legea bu-
getului asigurărilor sociale de stat 
şi în Legea bugetului de stat sume-
le necesare pentru a asigura creş-
terea pensiilor. Poţi să-ţi permiţi să 
creşti alocaţiile în măsura în care 
există resursele �nanciare pentru 
a susţine această majorare, fără să 
afecteze de�citul bugetar, dar cu 
siguranţă vom creşte alocaţiile de 
copii şi cu siguranţă vom creşte şi 
pensiile”, a precizat Orban la Pala-
tul Parlamentului.

El a fost întrebat dacă pensiile vor 
� majorate cu 40% începând cu luna 
septembrie, în condiţiile în care gu-
vernatorul BNR, Mugur Isărescu, 
spunea că este posibilă o creştere 
cu numai 4%.

„Domnul guvernator a spus că e 
greu să creşti pensiile cu 40%, dacă 
tu ai o creştere economică de 4% şi, 
într-adevăr, la baza oricărei decizii 
care este legată de cuantumul - sa-
lariilor în sectorul public, pensiilor, 
alocaţiilor de copii, ajutoarelor spe-

Orban: Cu siguranţă vom creşte alocaţiile de 
copii şi cu siguranţă vom creşte şi pensiile

l l  Ministrul Finanţelor Publice, 
Florin Cîţu, a declarat pe 20 ian. 
2020 că în bugetul de stat este 
prevăzut un fond de rezervă de un 
miliard de lei pentru �nanţarea 
alegerilor locale şi parlamentare, 
informează AGERPRES.

„În buget avem fond de rezervă un 
miliard de lei tocmai pentru două 
scrutinuri, pentru alegerile locale 
şi pentru cele parlamentare. Banii 
sunt acolo pentru alegeri”, a preci-
zat Cîţu la Palatul Parlamentului. Cât 
despre eliminarea pensiilor specia-
le, cu excepţia celor ale magistraţi-
lor şi militarilor, el a spus că nu este 
su�cientă pentru �nanţarea dublării 
alocaţiilor pentru copii.

„Nu este, este un impact sub un 
miliard de lei, nu ajunge. Sunt alte 
surse în buget, dar le vom discuta 
atunci. Asta facem acum, căutăm 
surse pentru implementarea legii cu 
dublarea alocaţiilor”, a susţinut Cîţu.
Despre posibilitatea continuării Pro-
gramului „Prima Casă”, el a menţio-
nat că nu ştie dacă va mai �e nevoie 
de el, iar o măsură pentru continua-
rea sau nu a programului o va lua cât 
de curând, mai spune sursa citată.
„Sunt două lucruri. Deja plafoanele 
pentru 2020 sunt acolo, ne uităm 
la el dacă face bene�cii în societa-
te aşa cum este el structurat astăzi, 
(...) deci nu ştim dacă mai e nevoie 
în această formă”, a mai spus Cîţu.

Cîţu, despre alegerile 
anticipate: Avem 
fond de rezervă de 
un miliard de lei

ciale şi al altor categorii de indem-
nizaţii - evident că, atunci când iei 
decizia privind cuantumul alocării, 
trebuie să ţii cont de realitatea eco-
nomică”. Întrebat dacă ar putea � 
o creştere etapizată a pensiilor şi a 
alocaţiilor anul acesta, premierul a 
spus că „orice” decizie nu se poate 
lua decât după analiza evoluţiei eco-
nomiei în primele şase luni.

„Dacă vă uitaţi în legea respon-
sabilităţii fiscal-bugetare, Guver-
nul are obligaţia ca după şase luni 

să prezinte un raport privind evo-
luţia economică şi bugetară (...). Gu-
vernele PSD nu au prezentat nicio-
dată la termen acest raport pe care 
aveau obligaţia legală să îl prezinte 
după şase luni de activitate. Obiec-
tivul nostru este clar şi limpede, şi 
anume acela de a creşte toate veni-
turile românilor, de a creşte salariile 
în mediul privat, de a creşte salariile, 
pensiile, de a creşte alocaţiile, dar 
la baza acestei creşteri în mod evi-
dent trebuie să stea o creştere eco-

nomică stabilă, solidă, care să aibă 
la bază investiţii, creşterea produc-
tivităţii, aplicarea inovaţiei şi cerce-
tării în activitatea companiilor, creş-
terea competitivităţii companiilor 
româneşti, dezvoltarea companiilor 
pe pieţele regionale sau globale, şi 
anume dezvoltarea economică au-
tentică, nu măriri pe hârtie care să 
ducă la in�aţie şi care să nu poată să 
�e susţinute în perspectivă”, a con-
chis Ludovic Orban, conform sursei 
citate. Foto: universul.net
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24 ianuarie 1859: Sărbătorim 161 de ani de  
la Mica Unire – Unirea Principatelor Române

l l  Pe 24 ianuarie sărbătorim Unirea 
Principatelor Române. Cunoscut şi 
sub numele de „Unirea Mică”, acest 
major eveniment este considerat 
a � primul pas important pe calea 
înfăptuirii statului naţional unitar 
român, după ce, la 5/17 ianuarie 
1859, Alexandru Ioan Cuza este 
ales în unanimitate domn al Mol-
dovei, iar la 24 ianuarie/5 februarie, 
este ales şi domn al Munteniei. Ţelul 
comun de unire a românilor într-un 
singur stat a fost atins la 1 decem-
brie 1918, când a avut loc Unirea 
Transilvaniei, Banatului, Crişanei 
şi Maramureşului cu România, in-
formează AGERPRES.

La Braşov, la 12/24 mai 1848, re-
voluţionarii moldoveni emigraţi au 
elaborat programul, în şase punc-
te, „Prinţipiile noastre pentru refor-
marea patriei”, care cuprindea, în 
mod special, obiectivul fundamen-
tal românesc, acela al unirii Moldo-
vei şi Ţării Româneşti „într-un singur 
stat neatârnat românesc”. În iunie 
1848, muntenii adresau Porţii un 
memoriu, în care îşi exprimau do-
rinţa �rească a românilor „de a se 
reuni într-un singur stat”, potrivit lu-
crării „Istoria României în date” (Ed. 
Enciclopedică, 2003). Problema re-
gimului politic al Moldovei şi Ţării 
Româneşti a fost dezbătută pentru 
prima dată în cadrul unui for inter-
naţional cu prilejul lucrărilor Con-
ferinţei internaţionale de la Viena 
(3/15 martie-23 mai/4 iunie 1848), 
la care au participat Imperiul Oto-
man, Marea Britanie, Franţa, Aus-
tria şi Rusia. Cu această ocazie, re-
prezentanţii Franţei şi Rusiei s-au 
pronunţat în favoarea unui astfel 
de proces, în timp ce reprezentanţii 
Austriei şi Imperiului Otoman s-au 
declarat hotărât împotriva acestuia.

Înfrângerea Revoluţiei de la 1848 
a readus în Transilvania regimul ab-

solutist habsburgic, iar în Moldo-
va şi Ţara Românească, Convenţia 
ruso-turcă de la Balta Liman (19 
aprilie/1 mai 1849) a reinstaurat 
controlul politic al celor două pu-
teri, notează volumul „O istorie a 
românilor” (Ion Bulei, Eb. Meronia, 
2007). În aceste împrejurări, mişca-
rea naţională a fost constrânsă să se 
manifeste în afara ţării, prin activi-
tatea emigranţilor români.

Rusia a fost înfrântă în războiul 
Crimeii (1853-1856) şi, după Con-
gresul de la Paris din 1856 (13/25 
februarie-18/30 martie), protectora-
tul ei asupra Principatelor a încetat. 
În tratatul semnat la 18/30 martie 
1856, se prevedea ca în Principatele 
Române locul protectoratului să �e 
luat de garanţia colectivă a Marilor 

Puteri europene (Franţa, Marea Bri-
tanie, Austria, Rusia, Prusia, Impe-
riul Otoman şi Regatul Sardiniei), cu 
menţinerea suzeranităţii otomane. 
Totodată, Poarta se obliga să res-
pecte administraţia independentă 
şi naţională a Principatelor, precum 
şi deplina libertate a cultului, a le-
gislaţiei, a comerţului şi navigaţiei. 
S-a hotărât, totodată, convocarea 
de Adunări (divanuri) ad-hoc, care 
să se pronunţe asupra organizării 
viitoare a celor două ţări.

La Iaşi, în februarie 1857, s-a 
constituit „Comitetul Electoral al 
Unirii”, care a �xat la 1/13 martie un 
program politic, preconizând uni-

întrunit marii şi micii proprietari, 
deputaţi orăşeni şi deputaţi ţăra-
ni. Chemaţi să se pronunţe în pro-
blema unirii, participanţii au dat 
răspunsul pozitiv prin cele două 
Rezoluţii aproape identice votate 
în Moldova la 7/19 octombrie 1857, 
iar în Ţara Românească la 8/20 oc-
tombrie 1857, în care cereau: auto-
nomia şi neutralitatea celor două 
Principate şi unirea lor într-un singur 
stat cu numele de România; prinţ 
străin, ereditar, ales dintr-o dinas-
tie domnitoare a Europei; neutrali-
tatea şi inviolabilitatea noului stat; 
guvern reprezentativ şi constituţio-
nal, Adunarea obştească cu putere 
legislativă, garantarea colectivă a 
celor şapte puteri.

În ziua de 5/17 ianuarie 1859, 
Adunarea electivă a Moldovei 
s-a întrunit pentru a-l alege pe 
domn, ceea ce avut loc prin vot 
deschis. Alexandru Ioan Cuza a 
întrunit unanimitatea voturilor 
celor 48 de deputaţi prezenţi.

Alegerile pentru Adunarea electi-
vă a Ţării Româneşti s-au desfăşurat 
între 8/20 şi 12/24 ianuarie 1859, 
în care conservatorii au obţinut 46 
din cele 72 de mandate existente.

În dimineaţa zilei de 24 ianuarie/5 
februarie 1859, la ora 11.00, când 
lucrările Adunării s-au reluat, Vasile 
Boerescu a cerut o şedinţă secretă 
în cadrul căreia a pledat în favoarea 
principiului Unirii şi subliniind lega-
litatea actului, în conformitate cu 
„spiritul Convenţiei”, a propus ale-
gerea lui Alexandru Ioan Cuza şi ca 
domn al Ţării Româneşti. Deputaţii 
au jurat că vor vota în unanimitate 
pe domnul Moldovei. Reveniţi în 
sala de şedinţe au trecut la vot, 
cei 64 de deputaţi consacrându-l 
pe Alexandru Ioan Cuza ca domn 
al Ţării Româneşti. S-a realizat ast-
fel unirea de fapt a celor două Prin-
cipate. Prin acest act politic al du-
blei alegeri, fără a se încălca formal 
prevederile Convenţiei de la Paris, 
naţiunea română a obţinut o victo-
rie importantă în realizarea statului 
modern român.

Ziua de 24 ianuarie - Ziua Unirii 
Principatelor Române a fost de-
clarată zi de sărbătoare naţio-
nală în urma unei propuneri legis-
lative semnate de 106 parlamentari, 
aparţinând mai multor partide po-
litice, potrivit www.cdep.ro. În ex-
punerea de motive se arăta că „24 
ianuarie semni�că, practic, ziua 
de naştere a statului naţional mo-
dern român şi trebuie ca românii 
să nu uite acest lucru!”. 
Foto: www.mapn.ro

rea Principatelor într-un singur stat, 
neutru şi autonom, în frunte cu un 
prinţ străin (şi domnie ereditară), 
adunare reprezentativă, garanţia 
colectivă a puterilor europene ş.a. 
Şi la Bucureşti, a fost în�inţat la 3/15 
martie 1857, „Comitetul Central al 
Unirii”, organ de conducere al Parti-
dei naţionale muntene care şi-a �xat 
un program asemănător cu acela al 
unioniştilor din Moldova, potrivit lu-
crării „Istoria României în date” (Ed. 
Enciclopedică, 2003).

Adunările ad-hoc din Moldova (22 
sept./3 oct. 1857-21 dec. 1857/2 ian. 
1858) şi din Ţara Românească (30 
sept./12 oct.-10/22 dec. 1857) au 
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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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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, gestiuni 
de trafic, transferuri și 
înmatriculări de vehicu-
le, asigurări și proiecte de 
arhitectură. 
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!

România, �nal 2019: Cea mai mare 
creştere a lucrărilor de construcţii din UE

l l  Lucrările de construcţii în Româ-
nia au înregistrat o creştere de 24% 
în luna noiembrie 2019, compara-
tiv cu luna noiembrie 2018, acesta 
�ind cel mai mare avans înregistrat 
în rândul statelor membre UE, arată 
datele publicate pe 17 ian. 2020 de 
Eurostat, conform AGERPRES.

Comparativ, atât în zona euro, cât şi 
la nivelul Uniunii Europene lucrările 
de construcţii au înregistrat o creştere 
de 1,4% în ritm anual. În rândul state-
lor membre UE, lucrările de construcţii 
au înregistrat cele mai mari creşteri 
în România (24%), Ungaria (6,8%) şi 
Germania (4,8%), iar cele mai semni-
�cative scăderi au fost înregistrate în 
Slovacia (minus 9,6%), Slovenia (mi-
nus 8,4%) şi Spania (minus 3%).

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 

În schimb, de la o lună la alta, 
noiembrie 2019 comparativ cu 
luna octombrie 2019, România 
este ţara UE unde lucrările de 
construcţii au înregistrat cel mai 
mic ritm de creştere, 0,1%. Com-
parativ, în Uniunea Europeană lu-
crările de construcţii au crescut cu 
1,1% de la o lună la alta, în timp 
ce în zona euro a fost înregistrat 
un avans de 0,7%.

Conform datelor prezentate an-
terior de Institutul Naţional de Sta-
tistică, în România, volumul total al 
lucrărilor de construcţii a crescut, 
în noiembrie 2019 comparativ cu 
octombrie 2019, ca serie brută, cu 
4,3%.
Foto: ofertemunca.com

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 (mun-
că), matrimonială sau pe-
nală?
Ai nevoie de traduceri, omo-
logări și legalizări de docu-
mente sau de asigurări de 
viață și repatriere?
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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Polonia: Senatul a respins 
proiectul legislativ ce ar 
permite sancţionarea 
judecătorilor critici

Frontex: Numărul 
de sosiri ilegale de 
migranţi în UE - în 
scădere accentuată

l l Senatul polonez, care este dominat 
de opoziţie, a respins pe 17 ian. 2020 
un proiect de lege dezbătut în parla-
ment şi care ar permite sancţionarea 
judecătorilor ce critică reformele din 
sistemul judiciar iniţiate de guvern, 
informează AGERPRES.

Textul, votat deja în camera infe-
rioară în decembrie, a fost respins 
cu 51 de voturi contra şi 48 de vo-
turi pentru în Senat, ce are 100 de 
membri. Camera inferioară a legisla-
tivului, controlată de Partidul Lege 
şi Justiţie (PiS), a�at la guvernare, 
decide în ultimă instanţă şi poate 
anula decizia Senatului şi impune 
votarea legii. PiS susţine că legea 
este necesară pentru a evita hao-
sul din justiţia poloneză, în contex-
tul în care unii judecători au înce-
put să pună sub semnul întrebării 
legalitatea numirii altor magistraţi 
în conformitate cu noile reguli in-
troduse de guvern.

Însă Bruxellesul, militanţii pentru 
drepturile omului şi avocaţii consi-
deră că noul text este menit să sto-
peze criticile la adresa reformelor pe 
scară largă iniţiate de guvern, care 
doreşte să-şi crească controlul asu-
pra judecătorilor. Comisia de la Ve-
neţia a emis un aviz urgent în care 
arată că „amendamentele la legi-
le privind puterea judiciară a�ate 
acum în dezbatere în Senat ar putea 
submina independenţa justiţiei”.

l l Circa 139.000 de sosiri ilegale 
de migranţi au fost înregistrate în 
Uniunea Europeană (UE) în 2019, 
cel mai scăzut nivel din 2013 până 
în prezent, în timp ce expulzările 
spre ţările de origine ale migranţi-
lor este în creştere, a anunţat pe 17 
ian. 2020 Agenţia Europeană pentru 
Garda de Frontieră şi Coastă (Fron-
tex), informează AGERPRES.

Diminuarea sosirilor de migranţi la 
frontierele externe, care au scăzut 
cu 92% în raport cu vârful înregistrat 
în 2015, este „datorată în principal 
unei scăderi pe rutele de migraţie 
din centrul şi vestul zonei medite-
raneene”, a dezvăluit Fabrice Leg-
geri, directorul Frontex, în timpul 
unei conferinţe de presă la Bruxe-
lles. Dimpotrivă, estul zonei medi-
teraneene (Grecia, Bulgaria, Cipru) 
a cunoscut o creştere a trecerilor de 
migranţi cu 46% în raport cu 2018, 
care se ridică la 82.000. O astfel de 
tendinţă a fost constatată la fron-
tierele Croaţiei şi Ungariei, potrivit 
unui bilanţ provizoriu.

Majoritatea migranţilor care folosesc 
rutele din centrul zonei mediteranee-
ne şi din Balcani sunt afgani şi sirie-
ni. Afganii reprezintă de altfel prima 
naţionalitate (aproape un sfert) dintre 
cei care sosesc în Uniunea Europeană. 
Directorul Frontex a explicat această 
creştere prin con�ictul din Siria, dar 
şi prin „instabilitatea din Afganistan”.

l lRegatul Unit nu-i va expulza auto-
mat pe cetăţenii europeni care nu 
au cerut obţinerea statutului de rezi-
dent în această ţară după Brexit, a 
declarat pe 17 ian. 2020 coordona-
torul Parlamentului European pen-
tru Brexit, Guy Verhofstadt, după o 
întâlnire avută în ziua anterioară cu 
o delegaţie a guvernului de la Lon-
dra, din care a făcut parte şi ministrul 
britanic pentru Brexit, Stephen Bar-
clay, informează AGERPRES.

Verhofstadt a spus că a primit asi-
gurări la această întâlnire că cetăţe-
nii europeni care nu au cerut un sta-
tut de rezident în Regatul Unit până 
la data limită, iunie 2021, vor bene-
�cia de o perioadă de graţie în care 
vor putea să-şi legalizeze statutul. 
„Ce se va întâmpla cu aceşti oameni 
chiar şi după perioada de graţie? Ei 
bine, nu va � expulzare automată”, 
a spus Verhofstadt la postul BBC. 
„După perioada de graţie vor avea 
posibilitatea să aplice, întrucât nu 
a fost posibil să o facă în cadrul pro-
cedurii normale”, a adăugat euro-
parlamentarul belgian.

Întrebat despre aceste comentarii, 
purtătorul de cuvânt al premierului 
britanic Boris Johnson a con�rmat 
că nu va � o expulzare automată a 
celor care nu şi-au legalizat statutul. 
Însă în noiembrie guvernul britanic 
ameninţase cu expulzarea cetăţeni-
lor europeni care nu-şi legalizează 

şederea în Regatul Unit până la data 
limită prevăzută, menţionând că vor 
� acceptate excepţii doar în cazu-
ri excepţionale. Anterior în cursul 
acestei săptămâni, UE şi-a exprimat 
preocuparea cu privire la „semnale-
le contradictorii” venite de la Lon-
dra cu privire la situaţia cetăţenilor 
europeni care nu solicită legalizarea 
statutului lor în Regatul Unit până 
la data limită.

Europenii care nu-şi legalizează 
statutul în Regatul Unit până la data 
limită nu vor fi expulzaţi automat

Verhofstadt a mai spus că cetăţenii 
europeni care obţin în Regatul Unit 
statutul de rezident permanent do-
resc să primească şi un document 
�zic prin care să poată dovedi că 
pot rămâne în această ţară, lucru pe 
care l-a transmis delegaţiei britanice 
şi aceasta, a�rmă el, i-a răspuns că 
guvernul de la Londra va examina 
chestiunea, conform sursei citate.
Foto: politico.eu

UE a tăiat 75% din fondurile 
dedicate asistenţei de 
preaderare pentru Turcia
l lUniunea Europeană a tăiat drama-
tic în acest an din fondurile dedicate 
asistenţei de preaderare pentru Tur-
cia din cauza unei dispute pe tema 
forajelor de gaze naturale din Ma-
rea Mediterană şi a ofensivei mili-
tare a Ankarei în Siria, potrivit unor 
relatări din presă, citate pe 18 ian. 
2020 de AGERPRES.

Tăierile nu afectează plăţile făcu-
te de Uniunea Europeană în cadrul 
acordului cu Turcia pe tema refu-
giaţilor, au transmis (pe 18 ian.) mai 
multe ziare care fac parte din con-
sorţiul media german Funke Media 
Group şi care citau o scrisoare redac-
tată de şeful diplomaţiei europene 
Josep Borrell şi adresată Parlamen-
tului European. Uniunea Europeană 
a decis să reducă cu 75% suma alo-
cată iniţial pentru anul 2020 pentru 
Turcia, scrie Borrell, potrivit sursei 
citate. Borrell a justi�cat reducerile 

Premierul ungar apără decizia  
guvernului său de a nu plăti compensaţii 
pentru condiţiile de detenţie

l l Premierul ungar Viktor Orban şi-a 
exprimat pe 17 ian. 2020 susţinerea 
pentru decizia guvernului său de a 
suspenda compensaţiile acordate 
deţinuţilor pentru condiţiile rele din 
închisorile suprapopulate din Unga-
ria, estimând că există prea multe 
cazuri de abuz de procedură, infor-
mează AGERPRES.

Invitat la radioul public, liderul un-
gar i-a acuzat pe avocaţi că „fac afa-
ceri” exploatând legi „laxiste şi ab-
surde” pe care guvernul său a fost 
constrâns să le adopte după ce a 
pierdut un proces la Curtea Euro-
peană a Drepturilor Omului (CEDO), 
în 2015. Acest dosar a forţat Buda-
pesta să adopte reguli ce le permit 
deţinuţilor să ceară o compensaţie. 
Guvernul ungar a trebuit, de ase-
menea, să introducă norme mini-
me în ceea ce priveşte dimensiunile 

spaţiilor de trai şi condiţiilor sanita-
re în închisori. Ungaria este ţara din 
UE în care populaţia carcerală este 
cea mai numeroasă, potrivit unui 
raport publicat în 2018 de Consi-
liul Europei.

Viktor Orban a a�rmat pe 17 ian. 

2020 că statul ungar a plătit până 
acum mai mult de 30 de milioane 
de euro despăgubiri pentru circa 
12.000 de solicitanţi. „Se pro�tă de 
lege, de aceea noi nu vom plăti”, a 
adăugat el, precizând că se aşteaptă 
la bătălii juridice la nivel european. 
Guvernul ungar intenţionează, de 
asemenea, să-i ceară Parlamentului 
să facă legea mai restrictivă.

„Imediat ce cineva intră la închi-
soare, o persoană, o organizaţie 
non-guvernamentală, un avocat îl 
contactează şi îi explică în ce fel să 
facă din aceasta afaceri”, a declarat 
la rândul său Bence Tuzson, un pur-
tător de cuvânt al premierului Viktor 
Orban, la postul de televiziune Hir.

Tuzson a declarat că Budapesta 
va discuta despre acest subiect cu 
Parlamentul European şi Consiliul 
Europei. Foto: www.kormany.hu

invocând forajele neautorizate de 
gaze naturale efectuate de Turcia în 
largul coastei Ciprului, stat membru 
al UE, şi operaţiunea armatei Turciei 
în nord-estul Siriei, care a început 
în octombrie 2019.
Foto: americanswiss.org
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l l  Atleţii Florentina Iuşco (săritura 
în lungime), Mihai Donisan (sări-
tura în înălţime) şi Bianca Răzor 
(800 m) au obţinut victorii, pe 18 
ian. 2020, în prima etapă a Cam-
pionatului Naţional indoor, des-
făşurată în Sala de atletism „Ioan 
Soter” din Bucureşti, informează 
AGERPRES.

Florentina Iuşco (CN Cetate Deva), 
cali�cată la Jocurile Olimpice de la 
Tokyo, s-a impus la săritura în lun-
gime cu 6,37 metri. „Având în vede-
re că vin din pregătire, sunt mulţu-
mită cu rezultatul de azi. Am venit 
la acest concurs pentru a mă obiş-
nui cu podiumul. Ultimele sărituri 
au fost chiar mai bune, deşi au fost 
depăşite. Îmi doresc un P.B. (n. r. - 
Personal Best – recordul personal pe 
o anumită distanţă/ cursă) la Tokyo, 
iar dacă voi reuşi asta voi veni destul 
de în faţă în clasament. Sunt foarte 
optimistă, dar să o luăm pas cu pas. 
Mai sunt câteva luni până la Tokyo şi 
�ecare antrenament şi concurs este 
extrem de important. Totul depin-
de de forma de moment de acolo”, 
a declarat Florentina Iuşco pentru 
site-ul o�cial al FRA.

Mihai Donisan (CS Dinamo Bucu-
reşti) a câştigat la săritura în înălţi-
me cu 2,15 m, din a doua încerca-
re şi a declarat că îşi doreşte foarte 
mult cali�carea la JO 2020. „Săritura 
reuşită astăzi este primul rezultat cu 

Atletism: Iuşco, Donisan şi Răzor, victorioşi în 
prima etapă a Campionatului Naţional indoor

l l  Naţionala masculină de polo pe 
apă a României a învins neaşteptat 
echipa Rusiei, cu scorul de 11-10 (3-
3, 3-2, 2-0, 3-5), pe 18 ian. 2020, în 
ultimul său meci din Grupa B a Cam-
pionatelor Europene de la Budapes-
ta, informează AGERPRES.

Tricolorii au fost conduşi cu 3-1, 
dar au marcat de patru ori la rând şi 
au trecut la conducere cu 5-3. Româ-
nia a avut apoi avantaj de trei goluri, 
8-5, Rusia s-a apropiat la o singură 
lungime, 8-7, dar echipa antrenată 
de grecul Athanasios Kechagias s-a 
desprins la 11-8, câştigând în cele 
din urmă la limită, cu 11-10. Mihnea 
Gheorghe a marcat 4 goluri, Andrei 
Prioteasa 2, Cosmin Radu 2, Tudor 
Fulea 1, Vlad Georgescu 1, Alexan-
dru Ghiban 1.

Pentru ruşi au înscris Serghei Li-
sunov 3 goluri, Ivan Nagaev 2, Kons-
tantin Harkov 2, Igor Bîşkov 1, Da-
niil Merkulov 1, Roman Şepelev 1. 
În primele două partide din grupă, 
România a fost învinsă de Olanda 
cu 9-8 şi de Serbia cu 15-7.

Serbia ocupa primul loc, cu 6 
puncte, urmată de Rusia, România 
şi Olanda, câte 3 puncte, mai spu-
ne sursa citată.

Ultima clasată va juca pentru locu-
rile 13-16, iar formaţiile de pe locuri-
le 2 şi 3 vor evolua încrucişat pentru 
cali�carea în sferturi, unde va merge 
direct câştigătoarea grupei.

Polo: Echipa 
masculină a României, 
victorioasă în faţa 
Rusiei la Europene

noul meu elan şi îmi arată că sunt 
într-o formă foarte bună. Nu am do-
rit să sar mai sus pentru că încă nu 
am pus la punct toate detaliile. Nu 
am vrut să mă accidentez. Sezonul 
acesta sunt sigur că voi sări mai mult 
decât în 2019. Sunt sănătos şi îmi 
doresc foarte mult să mă cali�c la 
Campionatul European de la Paris şi 
la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Voi 
sări săptămânal, iar prima compe-
tiţie importantă va � Campionatul 
Balcanic de la Istanbul, la jumăta-

tea lunii februarie”, a spus Donisan.
La feminin victoria a revenit Da-

nielei Stanciu (CSA Steaua), atleta 
cali�cată la JO de la Tokyo impunân-
du-se cu 1,75 m după ce a ratat de 
trei ori la 1,90 m. 

Bianca Răzor (CSM Bucureşti) a 
ocupat primul loc la 800 m, cu tim-
pul de 2 min 08 sec 60/100, de-
vansându-le pe Oana Diana Ivăn-
cescu (CS Târgovişte) şi Ina-Cristina 
Ilie (CSU Ştiinţa Bucureşti). 

Conform sursei citate, la 60 m gar-

duri masculin, Cosmin Dumitrache 
(CSM Bucureşti) a câştigat în 8 sec 
13/100, devansându-i pe Adrian Bol-
deanu (CS Farul), 8 sec 32/100, şi pe 
Mihai Chiorpec (CSM Oneşti), 8 sec 
33/100. În proba feminină, victoria 
a revenit sportivei Anamaria Nes-
teriuc (CSA Steaua), cu timpul de 8 
sec 40/100, urmată în clasament de 
Andreea Caracuda (CSM Oneşti), 8 
sec 90/100, şi Teodora Diaconescu 
(CSM Bucureşti), 8 sec 96/100.
Foto: fra.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

Funcionario español busca amistad sin 
límite con chica rumana de 40-45 años. 
Tel: 692349636.

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

Hombre, 48 años, me gustaría conocer 
una chica entre 40 y 46 años para amistad 
y posible relación seria. Tel: 605255652.
Español, funcionario del estado, busca 
amistad sin límite, con señora rumana 
de 40 a 50 años. Tel: 692349636.

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

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

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

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

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

Spaniol din Madrid, în vârstă de 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 doam-
nă de vârstă apropiată, să întemeiem o 
familie. Nu îmi doresc o aventură. Sunt 
un om cu frică de Bunul Dumnezeu. Tel: 
642917710.
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 Ma-
drid capital, con buen trabajo, estable  
y me gustara conocer una chica cul-
ta, honrada como yo lo soy para una  
relación seria, 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






