
Români din Spania: Vă invităm duminică, 1 Martie 2020, să sărbătorim împreună la Festivalul Mărțișorului, în cadrul 
Târgului de produse tradiționale românești, în Recinto Ferial din Torrejón de Ardoz, Av. Luna s/n, începând cu ora 12 
(provincia Madrid). Ne vor fi alături artiștii Niculina Stoican, Ancuţa Corlăţan, Gelu Voicu și Angela Rusu. Vino și petrece 
între români, alături de cei dragi, la un festival special de Mărțișor, cu degustări de produse tradiționale românești. PAGINA 16

Proiect unic de consiliere pentru viaţă destinat
tinerilor din centrul de plasament de la Cehu Silvaniei
l lConsiliere în carieră, me-
ditaţii, cursuri de educaţie 
sexuală şi prevenirea consu-
mului de stupefiante şi burse 
private sunt puse la dispoziţia 
tinerilor din Centrul de plasa-
ment din Cehu Silvaniei, în-
tr-un proiect unic la nivel nivel 
naţional, în care şi-au dat mâ-
na instituţii ale statului, me-
diul privat şi cel non-guverna-
mental, pentru ca şansele lor 
de succes în viaţă să fie egale 
cu ale oricărui copil. 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
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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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Vino pe 1 Martie să petrecem împreună la Festivalul 
Mărțișorului în Torrejón de Ardoz (Madrid)

Ioan-Aurel Pop: Presa 
periodică a contribuit la 
elaborarea acestei case 
care se numeşte România

Pagina 6

Țuica Scorilo se poate 
degusta  pe 1 Martie, la 
Festivalul Mărțișorului 
din Torrejón de Ardoz!

Foto: www.tuicascorilo.ro Pagina 8, 16
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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.

Fermierii locali, încurajaţi de Primăria Baia Mare 
printr-o taxare modică la desfacerea produselor

l l Producătorii agricoli autorizaţi sau 
asociaţi din judeţul Maramureş vor pu-
tea să-şi comercializeze bunurile agro-
alimentare şi cele de fermă pe piaţa 
organizată, beneficiind de susţinerea 
administraţiei municipiului Baia Mare, 
a declarat primarul Cătălin Cherecheş, 
conform AGERPRES.

Acesta a subliniat că fermierii autorizaţi 
vor beneficia de reduceri substanţiale în 
închirierea unor spaţii din pieţele agro-
alimentare, iar în cazul târgurilor orga-
nizate de producători, taxele vor avea 
valoarea simbolică.

„Încercăm în � ecare sezon de primă-
vară să încurajăm prezenţa pe piaţa ur-
bană a principalilor producători agri-
coli, mici fermieri şi chiar producători 
individuali în a-şi valori� ca recolta sau 
produsele în nume propriu.Ne dorim 
ca fermierii de toate categoriile din ju-
deţul Maramureş să-şi valori� ce e� cient 

produsele, vânzând în nume propriu 
şi nu prin intermediul unor magazine 
sau alţi comercianţi, majoritatea nea-
vând nimic cu agricultura”, a spus Că-
tălin Cherecheş.

„Avem peste 400 de fermieri autori-
zaţi, unii de talie mare, medie sau mică, 
toţi producând bunuri alimentare foarte 
căutate pe piaţa locală. Legumicultori, 
pomicultori, crescători de animale, api-

cultori, patiseri, fiecare încearcă să vină 
pe piaţă sau la târgurile organizate cu 
cele mai bune produse. Orice susţine-
re din partea autorităţilor locale este de 
mare ajutor, pentru că din producţie abia 
reuşim să ne asigurăm banii pentru ur-
mătorul an în pregătirea recoltelor (...). 
Uimitor e că, după aproape 20 de ani de 
stagnare, legumicultura din Maramureş 
cunoaşte o adevărată renaştere, iar fer-
mierii au făcut investiţii serioase în achi-
ziţionarea sau arendarea de noi terenuri, 
iar piaţa a devenit foarte atentă, cum-
părătorul individual sau restaurantele so-
licitând produse locale”, a spus directorul 
Direcţiei Agricole Judeţene, Virgil Ţânţaş.

Conform acestuia, fermierii din judeţ 
asigură piaţa locală cu produse lactate 
şi derivate, legume, fructe, produse din 
carne, sucuri naturale, miere de albină, 
produse de patiserie şi panificaţie. 
Sursa: www.agerpres.ro
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Florăria Los Santos Niños vă așteaptă cu o varietate de plante și �ori la prețuri accesibile, în 
Alcalá de Henares, plus o frumoasă surpriză pentru cititorii ziarului El Rumano
l lSe spune că pe la începuturi, când 
Dumnezeu a creat lumea, Și-a văzut 
opera lipsită de culoare și pentru a-i 
da lumii o bucurie de viață și de în-
ceputuri, așa S-a decis și a creat �o-
rile. Dar nu S-a putut decide asupra 
culorilor și așa a creat o multitudi-
ne de �ori de o imensitate de culori, 
dându-i omului libertatea să alegă 
pe care o preferă cât mai aproape 
de su�etul lui. Și cui nu-i plac �ori-
le? Fie că suntem în luna iubirii, �e 
că vine luna mărțișorului și a sosirii 
primăverii, �orile au înțelepciunea 
să ne atingă su�etele fără cuvinte, 
doar prin simpla lor prezență. Dar 
mai multe despre �ori, vă prezen-
tăm în interviul următor, o discuție 
interesantă despre minunatele �ori.

Am avut plăcerea să realizăm 
un publireportaj pentru ziarul El 
Rumano de España (www.perio-
dicoelrumano.es) și am vorbit cu 
Jesus Manjon-Cabeza, responsabil 
al Florăriei Los Santos Niños, din 
Alcalá de Henares, Madrid.
Reporter: De cât timp aveți deschisă 
�orăria? 
Jesus Manjon-Cabeza: Luna aceas-
ta, în februarie am împlinit 5 ani.  
R: Ce vă diferențiază în acest sector? 

JMC: Avem o mare varietate de 
plante și �ori tăiate, la prețuri foar-
te accesibile. De multe ori, când 
oamenii se gândesc la o �orărie, se 
gândesc și la prețuri mari la �ori și 
plante, dar noi preferăm să vindem 
la prețuri mai accesibile, pentru ca 
toată lumea să poată avea în casă o 
plantă sau o �oare. Pe de altă parte, 
familia mea comercializează plan-
te de peste 20 de ani, drept pentru 
care putem obține plante mai ac-
cesibile la preț, fără a mai trece pe 
la alți intermediari.  
R: Care sunt produsele voastre cele 
mai căutate? 
JMC: Avem o mare parte formată din 
plante de interior, care vin direct de la 
producători olandezi, iar în perioada 
primăverii avem foarte multe plante 
de exterior, care vin de la producători 
autohtoni.  Mai oferim și multe com-
poziții de plante naturale, în diferite 
tipuri de ghivece și coșuri foarte ori-
ginale și diferite.
Facem buchete foarte frumoase de 
primăvară, cu �ori proaspăt tăiate 
pentru a dura cât mai mult în case-
le clienților noștri și primim �ori de 
mai multe ori pe săptămână, astfel 
că �orile sunt mereu proaspete, iar 

Romaşcanu (PSD): Nu poate � vorba 
de mită faptul că scuteşti de taxe o 
anumită categorie socială
l l  Senatorul PSD Lucian Romaşcanu 
a a�rmat, pe 14 feb. 2020, că, în cazul 
scutirii angajaţilor din presă de im-
pozitul pe venit, nu este vorba de o 
măsură cu caracter electoral, prin 
care s-ar încerca să se câştige sim-
patia unei categorii sociale, infor-
mează AGERPRES.

„Nu poate � vorba de mită faptul că 
scuteşti de taxe o categorie socială, 
ci o măsură de stânga sănătoasă, 
pe care cred că jurnaliştii truditori o 
apreciază. Am dat mii de euro la doc-
tori şi nu ne-a votat nici unul, noi nu 
dăm salarii sau scutiri de taxe ca să 
�m votaţi”, a declarat Romaşcanu.

Senatorul social-democrat a adău-
gat că în domeniul presei există „o 
categorie la care lumea nu se gân-

Ministrul Educaţiei, Monica Anisie: Planul 
de şcolarizare prevede o creştere cu 29% a 
claselor de învăţământ profesional şi dual

l l Planul de şcolarizare pentru pe-
rioada 2020-2021 prevede o creşte-
re cu 29% a claselor de învăţământ 
profesional tehnic şi profesional 
dual, comparativ cu cifrele din acest 
an şcolar, în contextul în care piaţa 
muncii are nevoie de personal ca-
li�cat pregătit în cele două forme 
de şcolarizare, a declarat pe 14 feb. 
2020, la Deva, ministrul Educaţiei şi 
Cercetării, Monica Anisie, conform 
AGERPRES.

Cu acest prilej a fost lansată în 
judeţul Hunedoara campania de 
promovare a învăţământului pro-
fesional şi tehnic şi a învăţământului 
profesional dual, denumită „Meseria 
face diferenţa”, ministrul Educaţiei 
subliniind importanţa învăţămân-
tului profesional dual.

„Este o campanie de conştienti-
zare a importanţei meseriei, pen-
tru că toţi - decidenţi şi oameni de 
rând, înţelegem cu toţii că este ne-
voie de forţă de muncă, de oameni 
bine pregătiţi şi această campanie, 
de fapt, să �e şi în acord cu cererea 
de pe piaţa muncii pentru că ope-
ratorii economici au nevoie de spri-
jinul nostru, al Educaţiei, pentru a 

avea o forţă de muncă, spuneam 
mai devreme, cali�cată. Este foar-
te important de ştiut că aceste cla-
se (de învăţământ profesional dual, 
n.r.) se fac numai în parteneriat cu 
operatorii economici. Ei vin către 
inspectoratele şcolare cu cerere, 
în felul acesta parteneriatul se rea-
lizează nu numai cu şcoala, ci şi cu 
Inspectoratul Şcolar şi, implicit, cu 
Ministerul Educaţiei”.

Totodată, Anisie a menţionat că 

este important ca părinţii să �e in-
formaţi şi despre faptul că tinerii 
care urmează aceste forme de şcola-
rizare îşi pot continua studiile, dacă 
doresc să facă liceul sau o facultate. 
În acest context, ministrul Educaţiei 
a menţionat că a solicitat inspec-
toratelor şcolare să-i consilieze pe 
părinţii elevilor din clasele a şaptea 
şi a opta, despre ceea ce înseam-
nă învăţământul profesional dual.
Sursa: www.agerpres.ro

deşte, ziariştii truditori”. „Noi avem în 
faţa noastră tot timpul vedetele me-
seriei de ziarist (...), scutirea de taxe 
pentru ziariştii importanţi ai ţării nu 
ar însemna un bene�ciu. (...) În stra-
tegia unui partid de stânga este şi 
sprijinul categoriilor defavorizate, iar 
jurnalismul este o categorie defavo-
rizată, să munceşti în redacţie de di-
mineaţă până seara pe 10 milioane 
pe lună, pe 15 milioane, 10% con-
tează, la 5.000 de euro pe lună, sigur, 
şi acolo sunt nişte bani, dar nu prea 
mai simţi nevoia”, a mai spus fostul 
ministru al Culturii.

Conform sursei citate, el a apreciat 
că „este o măsură bună, indiferent 
de opiniile purtătorilor de mesaje 
ai breslei”. Sursa: www.agerpres.ro

R: Ne puteți vorbi despre planuri-
le de viitor? 
JMC: Pe termen scurt, încercăm să 
avem o varietate tot mai amplă de 
plante și �ori în �orăria noastră, pen-
tru ca să poată avea cât mai mulți din-
tre clienții noștri de unde alge și ne 
străduim, de asemenea, să ajungem 
la cât mai mulți clienți noi, prin rețele-
le sociale sau prin recomandările pro-
priilor noștri clienți.      
De asemenea, ne concentrăm pe 
vânzările on-line, având deja de câți-
va ani o pagină web, la care dorim să 
adăugăm altele, pentru diferite loca-
lități din zona Corredor del Henares, 

�ind convinși că noile tehnologii și 
Internetul sunt viitorul în comerț și 
în vânzări.    
Și poate, vom deschide în curând și 
o nouă �orărie în zonă.
R: Aveți vreo ofertă specială 
pentru cititorii noștri? 
JMC: Știm că luna Martie este foar-
te specială pentru români, sărbăto-
rind diferite zile, cum ar � 1 Martie 
(Mărțișorul) sau 8 Martie (Ziua Femeii 
și a Mamei), zile în care se obișnuiește 
să se dăruiască �ori și plante, iar noi 
ne-am gândit să venim cu o atenție 
în întâmpinarea cititorilor ziaru-
lui El Rumano de España și facem 
cadou o mică plantă tuturor ace-
lora care ne calcă pragul pe 1 și pe 
8 Martie și spun că au citit acest 
publireportaj în ziar.  
R: Cum puteți � contactați și care 
este adresa �orăriei? 
JMC: Ne puteți contacta telefonic 
la 918 789 817 sau pe web: 
www.�oristeriasantosalcala.com  
Vă așteptăm să ne vizitați la �orăria 
noastră de pe Calle Victoria, nr. 1, 
din  Alcalá de Henares, Madrid, și 
o să �m foarte încântați să vă servim 
frumoasele noastre plante și �ori.
O primăvară frumoasă, tuturor!

clienții noștri se întorc întotdeauna 
pentru calitate, prospețime și preț.
În ceea ce privește nunțile, încercăm 
mereu să fim la zi cu tendințele și 
moda din �ecare moment, făcând 
adesea și cursuri pentru a � la zi cu 
ultimele noutăți în materie de buche-
te și decorațiuni pentru nunți. Deja 
de câțiva ani, în perioada nunților, 
suntem aproape ocupați complet 
toate sfârșiturile de săptămână, �-
ind nevoiți uneori să nu mai accep-
tăm alte nunți în unele sfârșituri de 
săptămână, datorită volumului de 
muncă. Probabil, e un semn că ne 
facem treaba bine.
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l l  Consiliere în carieră, meditaţii, 
cursuri de educaţie sexuală şi preve-
nire a consumului de stupe�ante şi 
burse private sunt puse la dispoziţia 
tinerilor din Centrul de plasament 
din Cehu Silvaniei, într-un proiect 
unic la nivel nivel naţional, în care 
şi-au dat mâna instituţii ale statului, 
mediul privat şi cel non-guverna-
mental, pentru a-i ajuta pe aceştia 
să ajungă la un liceu mai bun sau să 
urmeze o facultate, astfel ca şanse-
le lor de succes în viaţă să �e ega-
le cu ale oricărui copil, informează 
AGERPRES.

Proiectul, derulat de Direcţia de 
Asistenţă Socială şi pentru Protecţia 
Copilului (DGASPC) Sălaj, în partene-
riat cu compania TenarisSilcotub şi 
Asociaţia Benefacto, este unul com-
plex şi include consiliere în carieră, 
acces la sesiuni de meditaţii, cursuri 
speci�ce de educaţie sexuală şi pre-
venire a consumului de stupe�ante, 
precum şi burse private.

Complexul de Servicii Sociale 
Cehu Silvaniei poate fi catalogat 
ca un exemplu la nivel naţional în 

Sălaj: Proiect unic de consiliere pentru viaţă destinat  
tinerilor din centrul de plasament de la Cehu Silvaniei

ceea ce priveşte serviciile oferite de 
stat în ceea ce înseamnă protecţia 
socială a minorilor şi chiar a mame-
lor care au nevoie, la un moment 
dat, de un sprijin. Un centru multi-
funcţional, un centru de plasament, 
două case de tip familial, un centru 
de primire în regim de urgenţă şi un 
centru maternal înseamnă, în acest 
moment, „acasă” pentru 67 de co-
pii, cu vârste de la doar câteva zile 

până la adolescenţă. Spaţii generoa-
se, curăţenie desăvârşită, mobilier 
dedicat, hrană şi îmbrăcăminte de 
calitate, totul pentru ca aşa numiţii 
„bene�ciari” să nu se simtă aici doar 
ca nişte „bene�ciari” ci, atât cât se 
poate, să se simtă „acasă”.

Aşa cum spune şi directorul com-
plexului, Ana Petruţ, statul poate 
pune la dispoziţie condiţii de trai 
decente pentru cei cu care soarta 

nu a fost darnică. Pe lângă asta, co-
piii bene�ciază de diferite activităţi 
pentru dezvoltarea deprinderilor de 
viaţă independentă şi chiar a unor 
competenţe profesionale, consilie-
re socio-profesională şi psihologi-
că, însă uneori toate aceste eforturi 
conjugate nu sunt su�ciente pentru 
ca tinerii care părăsesc sistemul de 
protecţie socială să se poată integra 
în societate. Din fericire pentru tine-
rii de la Cehu Silvaniei, o companie 
privată, alături de un mic, dar inimos 
ONG au pus la cale, împreună cu au-
torităţile din domeniu, un proiect 
unic la nivel naţional, ce marchează 
10 ani de eforturi depuse de cei trei 
parteneri, pentru ca tinerii de aici să 
aibă cu adevărat o şansă la o viaţă 
normală.

Cursul de orientare în carieră este 
doar unul dintre programele edu-
caţionale gândite special pentru co-
piii din Centrul de plasament din 
Cehu Silvaniei, programe structu-
rate în funcţie de vârsta acestora 
şi nevoile lor concrete. Pentru că 
educaţia pentru viaţă este la fel de 

importantă, mai ales în contextul 
provocărilor actuale, tinerii vor be-
ne�cia de alte două proiecte vizând 
serii de cursuri de educaţie sexuală 
şi de prevenire a consumului de dro-
guri şi alcool. Psihologi specializaţi 
vor discuta cu ei despre siguranţa 
emoţională, cunoaşterea contextu-
lui maturităţii şi riscurile existente. 
De asemenea, tinerii care în acest an 
sunt în clasele a VII-a, a VIII-a, a XI-a 
şi a XII-a vor avea acces la sesiuni de 
pregătire intensă pentru viitorul ni-
vel de învăţământ la un centrul de 
meditaţii din Zalău. Scopul este de 
a-i ajuta să ajungă la un liceu mai 
bun sau să urmeze o facultate, astfel 
ca şansele lor de succes în viaţă să 
�e egale cu ale oricărui copil. Tena-
risSilcotub asigură susţinerea lor şi 
pe perioada studiilor universitare, 
acordând burse de studiu.

„Scopul proiectului este să fie 
100% integraţi în societate, când 
pleacă din Centrul de plasament”, 
(Codruţa Hodrea, manager proiect).
Sursa: www.agerpres.ro
Foto: pixabay.com

ARCO Madrid: Galeriile româneşti Gaep, Ivan şi Suprain�nit – la Târgul Internaţional de Artă Contemporană

l l Galeriile româneşti Gaep, Ivan şi 
Suprain�nit din Bucureşti vor par-
ticipa, între 26 februarie şi 1 mar-
tie 2020, la cea de-a 39-a ediţie 
a Târgului Internaţional de Artă 
Contemporană ARCO Madrid, in-
formeazã AGERPRES.

Potrivit site-ului ICR, acestea vor 
prezenta lucrări ale artiştilor Ross 
Taylor şi Jaro Varga (Galería Ivan, în 
secţiunea „Program General”), Feli-
pe Cohen, Vlatka Horvat, Marilena 
Preda Sânc şi Ignacio Uriarte (Galería 

GAEP în secţiunea „Program Gene-
ral”) şi Vlad Nancă (Galeria Suprain-
�nit în cadrul secţiunii „Opening”).

Totodată, Colectivul artistic Appa-
ratus 22 participă cu o serie de 
proiecte la standul Galeriei Piu din 
Bologna.

Apparatus 22 este un colectiv 
transdisciplinar de artă în�inţat în 
ianuarie 2011 de către membrii ac-
tuali: Erika Olea, Maria Farcaş, Dra-
goş Olea împreună cu Ioana Nemeş 
(1979 – 2011) în Bucureşti, România. 

Începând cu 2015, ei lucrează între 
Bucureşti şi Bruxelles.

Institutul Cultural Român de la Ma-
drid susţine, încă din 2012, partici-
parea galeriilor româneşti la cel mai 
important târg de artă contempo-
rană din Peninsula Iberică.

ARCO Madrid este unul dintre 
principalele târguri de artă con-
temporană ale circuitului inter-
naţional care se desfăşoară anual 
în februarie în capitala Spaniei.

Manifestarea este în topul pri-

melor trei târguri cu cei mai mulţi 
vizitatori la nivel mondial cu peste 
200 de galerii din 31 de ţări, care 
expun în diverse secţiuni.

ARCO Madrid 2020 va prezenta 
o selecție atentă a galeriilor națio-
nale și internaționale atât în   „Pro-
gramul General”, cât și în secțiunile 
„Diálogos”, curatoriat de Agustín Pé-
rez-Rubio și Lucia Sanromán; „Ope-
ning”, coordonat de Tiago de Abreu 
Pinto și Övül ö. Durmusoglu, și „It’s 
just a matter of time” curatoriat de 

Alejandro Cesarco, Mason Leaver 
- Yap și Manuel Segade în progra-
mul discursiv. 

Alături de conținutul galeriilor, 
ARCO Madrid va prezenta alte 
spații care vor lărgi viziunea vi-
zitatorilor în jurul artei contem-
porane. 

Târgul de carte ale ediției ArtsLi-
bris. Spații culturale cu prezentarea 
unora dintre principalele centre de 
artă din Spania.
Sursa: www.agerpres.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-

Orban a avut o întâlnire cu 
premierul Ţărilor de Jos
l l  Obiectivul României de �naliza-
re a procesului de aderare la spaţiul 
Schengen a fost evidenţiat de pre-
mierul Ludovic Orban în cadrul în-
tâlnirii avute, pe 15 feb. 2020, cu 
prim-ministrul Regatului Ţărilor 
de Jos, Mark Rutte, în marja Confe-
rinţei de Securitate de la München, 
potrivit unui comunicat al Guvernu-
lui, informează AGERPRES.

„Dialogul dintre cei doi înalţi 
demnitari a reliefat perspectivele 
promiţătoare ale cooperării din-
tre România şi Olanda, în contextul 
aniversar al relaţiei bilaterale - anul 
acesta celebrându-se 140 de ani de 
la stabilirea legăturilor diplomati-
ce, cu accent pe dinamica relaţiilor 
economice, inclusiv a schimburilor 

ONG-urile și asociaţiile de mediu vor 
avea dreptul legal să intre în păduri!

l l ONG-urile de mediu şi asociaţiile 
de pro�l care au specialişti vor avea 
dreptul legal, ca parteneri ai Minis-
terului Mediului, Apelor şi Pădurilor 
(MMAP), să intre în fondul forestier 
naţional, să constate şi apoi să aver-
tizeze asupra neregulilor, a declarat, 
pe 13 feb. 2020, ministrul demis al 
Mediului, Apelor şi Pădurilor, Cos-
tel Alexe, într-o conferinţă de presă, 
conform AGERPRES.

„De cele mai multe ori, aceste or-
ganizaţii nonguvernamentale sau 
asociaţii de profil aveau restric- 
ţionat dreptul de a intra în fon-
dul forestier, �e de administratori 
de păduri sau de alte instituţii ale 
statului. În momentul de faţă, o să 
consfinţim faptul că, legal, fiind 
parteneri ai Ministerului Mediului, 
Apelor şi Pădurilor, vor avea drep-
tul printr-un contract între părţi să 
intre în pădure, să constate şi apoi 
să avertizeze şi să informeze minis-
terul. Acesta, prin instituţiile abili-
tate, �e că vorbim de Direcţiile Sil-
vice, Gărzile de Mediu sau Gărzile 
Forestiere, poate analiza şi, evident, 
poate veri�ca informaţiile furniza-
te”, a spus Alexe. El a subliniat, că: 
„În ultimii ani, în România, cetăţenii 

sau organizaţiile nonguvernamen-
tale au fost principalii parteneri ai 
pădurii în protejarea sa. De multe 
ori, reprezentanţii organizaţiilor 
nonguvernamentale au întâmpi-
nat reale di�cultăţi majore în rolul 
de avertizor public. Chiar dacă au 
demonstrat în repetate rânduri că 
sunt de bune intenţii, li s-a interzis 
accesul, de multe ori, în fondul fo-
restier naţional. De aceea, am luat 
decizia şi fac un apel public către 

toate ONG-urile din România, care 
au specialişti şi care vor să �e par-
tenerii Ministerului Mediului, Ape-
lor şi Pădurilor, ai mei ca ministru, 
dar mai ales ai pădurilor din Româ-
nia, să vină alături de noi, pentru că 
doar împreună vom reuşi să avem 
o protecţie mai bună a pădurilor 
şi, evident, să limităm şi să stopăm 
acest fenomen al tăierilor ilegale”. 
Sursa: www.agerpres.ro
Foto: apepaduri.gov.ro

economice bilaterale şi a investiţii-
lor olandeze în România. Premierul 
Orban a pledat pentru creşterea 
investiţiilor olandeze în România, 
prezentând amplu oportunităţile 
oferite de economia românească, 
Totodată, prim-ministrul Orban 
a evidenţiat obiectivul legitim al 
României de �nalizare a procesu-
lui de aderare la spaţiul Schengen, 
pentru care România este deplin 
pregătită”, se arată în comunica-
tul Guvernului. De asemenea, pre-
mierul României a exprimat susţi-
nerea pentru politica de lărgire a 
UE, în ceea ce priveşte negocierile 
de aderare cu Albania şi Republica 
Macedonia de Nord.
Sursa: www.agerpres.ro

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)

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.
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Ioan-Aurel Pop: Presa periodică a contribuit din plin la elaborarea acestei case care se numeşte România

l lPresa, alături de şcoală şi alte 
câteva instituţii, a contribuit la 
conştientizarea în medii cât mai 
largi a ideii de naţiune română, a 
a�rmat Ioan-Aurel Pop, preşedin-
tele Academiei Române, la ver-
nisajul expoziţiei „191 de ani de 
presă românească”, eveniment 
desfăşurat pe 13 feb. 2020, la Bi-
blioteca Academiei Române, in-
formează AGERPRES.

„Cred că ideea de a organiza 
această expoziţie este fundamen-
tală, pentru că prin asta vor afla 
şi cei care nu ştiu că un tezaur al 
moştenirii noastre de presă se a�ă 
în Academia Română. (...) Ca istoric 
al naţiunii, al naţiunilor şi europene 
şi al naţiunii noastre, sunt absolut 
convins că presa, alături de şcoală 
şi de alte câteva instituţii, a contri-
buit la conştientizarea în medii cât 
mai largi a ideii de naţiune română. 
Fără presa de secol XIX înfăptuiri-
le noastre ca naţiune ar � fost mai 
sărace şi mai puţin conştientizate 
de publicul larg. Elita era conştientă 
că vorbim aceeaşi limbă, că suntem 
de la Nistru până la Tisa un singur 
popor devenit naţiune, dar oame-
nii de rând, nu. Preoţii şi învăţăto-
rii care ştiau carte - �indcă satul nu 

ştia carte - citeau public periodice 
în Transilvania înainte de Revoluţia 
de la 1848 după terminarea slujbei, 
ca să audă toţi oamenii ce noutăţi 
s-au mai petrecut prin lume. Presa 
periodică românească a contri-
buit din plin la elaborarea acestei 
case care se numeşte România”, 
a declarat preşedintele Academiei 
Române. El a arătat că la Academia 
Română există „o zestre culturală 
extraordinară”, care ar trebui să �e 
cunoscută nu doar de cărturari şi de 
cei care au teme de cercetare, ci şi 
de vizitatorii întâmplători, care ar 
putea deveni apoi cititori statornici.

„O parte din tezaur este presa 
românească apărută pe teritoriul 
României sau în legătură cu Româ-
nia. Presa însemna iniţial „veste”, în 
limba italiană avviso, iar avvisi circu-
lau pe acest teritoriu nu făcute ne-
apărat aici la noi, dar circulau şi lu-
mea intelectuală a�a de ele încă de 
dinaintea domniei lui Mihai Viteazul. 
Pe vremea lui Mihai Viteazul circulau 
foi volante care anunţau întâmplări 
din Europa creştină. Presa modernă 
românească începe în jur de 1800, 
cu ceva înainte dacă ne gândim la 
„Courier du Moldavie”, care a apărut 
în franţuzeşte, şi apoi intră pe o şo-

seaua magistrală a dezvoltării sale, 
şi avem presă românească în limba 
franceză, avem presă românească 
în limba română cu alfabet chirilic 
sau cu alfabet de tranziţie, ceea ce 
este o ciudăţenie - alfabetul de tran-
ziţie este numai pe spaţiul nostru, 
şi foarte puţini se mai apleacă asu-
pra acelor texte deosebite. Nici la 
şcoală nu se mai învaţă despre „Cu-
rierul românesc”, „Albina româneas-
că” sau „Gazeta de Transilvania”, şi 
nici nu se mai face un fel de clasi�-
care a publicaţiilor periodice, care 
unele erau laice, altele religioase, 

unele erau cu caracter politic, alte-
le predominant literar”, a mai spus 
Ioan-Aurel Pop.

Biblioteca Academiei Române 
găzduieşte o „comoară” din care 
nu lipsesc gravuri, desene, foto-
gra�i sau manuscrisele cele mai 
importante care au avut o valoare 
imensă pentru cultura română, 
a precizat, la rândul său, Nico-
lae Noica, membru de onoare al 
Academiei Române şi director ge-
neral al Bibliotecii. „Avem datoria 
morală şi obligaţia să protejăm acest 
tezaur, dar şi să-l facem cunoscut 

generaţiilor tinere pentru a-l cerce-
ta şi transmite mai departe. Şi cine 
putea şi poate mai bine să ne ajute 
în acest demers decât presa şi tele-
viziunile. Este motivul pentru care 
prima expoziţie pe care am orga-
nizat-o o dedicăm evoluţiei presei 
româneşti care împlineşte 191 de 
ani”, a a�rmat Nicolae Noica. 

Conform sursei citate, printre cu-
riozităţile expoziţiei se numără şi 
un ziar, apărut în număr unic, im-
primat pe mătase, scos în 1902 de 
sindicatul ziariştilor, dar şi ziare 
care au re�ectat unirea din timpul 
lui Cuza, prima Constituţie, Primul 
Război Mondial, momentul 23 au-
gust 1944 ori Revoluţia din 1989. 

„Expoziţia, organizată de Serviciul 
Catalogare-Clasi�care Periodice, Foi 
volante şi Serviciul Manuscrise, Car-
te-Rară, oferă publicului o retros-
pectivă semni�cativă a presei româ-
neşti, începând cu primele publicaţii 
tipărite în limba română, veritabile 
documente de arhivă până la perio-
dicele postdecembriste. Expoziţia 
vizează reliefarea modului în care 
presa românească a re�ectat mo-
mente decisive din istoria români-
lor”, precizează sursa citată.
Sursa: www.agerpres.ro
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Coronavirus - Cele mai multe dintre cazuri sunt moderate; vârstnicii, cei mai expuşi

l lCel mai amplu studiu dat publi-
cităţii până la această oră referi-
tor la epidemia de coronavirus 
din China sugerează că cea mai 
mare parte a cazurilor sunt mo-
derate şi cei mai expuşi riscului 
sunt persoanele cu afecţiuni pre-
existente şi vârstnicii, informează 
DPA, conform AGERPRES.

Centrul de Control şi Prevenire a 
Bolilor din China a publicat pe 17 
feb. 2020 un studiu care analizează 
peste 70.000 de cazuri de infecţii cu 
Covid-19, incluzând cazurile con� r-
mate, suspecte şi asimptomatice, 
începând cu 11 februarie.

Comisia Naţională de Sănătate a 
comunicat pe 18 feb. a.c. un bilanţ 
de 72.436 de infectări şi 1.868 de 
decese pe teritoriul Chinei.

Studiul a calculat rata generală 
de mortalitate cauzată de virus la 
2,3%, grupul cel mai expus riscului 
infectării � ind persoanele vârstnice.

Pacienţii cu probleme de sănătate 
preexistente se confruntă, de ase-
menea, cu un un risc mai ridicat de 
deces decât cei fără astfel de afecţiuni.

Rata mortalităţii era de 14,8% pen-
tru persoanele cu vârsta peste 80 
de ani, în scădere la 8% pentru per-

soanele cu vârste cuprinse între 70 
şi 79 de ani şi 3,6% pentru cei care 
au între 60 şi 69 de ani.

Pentru grupa de vârstă între 10 şi 
39 de ani, rata mortalităţii este de 
0,2% şi de 0,4% pentru pacienţii cu 
vârste cuprinse între 40-49 de ani.

Analiza datelor unui subgrup de 
circa 20.000 de persoane a arătat că 
pacienţii fără afecţiuni preexistente 
au o rată de deces de 0,9%.

Pacienţii care suferă de afecţiuni 
cardiovasculare au o rată de morta-
litate de 10,5%, urmaţi de pacienţii 
cu diabet, cu o rată a mortalităţii de 
7,3%, şi cei cu boli respiratorii cro-
nice, în cazul cărora rata de deces 
a fost de 6,3%.

Cei mai mulţi dintre pacienţi - 
80,9% - au prezentat simptome 
moderate, în timp ce 13,8% din-
tre cazuri au fost severe, iar 4,7%, 
critice, potrivit studiului.

Potrivit studiului, personalul medi-
cal este expus unui risc mai crescut 
în comparaţie cu restul persoanelor. 

Dintre cei 1.688 de medici care au 
contractat Covid-19, 14,6% dintre 
cazuri au fost severe şi critice, iar 
rata de mortalitate a fost de 0,3%.

China a raportat pe 19 feb. a.c. 

Infecţii cu noul coronavirus au fost 
con� rmate în 26 de ţări şi regiuni, iar 
decese au fost înregistrate, de ase-
menea, în Taiwan, Japonia, Franţa 
şi Filipine. În epicentrul epidemiei, 
provincia centrală chineză Hubei, 
au fost consemnate 1.693 de cazuri 
noi şi 132 de decese suplimentare, a 
anunţat miercuri (19 feb. a.c.) comi-
sia provincială de sănătate.

Deşi rata de propagare a virusului 
pare să încetinească în afara Hubei, 
Covid-19 a continuat să se răspân-
dească în provincia centrală cel mai 
greu afectată de la debutul din luna 
decembrie a anului trecut.

În cadrul unei conferinţe de presă 
organizate marţi, un renumit epide-
miolog chinez, Zhong Nanshan, a 
spus că transmisia Covid-19 de la 
om la om este încă în desfăşurare în 
capitala provinciei, Wuhan. Zhong, 
cel mai important consilier medi-
cal al guvernului central, a preci-
zat că pentru limitarea punctului 
culminant al epidemiei în centrul 
epidemiei este necesară separarea 
pacienţilor de persoanele sănătoa-
se şi, de asemenea, separarea pa-
cienţilor cu Covid-19 de cei cu gri-
pă obişnuită.

Pasagerii a� aţi pe vasul de croa-
zieră „Diamond Princess”, a� at în ca-
rantină pe coasta Japoniei de două 
săptămâni din cauza prezenţei Co-
vid-19 la bord, au început miercu-
ri debarcarea în portul Yokohama. 
542 de cazuri de virus au fost con-
� rmate în rândul celor aproximativ 
3.700 de pasageri. Un al doilea ce-
tăţean român de la bordul vasului 
de croazieră „Diamond Princess” 
a fost depistat cu noul coronavi-
rus, � ind transportat la un spital din 
Tokyo, a informat, pe 19 feb. 2020, 
Ministerul Afacerilor Externe (MAE). 
Sursa: www.agerpres.ro

1.749 de noi cazuri de persoane 
infectate cu Covid-19, iar Comisia 
Naţională de Sănătate a con� rmat 
136 de noi decese în ultimele 24 de 
ore, numărul total al victimelor co-
ronavirusului depăşind 2.000. 

În Hong Kong, unde au fost con-
� rmate 62 de cazuri, a fost înregis-
trat miercuri dimineaţă (19 feb. a.c.) 
cel de-al doilea deces din cauza Co-
vid-19, a relatat postul RTHK, citat 
de DPA. Victima din Hong Kong, un 
bărbat în vârstă de 70 de ani, este a 
şasea persoană care a murit în afara 
Chinei continentale din cauza viru-
sului cauzator de pneumonie.

Plaza del Mar Caribe 8 - Barrio del Puerto
Coslada (Madrid)

Citas: 642 04 31 31
www.peluyesteticajuly.com
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hasta un           

(de lunes a jueves)
OFERTAS ESPECIALES

DESCUENTO APERTURA

20%
w Alisado Japonés
w Rizados, mechas...
w Masajes
w Trat. Celulitis
w Quiromasaje
w Pedicura unisex
w Extesión de pestañas
w Uñas de gel, acrílicas ...

w Barbería
w Maquillaje para eventos:
     - Bodas
     - Comuniones
w Manicura unisex
w Depilación unisex
w Peluquería Unisex
w Trat. Keratina

Plaza del Mar Caribe
Barrio del Puerto
Coslada (Madrid)

642 04 31 31

www.peluyesteticajuly.com

HORARIO       

de lunes a sábado

DE 10:00 A 20:00

DESCUENTO ESPECIAL
JUBILADOS

· Barbería
· Maquillaje para eventos:
  ·Bodas

  ·Comuniones

· Manicura unisex
· Depilación unisex
·· Peluqueria Unisex
· Trat. Keratina
· Alisado Japonés
· Rizados, mechas...
· Masajes
· Trat. Celulitis
· Quiromasaje
·· Pedicura unisex
· Extesión de pestañas
· Uñas de gel, acrílicas...

¡Todo para tu imagen!

Chico/Chica
¡Consulta las ofertas en Peluquería July!
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Citas: 642 04 31 31
www.peluyesteticajuly.com

hasta un           

(de lunes a jueves)
OFERTAS ESPECIALES

DESCUENTO APERTURA

20%
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Guvernul României: Calendarul formării unui nou guvern (procedură)
l lLa 5 februarie 2020, moţiu-
nea de cenzură intitulată „Gu-
vernul Orban/PNL - privatiza-
rea democraţiei româneşti” a 
fost adoptată de Parlament, cu 
261 de voturi „pentru”. Moţiu-
nea fusese depusă în ziua de 
3 0  i a n u a r i e  ş i  s e m n a t ă  d e 
208 parlamentari de la PSD 
şi UDMR, conform AGERPRES.

În situaţia în care o moţiune 
de cenzură este adoptată, prin 
votul majorităţii deputaţilor şi 
senatorilor, încrederea acorda-
tă executivului se consideră re-
trasă, iar Guvernul este demis, po-
trivit articolului 113 din Constituţie.

Odată guvernul demis, Preşe-
dintele României desemnează 
un alt candidat pentru funcţia 
de prim-ministru, în baza arti-
colului 85 din Constituţie.

Potrivit art. 103, alineat 1 din 
Constituţie, Preşedintele României 
desemnează un candidat pentru 
funcţia de prim-ministru, în urma 
consultării partidului care are majo-
ritatea absolută în Parlament. Dacă 
o astfel de majoritate nu există, 
preşedintele consultă partidele 
reprezentate în Parlament.

În termen de zece zile de la 
desemnare,  premierul nomi-
nalizat trebuie să întocmească 
lista cu membrii guvernului şi 
programul de guvernare şi să 
le trimită pentru dezbatere Ca-
merei Deputaţilor şi Senatului 
(art. 103, alin. 2 din Constituţie).

Birourile permanente ale ce-
lor două camere transmit pro-
gramul de guvernare şi lista Gu-
vernului tuturor deputaţilor şi 
senatorilor, se arată în art. 86 
din Regulamentul activităţilor 
comune ale Camerei Deputaţi-
lor şi Senatului.

Tot birourile permanente sta-
bilesc data şedinţei comune a 
comisiilor permanente şi a şe-
dinţei comune a celor două ca-
mere, în cadrul cărora vor avea 
loc audierile miniştrilor respec-
tiv dezbaterea programului de 
guvernare. Şedinţa comună nu 
poate fi stabilită la o dată care să 
depăşească 15 zile de la primi-
rea programului şi a listei Guver-
nului (art. 87 din Regulament).

Fiecare candidat pentru 
funcţia de ministru, din lis-
ta noului guvern, va fi au-

Meleşcanu, audiat la DNA în legătură cu 
poziţia fostului agent guvernamental 
la CEDO în favoarea lui Dragnea
l l  Fostul ministru de Externe Teodor 
Meleşcanu a fost audiat pe 13 feb. a.c. 
la DNA, în calitate de martor, în legă-
tură cu schimbarea de către fostul 
agent guvernamental la CEDO Viorel 
Mocanu a apărării statului român în-
tr-un dosar în care Liviu Dragnea con-
testa condamnarea primită în dosarul 
Referendumul, conform AGERPRES.

La ieşirea din sediul DNA, Me-
leşcanu a declarat că nu se pune 
problema ca cineva să � cenzurat 
poziţia agentului guvernamental 
al României, iar el nu primea în ca-
litate de ministru de Externe infor-
maţii despre dosarele de la CEDO.

„În niciun caz nu se pune problema 
cenzurii, pentru că agentul CEDO 
este numit de către Guvern şi are 

Țuica Scorilo se poate degusta  pe 1 Martie, la 
Festivalul Mărțișorului din Torrejón de Ardoz!

l lBrandul ȚUICĂ SCORILO -cea mai 
bună țuică omologată în România- 
va participa la Festivalul Mărțișorului 
de pe 1 Martie, în Torrejón de Ardoz, 
Madrid, cu un stand de prezentare, 
degustare și vânzare.  
Ţuică Scorilo SRL are o tradiţie îndelun-
gată în producerea distilatelor naturale 
din fructe, �ind cei care, cu ani în urmă, 
au impus pe piaţa românească şi inter-
naţională ţuica Scorilo, un produs tra-
diţional, 100% natural.
Vă amintiţi, desigur, de sticlele tip bor-
can, cu fructul în interior (măr, pară, pru-
ne, struguri, gutuie), cu un coşuleţ de 
răchită şi cu etichetă cu simboluri ve-
nite din timpuri străvechi - steagul de 
luptă al dacilor, istoria familiilor princia-
re, monede, elemente de îmbrăcămin-
te, arme.
Țuica Scorilo se obţine din fructe 
atent selecţionate, sortate, spălate, 
desciorchinate, fără sâmburi și zdrobite. 
Urmează apoi fermentarea şi distilarea.
De la arhaicul cazan de cupru de pe vre-
mea dacilor şi până în vremea noastră, 
metodele de producere a ţuicii s-au 
schimbat fundamental. 
Pentru gama de produse Scorilo s-a 
păstrat din vechea Dacie doar nume-
le, prospeţimea şi naturaleţea fructelor. 

În rest, sunt folosite cele mai moderne 
tehnologii, de ultimă generaţie, echi-
pamente care permit o fermentare şi o 
distilare controlată, asistate de calcula-
tor. Folosirea acestor tehnologii garan-
tează separarea în totalitate a alcoolului 
etilic de cel metilic, precum şi păstrarea 
integrală a aromei fructului din care s-a 
făcut distilarea. Se obţine o ţuică albă 
sau colorată prin îmbaricare (procesul 
de depozitare şi păstrare în butoaie din 
lemn, de diverse esenţe - stejar, dud, 
salcâm, molid).

Fructul din interiorul sticlei, cel care in-
dică materia primă din care s-a făcut 
distilatul, este şi el ales cu mare grijă, 
conservat după o reţetă bine contro-
lată şi garantat un număr semni�cativ 
de ani, astfel încât să nu modi�ce cali-
tativ conţinutul sticlei.
Așadar, dacă doriți să gustați cea mai 
bună țuică de Satu Mare, sunteți invi-
tați, în Recinto Ferial din Torrejón de 
Ardoz, pe Avenida Luna s/n, la stan-
dul Țuică Scorilo!
Web: www.tuicascorilo.ro 

deplina capacitate să promoveze 
interesele României. Deci, nu exis-
tă niciun fel de cenzură, niciodată, 
nici înainte când erau alţii pe această 
poziţie şi nici după numirea dom-
nului Mocanu. (...) Eu nu primeam 
informaţii despre dosare. El îşi făcea 
treaba. Dacă era nevoie, puteam să 
discutăm, dar niciodată nu m-am 
implicat în formularea întâmpinări-
lor”, a spus Meleşcanu.

Răspunzând unei întrebări, Teo-
dor Meleşcanu a precizat că nu a 
discutat niciodată cu Liviu Dragnea 
despre pledoaria pe care agentul 
guvernamental al României o va 
avea la CEDO.
Sursa: www.agerpres.ro
Foto: Teodor Melescanu / Facebook

După audieri şi acordarea avi-
zelor, se convoacă şedinţa co-
mună a camerelor,  în cadrul 
c ă r e i a  p r e m i e r u l  d e s e m n a t 
prezintă parlamentarilor lista 
de miniştri şi programul de gu-
vernare. 

Urmează dezbaterile pe mar-
ginea programului şi listei cu 
membrii  guvernului,  astfel 
încât, la cererea liderilor de 
grup, preşedintele de şedinţă 
le dă cuvântul pentru expri-
marea punctelor de vedere.

După încheierea dezbaterilor, 
deputaţii şi senatorii votează, 

cu majoritate absolută, propu-
nerea de acordare a încrederii 
Guvernului. 

Votul este secret cu bile.
Rezultatul votului este con-

semnat într-un proces verbal, iar 
acordarea votului de încredere 
se materializează printr-o ho-
tărâre a Parlamentului, care se 
semnează de către preşedintele 
Camerei Deputaţilor şi preşedin-
tele Senatului şi se înaintează de 
îndată Preşedintelui României 
pentru a numi Guvernul.

Primul-ministru şi membrii Gu-
vernului vor depune individual 
jurământul în faţa Preşedinte-
lui României. Guvernul, precum 
şi fiecare ministru în parte îşi 
exercită mandatul, începând 
cu data depunerii jurămân-
tului.

În cazul în care Guvernul nu a 
fost validat în parlament, preşe-
dinţii celor două camere îl infor-
mează de îndată pe Preşedintele 
României, în vederea desemnării 
unui alt candidat pentru funcţia 
de prim-ministru.
Sursa: www.agerpres.ro
Foto: gov.ro

diat de către comisiile de 
specialitate ale celor două 
camere. Candidaţii vor pri-
mi din partea comisiilor avi-
ze consultative, pe care le 
motivează şi  le prezintă 
premierului desemnat. 

În situaţia în care un membru 
de pe lista noului guvern pri-
meşte un aviz nefavorabil, pre-
mierul desemnat poate veni cu 
o nouă propunere sau poate să 
menţină propunerea iniţială.

Dacă premierul  vine cu o 
nouă propunere, aceasta va 
fi supusă audierii.
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l l Magic Oil Kräuter® - un produs 
magic, un mix concentrat din 
peste 30 de uleiuri esențiale din 
plante medicinale, ideal pentru în-
treaga familie. Datorită prezenței 
multor plante cunoscute pentru 
proprietățile lor bene� ce, Magic Oil 
Kräuter® oferă un efect imediat și e� -
cient al bunăstării și al luminozității 
naturale pe piele.

Un aspect foarte important îl re-
prezintă extracția ingredientelor, 
care respectă pe deplin ciclul de 
producție.

Acțiunea incredibilă și puternică a 
ingredientelor este posibilă datorită 
standardului foarte înalt al calității 
ingredientelor și menținerii principi-
ilor active din ele. Mai exact, o impor-
tanță deosebită o au 8 din cele peste 
30 de plante medicinale cu efect te-
rapeutic sau BIO: BIO Grâu, BIO Roz-
marin, BIO Portocală, BIO Salvie, BIO 
Aloe Vera, BIO Măsline, BIO Lavandă 
și BIO Limone, plante ce au efecte 
miraculoase asupra organismului.

Pentru a avea produse de înaltă ca-

litate trebuie să folosim ingrediente 
de înaltă calitate, ingrediente pro-
venite din culturi organice recolta-
te cu mare stirctețe și neprelucrate, 
pentru a menține active proprietățile 
ingredientelor.

În procesul de producție principi-
ile active ale ingredientelor se dis-
trug datorită temperaturilor ridica-
te utilizate în momentul extragerii 

Magic Oil Kräuter® - un produs indispensabil 
pentru întreaga familie! Încearcă-l acum!

uleiurilor sau datorită agenților solizi 
foarte agresivi, precum și a conser-
vanților folosiți.
Aloe Vera, Uleiul de măsline, Uleiul de 
germeni de grâu și numeroase plan-
te se amestecăm împreună, lăsân-
du-le să devină o materie primă unică 
în decurs de 2-3 săptămâni. Fieca-
re etapă a ciclului de producție in-
� uențează calitatea produsului.

l lSTRESUL este unul dintre facto-
rii principali ai bolilor sau stărilor 
dăunătoare psihicului și � zicului, 
din zilele noastre.
- Stresul interior sau mental, afectează 
corpul � zic în timp și duce la stări ne-
plăcute, oboseală cronică, boli sau di-
verse afecțiuni.
- Stresul din exterior provine din mul-
titudinea de toxine olfactive, vizuale, 
informaționale care ne alimentează 
zilnic mintea și implicit corpul. 

Tot mai mulți oameni aleg să iși în-
tărească sănătatea și să-și îmbună-
tățească calitatea vieții folosind 
uleiurile terapeutice. În primul rând, 
e important de știut că uleiurile te-
rapeutice acționează în același timp 
asupra tuturor planurilor: � zic, psihic, 
emoțional și spiritual.

Ele lucrează la conectarea minții, 
emoțiilor corpului și spiritului între ele, 
în așa fel încât acest lucru să se traducă 
printr-o stare generală de bine.

De ce să folosim „substanțe sinteti-
ce” când avem o opțiune atât de na-
turală.

Magic Oil Kräuter® are un spectru 
larg de acoperire cu rezultate uimi-
toare în caz de:
- probleme respiratorii - se aplică ex-
tern în zona nazală 1/2 picături;
- dureri de cap - se masează zona tâm-
plelor cu 2 picături;
- dureri reumatice - se masează zona 
dureroasă cu 3/10 picături;
- împrospătarea aerului din casă - în 
umidi� cator sau în vasul special pen-
tru puri� care se picură 4/5 picături;
- revigorarea picioarelor - în 3 litri de 
apă se picură 10/15 picături;
- relaxare - în cadă se picură 25/30 pi-
cături.

Magic Oil Kräuter® 
- SĂNĂTATE, 
RELAXARE, 
TERAPIE
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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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La Gestoría y Abogados Corredor  poți bene�cia acum de o lună de servicii gratuite!
l lGestoría Corredor oferă ser-
vicii de consultanță complete, 
de cea mai bună calitate, în lim-
ba spaniolă și română, cum ar 
fi: constituirea de societăți co-
merciale, licențe de activitate 
și de deschidere, contabilitate, 
gestiuni de trafic, transferuri și 
înmatriculări de vehicule, asi-
gurări și proiecte de arhitectură. 

Gestoría y Abogados Corredor 
este o firmă de consultanță fis-
cală, contabilă, juridic-legală, la-
borală (muncă) și administrativă  
pentru firme și autonomi. 

Avocații firmei oferă și servi-
cii pentru:

-obținerea cetățeniei spaniole 
în doar 6 luni;

-obținerea Certificatului UE 
(N.I.E.); 

-mediere în divorțuri, moșteniri 
sau recursuri;

-concedieri și incapacitate labo-
rală (muncă). 

De asemenea, se fac traduceri 
și legalizări de documente, per-
mise de muncă și de rezidență, 
reunificări familiale, omologa-
re de studii, certificate medica-
le pentru oficierea căsătoriei în 
Consulat etc.

Multidisciplinaritatea servicii-
lor oferite certifică o vastă expe-
riență și o profundă cunoaștere 
a tuturor sectoarelor economice.  

Este fundamental să vorbești 
aceeași limbă cu clienții din di-
versele sectoare de activitate și 
să le poți oferi alternative, stra-
tegii și soluții inovatoare.

Biroul nostru de avocatură se 
ocupă de toate procedurile juri-
dice generale și de toate fazele 
acestora, de la negociere, până 
la rezolvarea cazului. 

Depunem efort și interes cu fie-
care client pentru a-și cunoaște 
drepturile și alternativele legale 
la problema lui.

Gestoría y Abogados Corre-
dor are peste 25 de ani de ex-
periență cu firme, autonomi și 
clienți particulari!

Gestoría y Abogados Corredor 
este deja cunoscută pentru ac-
tivitatea sa îndelungată,  iar, în 
această perioadă, oferă clienților 
săi și multe surprize.

Orice firmă nouă care doreș-
te să apeleze la serviciile lor 
acum, va putea beneficia de 
prima lună complet GRATUIT!

În campania sa de bun venit, 

Programul „Tomata” continuă şi în 2020; 
fermierii se pot înscrie până pe 15 aprilie

l l  Ministerul Agriculturii şi Dezvol-
tării Rurale informează că „Ajutorul 
de minimis pentru aplicarea progra-
mului de susţinere a produsului to-
mate în spaţii protejate” continuă 
şi în anul 2020, informează, AGER-
PRES.

Termenul limită de înscriere în pro-
gram este 15 aprilie 2020, iar ter-
menul limită de valori�care a pro-
ducţiei este 15 iunie 2020, inclusiv. 
În plus, pentru a avea siguranţa că 
tomatele ce vor � oferite populaţiei 
vor avea o calitate cât mai bună, be-
ne�ciarii trebuie să deţină un regis-
tru de evidenţă a tratamentelor de 
protecţie a plantelor, ce va � veri�-
cat de către inspectorii Autorităţii 
Naţionale Fitosanitare. Reprezen-

Marketingul - una dintre cele 
mai puternice pârghii de 
creștere a vânzărilor într-o firmă

l l Menirea Marketingului este să 
mențină clienții existenți și să atragă 
clienți noi, iar în mediul de afaceri se 
vorbește foarte mult despre necesita-
tea unui plan de marketing.

O componentă importantă a planului de 
marketing sunt mesajele pe care le trans-
mitem despre firma noastră și despre pro-
dusele sau serviciile pe care le oferim.

Se întâmplă deseori să avem neclarități 
în privința mesajelor pe care vrem să le 
transmitem.

Lipsa noastră de claritate în mesajele de 
marketing, duce automat la lipsa de clarita-
te a clienților și a potențialilor clienți, lucru 
pe care nu și-l dorește nici un antreprenor, 
de aceea soluția este un plan de marketing 
în care să fie specificat foarte clar ce trans-
mitem, când transmitem, cui, pe care ca-
nale le folosim etc.

În mesajele din campaniile de Marke-
ting este important să vorbim și despre:

- Lucruri interesante despre firma și ac-
tivitatea noastră;

- Care e nevoia exactă pe care o satisfa-
cem prin produsele sau serviciile noastre;

- Cum îmbunătățim calitatea vieții oame-
nilor prin ceea ce oferim;

- Ce ne inspiră pe noi;
- Ce obstacole întâmpinăm în activitatea 

de zi cu zi și cum le rezolvăm;
- Învățăminte pe care le-am desprins din 

cicatrici.
 Este nevoie să acordăm foarte mare 

atenție la mesajele în care transmitem:
- prin ce suntem noi diferiți față de piața 

în care activăm,
- de ce oamenii vor să cumpere de la noi 

și nu de la concurență.
Marketingul are la bază crearea și distri-

buirea conținutului valoros, relevant, țin-
tit și consistent, iar într-o piață mai concu-

rențială ca oricând, marketingul nu mai 
este o alegere, ci o necesitate.

Îți dorești să te promovezi, dar nu știi 
de unde să începi?

Contactează-mă!
Sunt Cristian Radu, Consultant în Mar-

keting și Vânzări. Am creat și implemen-
tat campanii de marketing pentru fir-
me mici, mijlocii și mari din România și 
Spania, firme care au cunoscut creșteri 
considerabile și pot face acest lucru și 
în firma ta.        Autor text: Cristian Radu

tanţii Direcţiilor pentru Agricultură 
Judeţene efectuează veri�cări la în-
ceputul rodirii şi înainte de începe-
rea recoltării în vederea evaluării 
producţiei. Bugetul total al progra-
mului pentru Ciclul I este de aproxi-
mativ 40 milioane euro, iar bene�-
ciarii trebuie să valori�ce o cantitate 
de 3 tone/1.000 mp.

Principalele modi�cări pentru anul 
2020 au avut în vedere îmbunătăţi-
rea programului, astfel încât consu-
matorii să bene�cieze de tomate de 
calitate din producţia autohtonă. 
Ca element de noutate, veri�carea 
preliminară a dosarelor se va reali-
za de către reprezentanţii Direcţiilor 
pentru Agricultură judeţene.
Sursa: www.agerpres.ro

Gestoría Corredor oferă, de ase-
menea, servicii complete labo-
rale, fiscale și contabile pentru 
autonomi de la 49€, iar pentru 
societăți limitate de la 99€! 

Transferul de autovehicule se 
face pentru doar 120€!  Plus alte 
cadouri surpriză pentru citito-
rii noștri!

Gestoría y Abogados Corredor 
are cei mai buni specialiști din Ma-
drid, Torrejón de Ardoz și San Fer-
nando de Henares și oferă servi-

cii de cea mai bună calitate, în 
limba spaniolă și română, cum ar 
fi: constituirea de societăți co-
merciale, licențe de activitate 
și de deschidere, contabilitate, 
gestiuni de trafic, transferuri 
și înmatriculări de vehicule, 
asigurări și proiecte de arhi-
tectură. 

Vrei cetățenia spaniolă în cel mai 
scurt timp? Ai o problemă labo-
rală (muncă), matrimonială sau 
penală?

Ai nevoie de traduceri, omolo-
gări și legalizări de documente 
sau de asigurări de viață și repa-
triere?

Poți afla mai multe infor-
mații despre avocații spanioli 
și români care activează la bi-
rourile din:

- Torrejón de Ardoz, Plaza de Es-
paña, nr. 4. 

Telefon:  910 299 648.
- San Fernando, Calle La Era, nr. 

41, și  în 
- Madrid, pe Calle Orense, nr. 8, 

etj. 1 (primera planta).
Telefon: 655.960.445.
Sau vizitați pagina web: 

www.gescorredor.com.
(Publireportaj)
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l l  Peste 28 de milioane de solicitări 
de bilete au fost înregistrate până 
acum pentru meciurile de la EURO 
2020, primul Campionat European 
desfăşurat în 12 ţări de pe continent, 
un nivel de interes nemaiîntâlnit 
până acum, potrivit unui comuni-
cat al Federaţiei Române de Fotbal, 
informează AGERPRES.

EURO 2020, turneu organizat ast-
fel cu ocazia aniversării de 60 de ani, 
a stabilit un record privind procesul 
de achiziţie a biletelor. În etapa de 
vânzare dedicată naţiunilor deja cali-
�cate, în decembrie 2019, 8.977.427 
de tichete au fost solicitate de către 
suporteri, cerere de trei ori mai mare 
decât în aceeaşi fază la EURO 2016.

Contabilizând şi succesul procesu-
lui de vânzare pentru publicul ge-
neral din perioada 12 iunie-12 iulie 
2019, când au fost solicitate 19,3 mi-
lioane de bilete, rezultă un total de 
28,3 milioane de tichete pentru care 
fanii au aplicat pe platforma UEFA, 
pentru doar 2,5 milioane de bilete 
disponibile. Interesul pentru EURO 
2020 este de două ori mai mare de-
cât cel pentru EURO 2016, �ind cea 
mai mare cerere de bilete din istorie.

Cele mai accesibile bilete la meciu-
rile de la EURO 2020, însemnând mai 
mult de jumătate din totalul aces-
tora, au fost disponibile la preţul de 
30 de euro - pentru faza grupelor la 
Baku, Bucureşti şi Budapesta, şi 50 

Fotbal: Peste 28 de milioane  
de solicitări de bilete la EURO 2020

l l  Selecţionerul naţionalei Româ-
niei, Andy Robinson, spune că re-
zultatele înregistrate de tricolori 
în partidele cu Georgia şi Portuga-
lia, din Rugby Europe Champions-
hip 2020, sunt dezamăgitoare, însă 
pozitiv ar � faptul că „Stejarii” au reu-
şit să crească timpul de joc în atac şi 
în apărare, informează AGERPRES.

„Ne reunim la Izvorani pentru a în-
cepe pregătirea meciului cu Spania. 
Jucătorii au avut câteva zile libere 
pentru a se odihni şi pentru a re�ec-
ta asupra primelor două meciuri pe 
care le-am disputat în Rugby Europe 
Championship. În meciul cu Spania 
este foarte important să �m capa-
bili să reuşim să transformăm toată 
această presiune în puncte marca-
te”, a spus Robinson. Tricolorii se 
vor reuni la Izvorani, pentru ca joi 
să plece spre Botoşani, acolo unde 
sâmbătă, 22 februarie a.c., de la ora 
15:00, vor întâlni Spania.

Conform sursei citate, România a 
pierdut primele două partide din 
REC 2020, 41-13 cu Georgia, la Tbi-
lisi, şi 22-11 cu Portugalia, la Caldas 
da Rainha. După meciul cu Spania 
de sâmbătă, „Stejarii” vor întâlni Ru-
sia, pe 7 martie, la Krasnodar, apoi 
vor disputa ultima partidă tot la Bo-
toşani, pe 14 martie, contra Belgiei. 
În prezent, în ierarhia internaţională 
România se a�ă pe locul 19, Spania 
�ind pe 16. Sursa: www.agerpres.ro

Rugby: „În meciul cu 
Spania este important 
să transformăm 
presiunea în puncte!”

de euro - pentru aceeaşi fază în ce-
lelalte oraşe. Un total de 40.000 de 
bilete tip „Fans First” la semi�nale şi 
�nala din Londra au fost disponibile 
la un preţ mai mic de 100 de euro.

Finala EURO 2020, programată pe 
Wembley, la Londra, în data de 12 
iulie, a atras cel mai mult interesul 
fanilor, cu 714.000 de solicitări de 
bilete, de aproape 8 ori capacitatea 
stadionului.  Circa 64 la sută dintre 
solicitări au venit din partea supor-
terilor din ţările organizatoare.

România a primit organizarea a 
patru meciuri din cadrul Campio-
natului European din 2020 pe Arena 
Naţională din Capitală. EURO 2020, 
ediţie aniversară care celebrează 60 
de ani de la primul Campionat Eu-
ropean, se va desfăşura în perioada 
12 iunie - 12 iulie în 12 oraşe: Bu-
cureşti (România), Baku (Azerbaid-
jan), Copenhaga (Danemarca), Lon-
dra (Anglia), Munchen (Germania), 
Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), 
Amsterdam (Olanda), Dublin (Irlan-

da), Sankt Petersburg (Rusia), Glas-
gow (Scoţia), Bilbao (Spania).

Bucureştiul va găzdui trei parti-
de în cadrul Grupei C şi una în faza 
optimilor de �nală. Astfel, pe Arena 
Naţională sunt programate meciuri 
în zilele de 14, 18, 22 şi 29 iunie 2020. 
Dacă se cali�că în urma barajului de 
Liga Naţiunilor, echipa naţională a 
României va juca cel puţin două par-
tide la Bucureşti.
Sursa: www.agerpres.ro
Foto: athetic-club.eus
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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. 

Busco auxiliar administrativo que sea 
mujer de 45 a 52 años. Que tenga carné 
de conducir, coche no hace falta. Que 
sepa informática y contabilidad. Tenga 
informes de sus trabajos. Ruego leer el 
anuncio antes de llamar, tel: 657494827, 
Benja. Espero su llamada será de incor-
poración inmediata. Personas serias, cul-
tas y honradas.

CERERI

Doamnă responsabilă, cu vârsta de 52 de 
ani, caut de muncă în servicii hoteliere, 
cu vechime de 2 ani ca ajutor de bucă-
tar, cu experiență, cu referință bună și cu 
acte în regulă, în comunitatea Madrid. 
Vă mulțumesc anticipat. Tel: 641460783.

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

Señor de Madrid, de mediana edad, vivo 
en Madrid capital, soltero, sin cargas fa-

miliares, con buena situación, gerente 
de mi pequeña empresa, culto, educado, 
me gustaría conocer una mujer hasta 48 
años, a ser posible, mujer que tenga cul-
tura, me encanta el cine, teatro, música, 
el campo, el mar, viajar por el mundo, la 
cultura, museos, arte, pasear, charlar, si 
quieres conocerme llámame y hablamos, 
y podemos quedar conocernos, y luego 
Dios dirá. Nombre Benja. Tel: 651858134.

Bărbat de 47 de ani, din comunitatea Ma-
drid, cu serviciu stabil, aș dori să cunosc 
o femeie de vârstă apropiată pentru o 
relație serioasă. Tel: 642510373.
 
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 doamnă 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 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.

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.
Prețul este de 41.000 Euro negociabil.
Telefon: +34 642 56 55 34 Geta
+34 642 11 17 50 Luminița




