Start la înscrieri în proiectul Diaspora Start-Up: 40.000
de euro pentru antreprenori români din străinătate
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Diaspora Start-Up:
„Acasă Plus–Antreprenori
pentru Sustenabilitate”.
Înscrie-te în proiect
pentru consultanță și
finanțare europeană.
Detalii și înscrieri
pe: antreprenoracasa.
webnode.ro. Informații:
Tel. 0034-642000027,
e-mail:
umrspania@gmail.com.
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Vino și TU la un Concert excepțional în Spania
cu îndrăgiții artiști Fuego și Irina Loghin
Cei mai îndrăgiți artiști
ai momentului vin în
SPANIA:
CONCERT Irina Loghin
și Fuego: „Mama și
Fiul”–ZARAGOZA,
25 noiembrie 2017,
ora 16.00, la Colegio
Salesiano Nuestra
Señora del Pilar, Calle
María Auxiliadora, 57,
Zaragoza. Informații la
telefon: 691 324 599.
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Guvernul a aprobat
modificările la Codul fiscal,
ce vizează impozitele
și contribuțiile sociale
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„Mândrii Românași” te
invită la Cursuri de Dansuri
Populare Românești
15
pentru copii și adulți

CONCERT Irina Loghin
și Fuego: „Mama și
Fiul”–MADRID, 26
noiembrie 2017, ora
18.00, în Auditorio
Paco de Lucía, Calle
Nuestra Señora del
Pilar s/n, Alcalá de
Henares (Madrid).
Informații la telefon:
8
691 324 599.

Cabinet deavocatură
AVOCAT CARMEN POP
OFERIM SERVICII JURIDICE LA NIVEL NAŢIONAL

Divorţuri și Dreptul familiei
Moșteniri și donaţii
Litigii de muncă
Cazuri penale
Drept administrativ
Teme imobiliare și închirieri
Contracte
Calle Alonso Cano, nr. 46, 2º B, Madrid
Tel: 672.643.035 / 915.353.746
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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 furnizează
informații consulare.
E-mail: madrid@mae.ro
Web: http://madrid.mae.ro
Facebook:
www.facebook.com/ambasada.madrid

Secţia Consulară a Ambasadei
României 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, fie pe adresa
www.econsulat.ro fie 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,
Castilia şi León (Avila, Burgos, León, Palencia,

Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora),
Insulele Canare (Las Palmas, Santa Cruz de
Tenerife).

Institutul Cultural
Român–Madrid

Adresa: Plaza de la Lealtad, nr. 3, entreplanta 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: Alcoy 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 Sevilla

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, Jaén, Granada), Regiunea Murcia,
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).

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–
provinciile 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–
provinciile 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, Ciudad
Real, Albacete, Cuenca, Guadalajara), Extremadura
(Caceres, Badajoz).

Viceconsulatul 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: Almeria

BERD: România a revenit la ritmurile de creștere de
dinaintea crizei, creșteri peste potențial în 2017 și în 2018
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Economia României ar urma
să înregistreze anul acesta o
creștere de 5,3%, urmând ca
în 2018 avansul economic
să se reducă ușor, la 4,2%,
potrivit celor mai recente
prognoze publicate marți, 7
nov. a.c., de Banca Europeană
pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), informează
AGERPRES.
Comparativ cu precedentele prognoze din luna mai,
BERD și-a îmbunătățit estimările privind evoluția economiei
românești cu 1,3 puncte procentuale pentru acest an, de
la 4% până la 5,3%, și cu 0,7
puncte procentuale pentru
anul următor, de la 3,5% până
la 4,2%. „Mai multe țări, în
special România și Turcia, înregistrează ritmuri de creștere
comparabile cu nivelurile înregistrate înaintea crizei”, susține

BERD. La nivel general, BERD
și-a îmbunătățit semnificativ
prognozele de creștere pentru
2017, grație exporturilor mai
mari, relansării investițiilor și
prețurilor mai mari la materii
prime, care sprijină o relansare solidă. Ritmul mediu de
creștere înregistrat în țările
din regiunea în care operează
BERD ar urma să fie de 3,3%
în acest an, cu 0,9 puncte procentuale mai mult decât în FOTO: PIXABAY.COM
prognozele publicate în luna
mai și după o creștere de doar mai recente prognoze ale sale
1,9% în 2016. „Această relansare sunt supuse la numeroase
amplă este o evoluție bineve- riscuri, inclusiv tensiunile
nită. Ea creează, de asemenea, geopolitice, amenințările de
o fereastră de oportunitate pen- securitate, politicile populiste
tru derularea reformelor care din economiile avansate și gravor asigura sustenabilitatea rit- dul ridicat de concentrare a
murilor solide de creștere pe surselor de creștere globală.
termen lung”, apreciază eco- BERD este unul dintre cei mai
nomistul șef al BERD, Sergei mari investitori instituționali
Guriev. BERD susține că cele din România, cu investiții în

creșterea economică a României în 2017, la 6,1%, de la 5,6%
cât preconizase anterior. Și
Fondul Monetar Internațional
(FMI) a revizuit de la 4,2% la
5,5% estimările privind evoluția
economiei românești în acest
an, în raportul „World Economic Outlook”, publicat pe 10
octombrie. De asemenea, FMI
și-a îmbunătățit și prognoza
privind ritmul de creștere înregistrat de economia României
în 2018, până la 4,4%, față de
țară de 7,6 miliarde euro în avansul de 3,4% preconizat în
peste 400 de proiecte. Totalul aprilie, conform sursei citate.
investițiilor în sectorul agroaBanca Mondială anunța,
limentar este de 10,3 miliarde la rândul său, pe 20 octomeuro, în 624 proiecte în țările brie, că economia României ar
în care operează BERD, din urma să crească peste potencare 700 milioane euro investiți țial în 2017 și în 2018, conform
în România în 36 de proiecte. celei mai recente actualizări
Comisia Națională de Pro- a raportului Economie regiognoză a revizuit săptămâna nală, migrație și mobilitate în
trecută estimările privind Europa și Asia Centrală.
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Start la înscrieri în proiectul Diaspora Start-Up: 40.000
de euro pentru antreprenori români din străinătate
străinătate în ultimele 12 luni
până la momentul înscrierii în
grupul țintă.
Fiecare beneficiar al acestor fonduri are acces gratuit la
instruire și poate primi un ajutor de minimis în valoare de
până la 40.000 de Euro pe un
plan de afaceri şi consultanţă
pentru spriinirea înfiinţării şi
funcţionării afacerii în perioada de start-up în România.
Proiectul promovează ca
principiu general egalitatea
de șanse și non-discriminarea,
permițând recrutarea și implicarea în echipa proiectului a
tuturor persoanelor, indiferent
de naționalitate, sex, rasă sau
origine etnică, religie sau credință, handicap, vârstă, mediu
de proveniență sau orice alt
criteriu discriminatoriu.

SC Global Commercium Deve- deschide o afacere non-agricolă
lopment SRL (România) de succes în România.
în parteneriat cu Asociația „Centrul de Consultanță Beneficiile proiectului:
și Management al Proiecte- Obiectivul general al proieclor Europroject” (România), tului îl reprezintă încurajarea
Metodo Estudios Consultores antreprenoriatului și a ocupării
(Spania) și Uniunea Muncito- pe cont propriu, prin susținerilor Români (Spania) lansează rea înființării de întreprinderi
proiectul „Acasă Plus–Antre- cu profil non-agricol în zona
prenori pentru Sustenabilitate”, urbană din regiunile mai puțin
având ca obiectiv dezvoltarea dezvoltate ale României de
spiritului antreprenorial în rân- către românii din Diaspora.
dul românilor din străinătate,
Pe termen lung, beneficiile
interesați de înființarea unor generate de proiect vizează ofeafaceri pe teritoriul României. rirea unui trai decent pentru cei
Te-ai gândit vreodată să fii 400 de membri ai grupului țintă,
antreprenor, să deschizi o afa- prin prezentarea antreprenoriacere pe cont propriu, dar nu tului ca și alternativă în carieră.
ai avut sprijinul material pen- Totodată, statul beneficiază în
tru proiect? Prin programul mod indirect de implementa„Acasă Plus–Antreprenori pen- rea proiectului, având în vedere
tru Sustenabilitate” ID 107821, reducerea ratei șomajului și
ai șansa să îți îndeplinești visul creșterea economică generată
cu ajutorul fondului nerambur- de noile întreprinderi înființate.
sabil oferit de Fondul Social Implementarea proiectului va
European (FSC) și vei beneficia genera un impact pozitiv pe
gratuit de cursuri și consili- termen mediu și lung asupra
ere antreprenorială pentru a-ți dezvoltării durabile a României.

Grupul țintă:
Grupul țintă al proiectului
este reprezentat de 400 persoane din 7 regiuni mai puțin
dezvoltate ale României, care
locuiesc momentan în Diaspora–preponderent Spania/
alte țări europene (după caz),
cu excepția Municipiului București și a județului Ilfov.

Valoarea proiectului:
Valoarea
totală
eligibilă–13.401.930,22 lei
Valoarea finanțării nerambursabile acordată prin
POCU–13.198.954,70 lei

Descrierea proiectului:
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Tribunalul Constituțional:
Declarația de independență
a Cataloniei este nulă
și neconstituțională

Mijloace de informare:

Web:
antreprenoracasa.webnode.ro
Uniunea Muncitorilor Români:
www.trabajadoresrumanos.
com
Facebook: www.facebook.
com/AntreprenorAcasa
www.facebook.com/
UniuneaMuncitorilorRomani
Înscrieri preliminare se pot
face completând acest formular de exprimare a intenției pe
care îl puteți accesa direct de
pe site-ul menționat anterior
sau de la adresa:
goo.gl/2PGop2
Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital
Uman 2014–2020

Grupul țintă este format din
persoane fizice (150 de șomeri
și persoane inactive; 250 de Date de contact:
persoane care au un loc de Madrid: Uniunea Muncitorilor
muncă și înființează o afacere Români, tel: 0034-642000027,
în România în scopul creării de e-mail: umrspania@gmail.com
noi locuri de muncă); au vârBarcelona: Global Comsta de minimum 18 ani; posedă mercium Development, tel:
cetățenia română; fac dovada 0034-642420300, e-mail:
domiciliului sau rezidenței în anaiacovita@gmail.com

FOTO: PIXABAY.COM

Tribunalul Constituțional spaniol a anulat miercuri, 8 nov. a.c.,
declarația unilaterală de independență adoptată pe 27 octombrie de parlamentul regional catalan și a decis, de asemenea,
formularea unui denunț pentru nesupunere civică împotriva
lui Carme Forcadell, fosta președintă a acelui legislativ–între
timp dizolvat -, precum și a doi dintre adjuncții ei, relatează
agențiile AFP și EFE, citate de AGERPRES.
„Declarația de independență a fost declarată nulă și neconstituțională”, se arată în verdictul Tribunalului Constituțional,
care a decis pe 31 octombrie ca măsură preliminară suspendarea declarației de independență. Carme Forcadell și alți cinci
membri ai fostului parlament catalan sunt convocați pentru joi,
9 nov. a.c., în fața Curții Supreme de Justiție a Spaniei la audierea premergătoare unei posibile inculpări pentru mai multe
capete de acuzare, inclusiv rebeliune și răzvrătire.
Foștii membri ai guvernului catalan care au rămas în Spania au fost deja inculpați și sunt în prezent în arest, cu excepția
unuia singur care a fost eliberat pe cauțiune și care și-a dat
demisia din guvern înaintea autoproclamării independenței,
conform sursei citate. Fostul premier catalan Carles Puigdemont s-a refugiat în Belgia împreună cu patru dintre membrii
cabinetului său, încercând astfel să nu ajungă pe mâna justiției
spaniole, pe care o consideră politizată. După ce autoritățile de
la Madrid au emis mandate europene de arestare pe numele
lor, ei s-au predat justiției belgiene, care i-a eliberat condiționat în așteptarea deciziei privind extrădarea către Spania.

BUFET DE AVOCATURĂ
CRINA URSE Y GARCIA OCHOA
AVOCAȚI SPECIALIZAȚI ÎN DREPTUL TRANSPORTURILOR
ȘI PROBLEME JURIDICE ALE ROMÂNILOR REZIDENȚI ÎN SPANIA

Drept Comercial și Fiscal
Trafic Juridic Spania și
România
Divorțuri și dreptul familiei
Moșteniri și donații
Cazuri penale
Accidente de trafic

| 3

Legislația imigranților
Dosare de pensii
Litigii de muncă
Drept administrativ
Teme imobiliare și
închirieri
Contracte

Calle Cavanilles, Nr 5, 5ºA
28007- MADRID.
Crina Urse: 608.625.957
crinaurse@hotmail.es
Garcia Ocoha: 610.795.353
www.gp-abogados.es
Orar: 9.00 – 20.30
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Societatea de Chirurgie Ortopedică și Traumatologie din
Madrid a sărbătorit Congresul anual, pe 26 și 27 octombrie

FOTO: SPITATUL UNIVERSITAR DIN TORREJÓN

H

otelul Meliá Avenida América din
Madrid a găzduit al 28-lea Congres
anual al SOMACOT (Societatea de
Chirurgie Ortopedică și Traumatologie din
Madrid). Este un eveniment științific sub
conducerea Dr. Luis Sanz Ferrando, șef de
serviciu al Secției de Chirurgie Ortopedică și
Traumatologie a Spitalului Universitar din
Torrejón, în calitate de președinte al Comitetului de Organizare.
Ceremonia oficială de deschidere a fost organizată cu sprijinul lui Enrique Ruiz Escudero,
consilier în sănătate al Comunității din Madrid,
Dr. Ignacio Martínez Jover, director general al

Spitalului Universitar din Torrejón, Dr. José New Hampshire, S.U.A. Programul științific
Palacios Cabezas, președintele Societății Spani- a fost completat de sesiuni practice și ateliole de Chirurgie Ortopedică și Traumatologie, ere de lucru, pe lângă concursul de întrebări
împreună cu Dr. Luis Sanz Ferrando, preșe- și imagini clinice cu votare interactivă, la care
dintele Comitetului de Organizare.
au participat 6 echipe de la spitale din ComuÎn timpul celor două zile de lucru, a fost ela- nitatea Madrid.
borat un program științific în care specialiștii
Această întâlnire a reunit în două zile peste
au analizat și aprofundat teme de actualitate cincizeci de experți acreditați în domeniul traudespre chirurgie ortopedică și traumatologie. matologiei și chirurgiei ortopedice, alături de
La aceste sesiuni științifice au participat Dr. mai mult de o sută de participanți care au comuHenrik Husted de la Spitalul Universitar Hvido- nicat intre ei verbal sau cu ajutorul ecranelor
vre Copenhagen din Copenhaga, Danemarca și digitale, care au permis stimularea dezbaterii
Dr. Joshua Cleland profesor de terapie fizică și a schimbului de cunoștințe între toți profeal Universității Franklin Pierce University din sioniștii care au participat.

Spitalul Universitar Torrejón: „Drumul lui Cervantes” reunește
mai bine de 3.000 de persoane în cea de-a treia etapă
Spitalul Universitar din Torrejón a sărbătorit
a 3-a etapă a „Drumului lui Cervantes”, între
localitățile Ajalvir și Daganzo, un traseu de 7
kilometri la finalul căruia cei 3.000 de drumeți care au participat au putut asista la o
ședință despre Dermatologie susținută de
Dr. Leticia Calzado, șefa Secției de Dermatologie a Spitalului Universitar din Torrejón și
Teresa Tejero, președinta Asociației Bolnavilor de Hidrosadenită.
Hidrosadenita Supurativă este o boală a
pielii, cu un mare impact psiho-social. Este
o afecțiune inflamatorie a pielii, autoimună,
progresivă și cronică care se manifestă prin
noduli, abcese, tracturi fistuloase și cicatrici
localizate la axile, zona inghinală, perineu, fese
sau zona inframamară în cazul femeilor. Se
estimează că de acestă boală suferă aproape FOTO: SPITATUL UNIVERSITAR DIN TORREJÓN
jumătate de milion de spanioli, deși există un
nivel înalt de lipsă de informare atât în rândul 9 ani pentru a primi diagnosticul și vizitează doar să se înregistreze pe site-ul www.caminopopulației, cât și în rândul cadrelor medicale. o medie de 15 medici diferiți înainte de a fi decervantes.es pentru a primi noutăți despre
Se consideră a fi boala dermatologică cu cel diagnosticați.
etape cum sunt: traseul, durata și subiectele
mai mare impact asupra calității vieții, comA patra etapă a „Drumului lui Cervantes” s-a discuțiilor sau atelierelor. Sunt deja mai mult
parabilă cu BPOC, diabetul zaharat, boala desfășurat între orașele Daganzo și Cobeña, o de 5.000 de persoane înscrise în această a treia
cardiovasculară și diferite tipuri de cancer. etapa în care s-a pus accentul pe cancerul de ediție a „Drumului lui Cervantes” cu un total
Conform unui studiu realizat de Asociația sân. Drumeții au purtat o îmbrăcăminte roz de 21 de rute, între septembrie 2017 și iunie
Bolnavilor de Hidrosadenită (ASENDHI) în pentru a da vizibilitate boli.
2018. În plus, puteți urmări toate știrile desrândul pacienților bolnavi de această boală
Această inițiativă este deschisă tuturor cetă- pre „Drumul lui Cervantes” și pe pagina de
din toată Spania, aceștia așteaptă în medie țenilor care doresc să participe, este necesar Facebook.
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Cum se cere o
programare la
Spitalul Universitar
din Torrejón?
În Comunidad de Madrid, oricine are dreptul să aleagă liber spitalul în care doreşte
să fie îngrijit. Pentru a alege Spitalul Universitar din Torrejón, aveţi nevoie doar de
cardul public de sănătate. Aveţi două variante: dacă medicul dumneavoastră de
familie v-a spus că trebuie să vă prezentaţi
la un specialist la spital, vă va înmâna un
document numit „Parte de Interconsultas”
(bilet de trimitere) şi o dovadă a solicitării
de programare, care cuprinde un număr de
identificare a cererii. Medicul va transmite
această cerere la Centro de Gestión de Citas
(Centrul de Programări), de unde veţi fi contactat prin telefon în câteva zile, pentru a
primi programarea. În acest moment puteţi
cere să fiţi primit la Spitalul Universitar din
Torrejón şi operatoarea vă oferă programarea cu specialistul de care aveţi nevoie. Dacă
deja sunteţi îngrijit la un alt spital şi doriţi
să vă prezentaţi la Spitalul Universitar din
Torrejón, luaţi legătura cu Secţia de Primire
(Unidad de Admisión) a spitalului respectiv
şi explicaţi că doriţi o programare la Spitalul
din Torrejón. Angajaţii de la secţia respectivă vor gestiona solicitarea şi vă vor înmâna
biletul de trimitere (Parte de Interconsulta).
Mai multe informații pe internet www.hospitaldetorrejon.es/eligenos

3 tipuri de alergii,
provocate de 136
de mutații genetice
Un studiu la nivel internațional condus
de o echipă de cercetători din Australia a
identificat peste o sută de factori de risc
genetici ce ar putea explica de ce unele
persoane suferă de astm, rinită alergică
sezonieră numită și febra fânului și eczeme,
informează AGERPRES. Cercetarea este
consemnată ca fiind prima de acest tip „concepută în mod specific pentru a identifica
factorii de risc genetici care sunt întâlniți la
cele trei cele mai răspândite alergii”, se arată
într-un comunicat de presă emis de portalul
de știri din domeniul științific Scimex.
„Astmul, febra fânului și eczema sunt
boli alergice care afectează diverse părți ale
corpului, plămânii, nasul și pielea”, a declarat doctor Manuel Ferreira din Institutul de
cercetări medicale QIMR Berghofer din Brisbane, cel care a condus studiul. „Acest lucru
este important de știut deoarece ne indică
genele specifice care cauzează alergii atunci
când nu funcționează corespunzător. Aceste
informații ne ajută să înțelegem de ce apar
alergiile și este posibil să ne ofere noi indicii
cu privire la modul în care acestea pot fi prevenite sau tratate”, a adăugat Ferreira.
Oamenii de știință au analizat genomurile a 360.838 de persoane și au identificat
136 de mutații genetice considerate a
reprezenta factori de risc pentru apariția
acestor probleme de sănătate, mai spune
sursa citată.
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Guvernul a aprobat modificările la Codul fiscal, ce vizează
impozitul pentru IMM-uri și pe venit și contribuțiile sociale
Guvernul a aprobat, miercuri, 8 nov. ce va permite autorităților române
a.c., prin modificarea Codului fiscal, să refuze contribuabililor beneficiile
o serie de măsuri privind impozi- fiscale obținute din aranjamente abutul pentru IMM-uri, impozitul pe zive; introducerea normelor privind
venit și contribuțiile sociale. Potri- societățile străine controlate (SSC) ce
vit unui comunicat al Executivului, au ca scop împiedicarea evitării plății
preluat de AGERPRES, în domeniul impozitelor prin devierea venituriimpozitării societăților, ordonanța lor către filiale din paradisuri fiscale.
de urgență adoptată în ședința de
În domeniul contribuțiilor sociale
miercuri revizuiește sistemul de impu- obligatorii, modificările au în vedere
nere a microîntreprinderilor, astfel atât reducerea cotelor cumulate ale
încât vor beneficia de impozit de 1% contribuțiilor sociale obligatorii, per
pe veniturile realizate și IMM-urile total, cu două puncte procentuale, de
care realizează venituri de la 500.000 la 39,25% la 37,25%, cât și reduceeuro la 1.000.000 euro și care în pre- rea numărului contribuțiilor sociale
zent plătesc impozit de 16% pe profit. de la nouă (angajat și angajator) la
„De asemenea, se elimină condi- trei, după cum urmează: contribuția privind realizarea de venituri din ția de asigurări sociale (CAS), plătită FOTO: WWW.GUV.RO
consultanță și management. Mențio- pentru salariat; contribuția de asinăm că în prezent, firmele care obțin gurări sociale de sănătate (CASS), sau alte condiții de muncă definite
venituri din consultanță și manage- plătită pentru salariat; contribuția potrivit legii.
ment pot plăti impozit pe veniturile asiguratorie pentru muncă, supor„Contribuția de asigurări sociale
microîntreprinderilor, dacă aceste tată de angajator.
de sănătate (CASS) este în cotă de
venituri nu depășesc 20% din veniTransferul sarcinii fiscale a obli- 10%, datorată de către persoanele
turile totale. Totodată, se includ în gațiilor privind contribuțiile sociale fizice care au calitatea de angajați
acest sistem și persoanele juridice obligatorii datorate de angajator la sau pentru care există obligația plăcare nu intrau sub incidența aces- angajat în cazul veniturilor din salarii ții contribuției de asigurări sociale”,
tui impozit (persoanele juridice din și asimilate salariilor se stabilește ast- se spune în comunicat. Actul normadomeniul asigurărilor, pieței de capi- fel: „CAS și CASS se datorează de către tiv prevede și modificarea modului
tal, din domeniul bancar, al jocurilor persoanele fizice, respectiv de către de stabilire a CAS și a CASS pentru
de noroc și din domeniul extracției angajați, inclusiv în cazul contracte- persoanele fizice care realizează veniresurselor naturale)”, se arată în lor individuale de muncă cu normă turi din activități independente (de
comunicat.
întreagă sau cu timp parțial, pentru exemplu: consultanți, experți contaOrdonanța transpune în legisla- care CAS și CASS datorate nu pot fi bili, medici, persoane fizice autorizate,
ția națională prevederile Directivei mai mici decât nivelul contribuțiilor avocați–numai CASS, notari–numai
2016/1164/UE, pentru combaterea sociale aferente salariului minim brut CASS) sau alte categorii de venituri.
externalizării profiturilor compani- pe țară în vigoare în luna pentru care „Mai exact, acestea nu mai datorează
ilor multinaționale, prin: limitarea se datorează acestea, corespunzător contribuțiile sociale asupra venitului
deductibilității dobânzilor; introdu- numărului zilelor lucrătoare din lună realizat, ci baza de calcul va fi venitul
cerea impozitării la ieșire–previne în care contractul a fost activ”. De ales, care în cazul CAS trebuie să fie
erodarea bazei impozabile în cazul asemenea, se stabilește o cotă supli- cel puțin egal cu salariul minim brut
unui transfer de active în afara Româ- mentară de CAS (de 4%, respectiv 8%) pe țară, iar baza de calcul a CASS
niei; consolidarea regulii antiabuz, pentru condiții deosebite, speciale va fi salariul minim brut pe țară”,

potrivit aceleiași surse. Ordonanța
prevede că se exceptează de la plata
CAS persoanele fizice asigurate în
sisteme proprii de asigurări sociale
numai pentru veniturile realizate din
activități pentru care, potrivit legii,
există obligația asigurării în aceste
sisteme–avocații, notarii, personalul
monahal -, inclusiv pentru veniturile
de natură salarială realizate în domeniile respective–avocații salarizați
etc. „În prezent, excepția se aplică
pentru orice venit din salariu și asimilat salariilor, inclusiv persoanelor
fizice care au și calitatea de pensionari
al unui sistem propriu de asigurări
sociale, ceea ce generează inechități
față de persoanele care sunt pensionari din sistemul public de pensii”,
se arată în comunicat.
Se modifică și modalitatea de asigurare în sistemul public de sănătate
a persoanelor care au calitatea de
pensionari, șomeri, persoane aflate

în concedii pentru creșterea copiilor,
persoane care obțin ajutoare sociale
și alte categorii de persoane aflate
sub protecția sau în custodia statului. „Aceste persoane vor fi asigurate
în sistemul public de sănătate, fără
plata contribuției, dacă nu realizează
venituri pentru care datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate”,
se arată în comunicat.
Prin măsurile adoptate, se introduce „Contribuția asiguratorie
pentru muncă” în cotă de 2,25%
datorată de angajatori. „Contribuția
asiguratorie pentru muncă este destinată alimentării Fondului de garantare
pentru plata creanțelor salariale și
asigurării necesarului pentru plata
prestațiilor din domeniul asigurărilor
sociale de care beneficiază salariații, respectiv indemnizațiile pentru
șomaj, indemnizațiile primite pentru
concediile medicale sau cheltuielile
pentru accidente de muncă și boli
profesionale”, explică aceeași sursă.
În domeniul impozitului pe venit,
ordonanța prevede reducerea cotei
de la 16% la 10%. Modificările aduse
Codului fiscal vizează majorarea nivelului venitului lunar brut în funcție
de care se acordă deducerea personală, respectiv de la 1.500 lei (în
prezent) la 1.950 lei–limita până la
care deducerile se acordă în sumă
fixă, în funcție de numărul persoanelor aflate în întreținere; de la 3.000
lei (în prezent) la 3.600 lei–limita
maximă până la care deducerile se
acordă în mod degresiv. De asemenea, pentru salariații care realizează
venituri brute lunare din salarii de
peste 3.600 lei nu se acordă deduceri personale.

Min. Turismului: Sistem de garantare a pachetelor de
servicii turistice, ce va conține un fond de repatriere
Autoritățile române lucrează la crearea ce se va întâmpla de acum încolo. cauza Directivei din 1990. De la 1 iulie
unui sistem de garantare a pachetelor Haideți să o luăm din 1990, când 2018 trebuie transpusă și Directiva
de servicii turistice, ce va cuprinde un statul român trebuia să transpună o 2302 din 2015 care privește garanfond de repatriere, gestionat de către directivă privind garantarea pachete- tarea pachetelor de servicii turistice”,
stat, în condițiile în care, de la 1 iulie lor de servicii turistice. Directiva s-a a spus Dobre. Acesta a menționat că,
2018, România trebuie să transpună transpus în anul 1999, cu numărul la ora actuală, se lucrează la crearea
în legislația națională Directiva euro- de Ordonanță 107. A fost o transpu- unui sistem de garantare a pachetelor
peană privind garantarea pachetelor de nere greșită. Din 1999 și până în 2017, de servicii turistice care urmează să fie
servicii turistice, a declarat, miercuri, statul român, indiferent de cine s-a prezentat în aproximativ o săptămână.
8 nov. a.c., Mircea Dobre, ministrul aflat la guvernare, nu s-a ocupat de
„Noi vom realiza un sistem de
Turismului, în cadrul dezbaterilor din această garantare sau să găsească garantare. La ora actuală, suntem
Comisia economică, industrii și servi- o chestiune mult mai bună pentru în discuții cu instituții ale statului și
cii a Senatului, conform AGERPRES. protecția turiștilor, pentru cei care undeva în termen de maxim o săp„La ora actuală, sunt mai multe achiziționează servicii turistice de la tămână vom veni cu un sistem de
instituții care colaborează la cazul agențiile de turism. Noi am inclus garantare, gestionat de statul român.
Omnia, cum ar fi Ministerul Turis- această garantare, inclusiv un sistem Ceea ce este mai important, în acel
mului, ANAF, Direcția de Investigații de garantare în capitolul Turism din sistem de garantare, este un fond de
Criminalistice Economice din cadrul Programul de Guvernare, dar trebuie să repatriere. Dacă, de exemplu, se va
Ministerului Afacerilor Interne. Noi subliniem faptul că, în afară de Direc- întâmpla ca în cazul Omnia, unde au
nu putem să ne apucăm să facem tiva din 1990, a mai apărut Directiva fost 244 de cetățeni români care se
anchete. La ora actuală, mai puțin 2302 din 2015. În acest moment, sta- aflau undeva prin Asia, atunci trebuia
contează ce s-a întâmplat, ci contează tul român este pre-infringement din să plătim biletele de avion pentru a-i

susținut Mircea Dobre, conform sursei
citate. Ministrul Turismului a participat, miercuri, la dezbaterile din
Comisia economică, industrii și servicii din Senat ce au avut pe agendă,
printre altele, Proiectul de lege privind
aprobarea Ordonanței Guvernului
nr.15/2017 pentru modificarea și
completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea
și desfășurarea activității de turism
FOTO: FACEBOOK / MINISTERUL TURISMULUI în România, retransmis din Plenul
Senatului pentru raport comun supliaduce în țară. La ora actuală, statul mentar. În cele din urmă, proiectul
român nu are acest sistem de garan- de lege a fost votat în unanimitate de
tare să poată realiza plăți pentru a către membrii comisiei de specialitate,
aduce acești cetățeni. Atunci, s-au după ce, cu o zi înainte, a primit aviz
găsit colegii din ANAT, cărora le mul- și din partea senatorilor din Comisia
țumesc, care s-au ocupat și au găsit pentru administrație publică și orgasoluția, în așa fel încât să reușească nizarea teritoriului și Comisia pentru
să aducă acei cetățeni acasă. Omnia dezvoltare regională, administrarea
era o agenție membră a ANAT”, a activelor statului și privatizare.
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Tombola de Toamnã
15 Septembrie - 1 Decembrie 2017

Londra-Nürenberg-Bruxelles-Valdemoro

Vino la Foodex Cash&Carry Valdemoro în perioada
15 Septembrie - 1 Decembrie, cumpără de minim 50 de euro
și poți participa la tombolă, unde poți câstiga un

Samsung Galaxy S8
pe săptămână.

De asemenea pentru aceste cumpărături
ai un cadou garantat în produse
la ieșirea din magazin.
Taloanele sunt valabile
la toate extragerile.

10x

+ peste 4000
premii garantate

Această campanie este destinată exclusiv persoanelor fizice.

Deschis de Luni - Duminicã
(inclusiv fieste) între 10-21

Cash&Carry Valdemoro
Poligon Industrial la Postura
Valdemoro, Avenida Arboledas 11

Tel. 0034 918 752 860
comenzi@produseromanesti.es
www.produseromanesti.es
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Vino și TU la un Concert excepțional în Spania
cu îndrăgiții artiști Fuego și Irina Loghin

C

u o carieră de peste jumătate
de secol și sute de concerte
susținute, Irina Loghin este,
indiscutabil, unul dintre marile nume
ale muzicii populare românești. Irina
Loghin este una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară
din România. Copilăria a petrecut-o
la Gura Vitioarei, lângă Vălenii de
Munte, unde artista s-a născut în
1939. A debutat la Ansamblul Ciocârlia, unde îi cunoaște, printre alții,
pe Maria Ciobanu și Benone Sinulescu.
Irina Loghin este un tezaur pentru
cultura românească, o valoare inestimabilă pentru muzica populară,
pentru sufletul și neamul românesc.
Interpreta de muzică populară are
o carieră de prestigiu, Irina Loghin
este o legendă vie care vine să încânte
publicul într-un concert excepțional
în Spania. Irina Loghin are un număr
foarte mare de evidențieri discografice. Vino să cântăm alături de ea piese
nemuritoare pentru folclorul românesc, printre care amintim: „Roata
vieții”, „De ce mamă, de ce tată…”,
„Cine n-are dor, pe lume”, „Bradului
la munte-i place”, „Câte griji are o
mamă” și multe alte piese prinse în
sufletele noastre în șirul anilor care
au trecut.

VREAU BILET–ZARAGOZA:
Informații la telefon:
691 324 599

VREAU BILET–MADRID:
Informații la telefon:
691 324 599

pentru suflet. Conform informațiilor părintească nu se vinde”, „Mi-e dor
prezentate pe pagina de internet a de tine mamă!”, „Rău mă dor ochii,
artistului www.fuegofuego.ro, albumul mă dor de lumina stelelor!”, un cântec
de debut lansat în 2000 a înregistrat care după părerea lui unește româși primul videoclip cu piesa de suc- nii și granițele.
ces „Toată lumea dansează”–hitul
Artiștii Irina Loghin și Paul
verii 2000. Realizarea materialu- Ciprian Surugiu–Fuego au seleclui muzical a însemnat și începutul tate piese deosebite pentru acest
colaborării cu talentatul orchestrator concert din Spania. Vino și TU la
Paul Ciprian Surugiu, cunoscut Andrei Kerestely, ce s-a dovedit a fi de CONCERT Irina Loghin și Fuego:
după numele de scenă Fuego este bun augur. Dintre cele 30 materiale „Mama și Fiul”. Un concert extraorun artist care are în repertoriu o discografice, vino să cântăm alături dinar, un moment artistic deosebit,
colecție deosebită de albume muzi- de el piese pe care artistul le consi- un eveniment de excepție. Vino și
cale, interpretând genul de muzică deră reprezentative pentru românii întâlnește-i pe unii dintre cei mai
ușoară, populară, colinde și romanțe din Spania și din străinătate: „Casa îndrăgiți artiști ai momentului: Fuego

și Irina Loghin! Nu trebuie să lipsești,
cumpără bilet chiar acum!

Nuestra Señora del Pilar s/n, Alcalá
de Henares (Madrid). Informații
la telefon: 691 324 599.

CONCERT Irina Loghin și Fuego:
„Mama și Fiul”–ZARAGOZA, 25
ORGANIZATOR: UNIUNEA MUNnoiembrie 2017, ora 16.00, la CITORILOR ROMÂNI
Colegio Salesiano Nuestra Señora
Sponsor: DIGI mobil
del Pilar, Calle María Auxiliadora,
Colaboratori: Bârsan Pan, Autos
57, Zaragoza. Informații la telefon: Motoreta, Domnitorul, Carmange691 324 599.
ria Românească, FoodEx.
CONCERT Irina Loghin și Fuego:
„Mama și Fiul”–MADRID, 26
noiembrie 2017, ora 18.00, în
Auditorio Paco de Lucía, Calle

Parteneri media: Agenția Națională
de Presă AGERPRES www.agerpres.ro,
Radio Românul www.radioromanul.es
(107,7 FM Spania) și Ziarul El Rumano
en España www.periodicoelrumano.es.
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TRANSFERO–rețeaua de transferuri de la și către
aeroporturi: flotă de ultimă generație, siguranță și confort
Transfero, rețeaua de transferuri către
din 24). În plus, Transfero oferă cliși de la aeroportul Otopeni–Bucuenților care-și achită biletele opțiunea
rești, Aeroportul „Avram Iancu”- Cluj
de a-și alege locul în mașină. Pe viiși Aeroportul Internațional Oradea.
tor, firma Transfero are planificată
Transfero, este o agenție turistică din
și achiziția unor autocare, de asemeRomânia orientată către servicii de
nea, la cele mai înalte standarde de
transfer aeroport și a luat ființă din
siguranță și confort.
Am avut curioazitatea să aflăm
dorința pasagerilor de a găsi modamai multe detalii despre servicilități eficiente de deplasare de la și
ile Transfero și i-am adresat câteva
către aeroporturi.
întrebări domnului Andrei Mihăilescu,
Activând pentru început pe aeroportul Otopeni, Transfero și-a extins
Area Business Manager la Transfero
serviciile pe Aeroportul „Avram FOTO: WWW.TRANSFERO.RO
Turistic SRL.
Iancu”, Cluj și Aeroportul Internațional Oradea. Cursele circulă după SRL și ne prezintă în continuare infor- Reporter: Flota de ultimă generație și
un program fix, adaptat programu- mații despre compania Transfero dotările standard au dus la creșterea
lui companiilor aeriene și se pot găsi și serviciile sale. De exemplu, flota prețurilor biletelor?
pe www.transfero.ro. Flota de auto- Transfero pe traseul Galați–BrăAndrei Mihăilescu: Dimpotrivă. Sunt
care și microbuze de cea mai nouă ila–Otopeni și retur este asigurată mai ieftine. Biletele se pot achiziționa
generație oferă cele mai noi servi- doar de microbuze Mercedes Vito atât la dispeceratul nostru, cât și la
cii onboard disponibile în lume: TV, (8+1) / Sprinter (20+1) (în funcție agențiile partenere sau chiar direct
prize USB, free WI-FI, aer condiți- de numărul pasagerilor) de ultimă de pe transfero.ro. Mai mult, pasaonat, astfel încât drumul de acasă generație. În microbuze există wifi gerii au două opțiuni:
până la aeroport să fie o plăcere. Sigu- gratuit și prize usb alocate fiecărui
1. Dacă se achită biletele cu cel puțin
ranța deplină și promptitudinea sunt scaun pentru încărcarea device-uri- 48 de ore înaintea plecării în cursă:
principalele coordonate după care lor pasagerilor, servicii care intră la 39 lei pe sens sau 69 lei tur-retur.
se ghidează echipa Transfero și cău- capitolul dotări standard. Plecarea
2. Dacă se achită bilete cu mai puțin
tăm flexibilitatea în tot ceea ce facem mașinilor Transfero se face de la Casa de 48 ore înaintea plecării în cursa:
pentru a putea mulțumi orice client de Cultură a Sindicatelor unde cei de 49 lei pe sens sau 77 lei tur-retur.
și pentru a-i fi cu adevărat de ajutor. la Transfero au și dispeceratul (sinÎn ceea ce privește rezervările teleAndrei Mihăilescu este Area Busi- gura firmă transportatoare care are fonice (ceea ce înseamnă achitare în
ness Manager la Transfero Turistic propriul sediu/dispecerat deschis 24 momentul plecării în cursă): 55 lei

pe sens sau 77 lei tur-retur. În cazul
în care, nu este știută data de retur a
pasagerilor, avem opțiunea disponibilă în sistem de a lăsa returul deschis,
urmând a se reveni asupra acestuia
în momentul aflării returului.
R.: Transfero se ocupă doar de transferuri
de la și către aeroporturi sau mai sunt
și alte servicii?
Andrei Mihăilescu: Avem și alte
servicii. De exemplu, în scurta perioadă de când suntem prezenți în zona
Galați–Brăila am încheiat parteneriate cu diferite societăți comerciale
(ex: Romero, Arcelor Mittal, Shopping
City etc.) cu majoritatea agențiilor de
turism, Primăria Galați (Campionatul Mondial de Hochei–transportul
sportivilor și delegaților), galele TedX
Calea Domnească (martie 2017) și
TedXGalațiED (octombrie 2017)
unde societatea noastră a asigurat
transportul invitaților și, mai nou,
festivalul Oktoberfest ce s-a desfășurat în premieră la Galați. Confirm
totodată că suntem deschiși în a susține și alte proiecte de ordin cultural,
social sau de altă natură ce ar putea
da plus valoare acestei zone.
R.: Pe latura socială, Transfero se implică

sau s-a implicat în proiecte de acest tip,
proiecte sociale?
Andrei Mihăilescu: Înființată în
urmă cu 4 ani, compania Transfero
a asigurat transportul către Aeroportul Internațional Otopeni a peste
200.000 de clienți. Pe lângă impactul pe care îl aduce prin activitatea
sa principală, oferind prețuri avantajoase și dând dovadă de seriozitate,
Transfero este o companie implicată
activ și în problemele sociale, aceasta
oferind o mică parte din veniturile
provenite din cumpărarea biletelor de
către clienți asociației „Bunul Samaritean”, oferind acesteia ajutorul de
care este nevoie pentru a-și desfășura activitatea caritabilă într-un
mod eficient și sigur. Proiectul ce a
avut parte de cea mai mare susținere
materială a companiei este „Centrul
de Zi”, înființat în anul 2007 pentru a le asigura copiilor din familiile
cu probleme sociale nevoile zilnice,
cum ar fi mese calde, educație, dar
și programe de socializare.
Mulțumim Transfero pentru aceste
informații. Transfero–rețeaua de
transferuri de la și către aeroporturi. Pentru informații și rezervări:
+4 0745 38 00 00. Vizitează pagina:
www.transfero.ro

Un program simplu de folosit și accesibil
pentru oricine.
Flexibil și puternic, ușor de utilizat, de încredere!

Gestionează
afacerea ta
în mod
inteligent
www.gestyline.com
info@gestyline.com
+34 654.601.028

Control de lucrări: cheltuieli și plăți, calcul de zile, ore lucrate și
plata muncitorilor, beneficiul lucrării.
Proforme clienți: generează proforme de formă ușoară, cu ajutorul
sugestiilor oferite de program.
Calcul de materiale: placas de pladur și mortero.
Control de cheltuieli: cu sistem de alarme automate.
Grafice și rapoarte în timp real.
Întreținerea mașinilor firmei cu ajutorul alarmelor automate.
Control de transport: sistem de gestiune internă a transporturilor
necesare pentru clienți.
Gestiune salariați: plăți zilnice sau lunare, vacanțe, randamentul
angajaților.

Gestiune completă a afacerii tale!
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Comisia parlamentară de anchetă ANRE solicită
Consiliului Concurenței să investigheze prețul gazelor

C

omisia parlamentară
privind activitatea
Autorității Naționale
de Reglementare în Energie
(ANRE) va solicita Consiliului
Concurenței și reglementatorului realizarea unei investigații
pe piața gazelor, din care să
reiasă dacă producătorii au
avut prețuri corecte în acest
an, după liberalizarea de la 1
aprilie, a declarat deputatul
Iulian Iancu, președintele
Comisiei, în cadrul audierilor, informează AGERPRES.
Deputatul a făcut propunerea de a se trimite o scrisoare
în acest sens celor două instituții. „Vrem să vedem care a
fost modul în care producătorii au stabilit prețul în anul
2017, ce argumente au avut,
ce instrumente de piață au
fost folosite pentru tranzacțiile de gaze, precum și dacă
prețul este corect, competitiv
și bazat pe regulile stabilite de
ANRE”, a spus Iancu.
Anterior, în cadrul acelorași audieri, directorul general
al Engie România, Eric Stab,
declarase că prețul gazelor vândute de producători a crescut
de la 60 de lei pe MWh, cât

alimentarea cu gaze a populației. „Singura soluție, dacă nu
avem suficiente gaze, este să
întrerupem furnizarea către
anumiți consumatori, ceea ce
trebuie definit printr-un plan
de urgență întocmit de Guvern.
Acest plan există din trecut, dar
trebuie updatat de urgență. Cel
mai important lucru este să
definim clar ce consumatori
trebuie să fie întrerupți și în
ce ordine, dacă va fi o lipsă
de resurse”, a precizat Stab.
În planurile de urgență de
anii trecuți, primele măsuri
luate erau trecerea unor producători de energie care utilizează
FOTO: MONITORULDEMEDIAS.RO
gaze pe consumul de păcură și
era la 1 aprilie, până la 105 lei ar putea deveni insuficiente închiderea combinatelor chiîn prezent. „La 1 aprilie 2017, în cazul unei ierni grele, iar mice, cei mai mari consumatori
când s-a liberalizat piața, pre- unii consumatori industriali de gaze. Însă, mare parte din
țul era reglementat la 60 de vor trebui deconectați pen- aceste combinate chimice nu
lei pe MWh. În vară, prețul tru a se asigura alimentarea mai funcționează în prezent.
a crescut la 72-75 de lei, iar cu prioritate a populației, însă Conform sursei citate, depuacum, dacă ne uităm la cele Guvernul nu are un plan de tatul Iulian Iancu a anunțat
mai recente tranzacții, prețu- urgență pentru această iarnă. că prețul gazelor pentru conrile sunt de 105 lei. În această
Anii trecuți, Guvernul aproba sumatorii casnici nu va mai
iarnă, prețurile vor fi mult, mult în toamnă un plan de măsuri fi majorat așa cum declarase
mai mari decât iarna trecută, pentru situația de urgență în fostul președinte al ANRE,
având în vedere evoluția pre- alimentarea cu gaze pe timpul Niculae Havrileț. Potrivit lui
țurilor de acum”, a subliniat iernii, în care erau prevăzuți Iancu, ANRE va analiza o posireprezentantul Engie. Stab a pașii care trebuie urmați în bilă modificare a prețului în
mai spus că, la iarnă, gazele caz de deficit, prioritară fiind luna martie a anului viitor.
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România, țara cu cei
mai mulți proprietari de
locuințe din UE, 96% în 2016
FOTO: B365.RO

România este pe primul loc în Uniunea Europeană din punct
de vedere al procentajului populației care trăiește în locuințe proprietate personală, 96% în 2016, cu mult peste media
din UE, de 69,3%, arată datele publicate de Oficiul European
de Statistică (Eurostat), conform AGERPRES. Anul trecut, în fiecare stat membru al UE erau mai mulți proprietari de locuințe
decât chiriași. Cel mai ridicat procentaj de cetățeni care trăiesc
în locuințe proprietate personală se înregistra în 2016 în România (96%), Lituania (90,3%), Croația (90,1%), Slovacia (89,5%) și
Ungaria (86,3%), iar cel mai redus în Germania (51,7%), Austria
(55%), Danemarca (62%), Marea Britanie (63,4%), Franța (64,9%)
și Suedia (65,2%). Doar 4% dintre locuitorii României aveau
anul trecut statut de chiriași, mult sub media din UE, de 30,7%.
Comparativ, 48,3% dintre germani și 45% dintre austrieci erau
chiriași. În 2016, mai mult de jumătate din populația UE (57,5%)
locuia în case și 41,8% în apartamente. În majoritatea statelor
membre, cea mai mare parte a populației locuia anul trecut în
case, cel mai ridicat procentaj fiind consemnat în Irlanda (92,5%
în 2015), Marea Britanie (84,8%), Croația (79,8%), Belgia (77,7%)
și Olanda (76,2%). În zece țări membre, apartamentele erau principalul tip de locuință, în special în Spania și Letonia (în ambele
66,1% din populație trăia în apartamente în 2016), Estonia (62%),
Lituania (58,2%), Germania și Grecia (ambele cu 57,1%). În România, 63,7% din populație locuia anul trecut în case, în timp ce
36,3% erau în apartamente, mai spune sursa citată.
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La Ley ucraniana de Educación y su impacto en la Europa del
Este. La ley ha provocado malestar en Hungría y Rumanía (II)
El día 1 de septiembre de 2017 entró en vigor el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Ucrania que habrá
de impulsar la cooperación y las relaciones entre el país eslavo y el resto de los países de la Unión Europea, si bien,
buena parte de las disposiciones de carácter político o comercial, entre otras, venían ya aplicándose desde 2014.
O. S.: Mucha gente que ha estudiado solo en rumano – desde 2004
se estudiaba solo una o dos horas a
(... Continuación del número anterior) la semana de ucraniano – ha tenido
muchos problemas porque tenían que
a anexión de Crimea por parte de irse a estudiar a Rumanía o a MoldaRusia y la inquietud generada via y, después, convalidar los títulos
por la presión militar, política y en Ucrania. Algunos van a universieconómica ejercida por Moscú desde dades pequeñas que están más cerca
el Báltico al Mar Negro llevó a países porque los exámenes se podían hacer
como Polonia o Rumanía a acercar en ruso, una lengua que todo el mundo
posturas con Kyiv a pesar de los con- entiende, pero si querían entrar en
tenciosos históricos, territoriales y otras universidades u otros estudios,
emocionales que estos, y otros países por ejemplo técnicos, debían hacer
vecinos como Hungría, Rumanía o exámenes de acceso en ucraniano y
escribir en ucraniano, lo que suponía
Moldavia, tenían con Ucrania.
La inconsistente armonía que se una gran dificultad para personas que
iba imponiendo entre estos países, nunca lo habían estudiado ni hablado
no obstante, se ha visto amenazada, un idioma que, para ellos, no era ni
solo cuatro días después de que en siquiera su segunda lengua. En mucBruselas se celebrara la entrada en hos pueblos donde solo hay rumanos,
vigor del Acuerdo de Asociación, con la búlgaros o turcos, nadie hablaba ucrafirma de la Ley de Educación 2145-VIII niano, nadie, solo lo escuchamos en
por parte del presidente de Ucrania, la televisión. Yo estudié en un colegio
Petró Poroshenko.
ruso y tenía dos horas de ucraniano a
La ley ha provocado malestar la semana: cuando fui a Kiev a estue indignación especialmente en diar en el Conservatorio Nacional no
Hungría y Rumanía, dado que en tuve tantos problemas.
Ucrania viven casi medio millón de
rumano-parlantes y unos 125.000 R: La obligación de impartir la enseñanza
húngaro-parlantes, además de otras en ucraniano, aun permitiéndose la
minorías como búlgaros, eslovacos, enseñanza del rumano durante unas
polacos, griegos, turcos y los ruso horas, ¿podría hacer desaparecer el
parlantes. A lo largo del mes de rumano de Ucrania en el futuro?
septiembre se han sucedido declaO. S.: Cuando a los padres se les da
raciones contundentes y realizado a elegir entre matricular a sus hijos
gestos ásperos por parte de las más en una escuela donde la enseñanza
altas instancias políticas y sociales es en rumano u otra en la que esta es
de los países vecinos del nuevo socio en ucranianos, casi todos, si tienen
europeo con el fin de manifestar el la oportunidad, elegirán la ucranirechazo y la inquietud que la nueva ana porque son conscientes de que,
de otro modo, no podrán avanzar y
ley había generado en ellos.
A fin de conocer un poco más el más ahora que la gente se ha hecho
problema y ampliar la perspectiva muy nacionalista. Más de la mitad de
de este auténtico terremoto político, Ucrania habla ruso, pero ahora los
cultural y social que sacude el Este exámenes se pasan en ucraniano y los
de Europa, preguntamos a expertos y profesores han de hablar en ucraniciudadanos de algunos de estos paí- ano. Antes, un profesor te preguntaba
ses cuál es su experiencia y su visión si querías que te examinara en ucrade un asunto que ya está condicio- niano o en ruso, pero ahora puedes
nando las relaciones institucionales tener problemas e, incluso, expulde los que son ya viejos vecinos a la sarte de la universidad. Mi tía, que
par que futuros socios.
es profesora, me dice que solo han
entrado cinco alumnos en la escuela
Entrevista con Olena
de su pueblo para estudiar rumano y
más de treinta en ucraniano.
Sloia, cantante lírica
Por supuesto, es un problema
rumana nacida en Ucrania
porque van a acabar teniendo el mismo
y ruso parlante nativa.
problema que yo: hablo rumano, pero,
R.: Uno de los argumentos defendidos por como nunca he escrito en rumano, no
el ministerio de educación ucraniano para soy capaz de escribirlo. Esos niños van
aprobar esta ley es que los alumnos que a tener el mismo problema porque sus
se han formado, exclusivamente, en las padres les van a hablar en rumano,
lenguas no oficiales del estado ucraniano pero en la escuela les van a enseñar
acaban encontrando dificultades cuando ucraniano y, poco a poco, de primer
llegan a la universidad, al impartirse la idioma, el rumano pasará a convereducación superior solo en ucraniano. tirse en segundo idioma. Es como
¿Conoce casos que confirmen esta ocurre en España, por ejemplo, con
afirmación?
los niños rusos: en tres o cuatro años,

la EVAU, demuestran un nivel muy
bajo, que les perjudica en el acceso a
los estudios superiores. Un alumno
de dichas cualidades, es decir, sin el
dominio necesario del idioma, cuenta
con escasas posibilidades para obtener un puesto en el sistema estatal.
Según la ministra, los niños que pertenecen a diversos grupos culturales,
como por ejemplo húngaro o rumano,
quedan aislados de la mayor parte
de la sociedad ucraniana, aunque yo,
personalmente, no conozco casos de
manera directa.

J O RG E M A RT Í N
Profesor De Humanidades

L

R.: La obligación de impartir la enseñanza
en ucraniano, aun permitiéndose la
enseñanza de otras lenguas durante
unas horas, ¿podría hacer desaparecer
estas de Ucrania en el futuro?
M. K.: No, en ningún momento
Olena Sloia / ARCHIVO DE COLABORADORES
la enseñanza del idioma materno
se niega para las minorías nacionasolo habla español y ya piensa en lenguas no oficiales del estado ucraniano les. Ni ahora mismo, ni tampoco en
español. Eso es lo que creo que va acaban encontrando dificultades cuando un futuro. Es evidente que siempre
a pasar porque es un problema que llegan a la universidad, al impartirse la habrá horas dedicadas a dicho apreneducación superior solo en ucraniano. dizaje. Ucrania respeta los idiomas de
conozco.
¿Conoce casos que confirmen esta las otras naciones y siempre contriR.: ¿Qué medidas propondría para evitarlo? afirmación?
buye a su conservación y su desarrollo.
O. S.: Puedo proponer que a esos
M. K.: La nueva ley ucraniana de Pero, lo lógico es que todos los ciuniños se les enseñe rumano hasta que educación, sobre todo el Artículo dadanos de Ucrania deben cumplir
finalice su período de escolarización, 7 relativo al idioma de enseñanza, la Ley, por eso el aprendizaje en los
al menos desde los seis a los doce no infringe de ningún modo la Con- centros educativos ucranianos debe
años. Deberían tener, al menos, dos stitución de Ucrania. El Ministerio ser en el idioma ucraniano.
horas de lengua y Literatura rumana de Educación y Ciencias de Ucraa la semana. Solo así creo que estos nia proclama la voluntad de crear R.: ¿Es positivo para Ucrania y la enriquece
niños no perderán su lengua materna. las condiciones necesarias que per- culturalmente el que se hablen y se
mitan a los niños de las minorías preserven las diversas lenguas de las
Entrevista con Miroslava
nacionales aprender el ucraniano, minorías?
M. K.: Si, por supuesto. En Ucrania
Kosovska, directora de Colegio
para poder continuar los estudios
Cristiano Ucraniano “Svitanok” más adelante. La ministra de Edu- se permite el estudio de los idiomas
cación, Lilia Grinevich, explicó la de las minorías nacionales. El aprende Alcalá de Henares.
situación actual que consiste en el dizaje y el estudio de los idiomas de
R.: Uno de los argumentos defendidos por problema de que los niños una vez las minorías nacionales son cosas muy
el ministerio de educación ucraniano para haber terminado los estudios (con diferentes. En consecuencia, el estuaprobar esta ley es que los alumnos que carga al Estado) no manejan bien el dio en los centros debe realizarse en
se han formado, exclusivamente, en las ucraniano. Dichos alumnos, al realizar el idioma ucraniano. Ucrania siempre contribuye positivamente en los
estudios y seguirá creando condiciones confortables para el estudio de
las lenguas nativas por los niños de
las minorías nacionales.

En colaboración con:

Olena Sloia, cantante lírica rumana
nacida en Ucrania y ruso parlante
nativa.
Miroslava Kosovska, directora de
Colegio Cristiano Ucraniano “Svitanok” de Alcalá de Henares.
Fuentes consultadas:
ABCnews, Embajada de Ucrania en
la República de Argentina y www.
consilium.europa.eu/es/press/
press-releases/2017/07/11-ukraine-association-agreement/.

Miroslava Kosovska / ARCHIVO DE COLABORADORES

(A continuación en el próximo
número…)
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Statele Unite cer prelungirea anchetei
ONU asupra armelor chimice din Siria

FOTO: CFR.ORG

S

tatele Unite au difuzat în conflictul sirian să coope- sarin din aprilie asupra locaun proiect de rezoluție reze pe deplin cu ancheta lității siriene Khan Shaykhun,
a Consiliului de Securi- internațională la care parti- soldat cu peste 80 de morți.
tate al Organizației Națiunilor cipă reprezentanți ai ONU și În total, inspectorii au docuUnite prin care s-ar prelungi ai OIAC (Organizația pentru mentat în raport–al 14-lea din
cu doi ani mandatul Mecanis- Interzicerea Armelor Chimice). 2011 până în prezent–33 de atamului Comun de Investigație JIM a fost creat în 2015, printr-o curi cu arme chimice, dintre
(Joint Investigative Mecha- rezoluție a Consiliului de Secu- care 27 sunt atribuite forțelor
nism–JIM) asupra utilizării ritate votată în unanimitate, iar guvernamentale siriene; autoarmelor chimice în Siria, infor- mandatul său a fost reînnoit rii a șase atacuri nu au putut
mează AGERPRES.
în 2016 pentru încă un an și fi identificați.
În proiectul de rezoluție, urmează să expire la jumătatea
Raportul anchetatorilor a
în care se afirmă că Siria nu lui noiembrie. JIM a stabilit că fost trimis Consiliului de Secutrebuie să dezvolte sau să pro- guvernul de la Damasc, condus ritate pe 26 octombrie, la două
ducă arme chimice și se face de Bashar al-Assad, este vino- zile după ce Rusia și-a foloapel la toate părțile implicate vat de atacul cu gaz neurotoxic sit dreptul de veto pentru a

împiedica o nouă prelungire a
mandatului JIM. Ambasadorul
rus la ONU, Vasili Nebenzia, a
declarat că Moscova dorește să
dezbată raportul înainte de vot.
Rusia, care a susținut armata
siriană cu aviație și trupe speciale, afirmă că nu există dovezi că
forțele guvernamentale siriene
se fac vinovate de atacul chimic
și că gazul neurotoxic implicat se afla în posesia rebelilor.
Damascul insistă că nu a folosit
muniție chimică în bombardamentele de la Khan Shaykhun,
ci a lovit un depozit de armament de la sol care conținea
astfel de arme. Conform sursei
citate, Rusia susține la ONU
propriul său proiect de rezoluție, care cere ca ancheta să
continue șase luni și ca inspectorii să culeagă mostre legate
de atacul de la Khan Shaykhun.
Statele Unite au criticat Rusia
pentru veto, iar ministrul rus
de externe, Serghei Lavrov, i-a
declarat omologului său american, Rex Tillerson, că Moscova
consideră inadmisibilă politizarea de către Washington a
inspecțiilor în Siria.
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Canada vrea să atragă
un milion de imigranți
în următorii 3 ani, până
la sfârșitul lui 2020
Canada prevede să atragă un milion de imigranți până la sfârșitul lui 2020 pentru a răspunde nevoii de forță de muncă
în economie, a anunțat ministrul imigrației, Ahmed Hussen,
conform AGERPRES. În urmă cu exact un an, guvernul stabilise o limită de 300.000 de imigrări anuale, număr considerat
însă acum insuficient.
Autoritățile canadiene prevăd ca anul viitor să acorde rezidență permanentă unui număr de 310.000 de străini, urmați de
330.000 în 2019 și de 340.000 în 2020, a precizat Ahmed Hussen,
într-o conferință de presă susținută la Toronto. Majoritatea
acestor sosiri vor avea loc din necesități economice, dar și prin
reîntregire familială și continuarea politicii de primire de refugiați. „Aceasta ne va ajuta să facem față provocărilor din anii
următori, precum încetinirea creșterii forței de muncă și lipsa
de mână de lucru din cauza îmbătrânirii populației”, a explicat ministrul canadian, el însuși de origine somaleză și sosit în
Canada ca refugiat. Potrivit lui Hussen, dacă în 1971 în Canada
raportul între persoanele active și cele pensionate era de 6,6:1,
în 2012 a ajuns la 4,2:1, riscând să scadă la 2:1 până în 2036 dacă
nu va fi pus în aplicare un plan pentru imigrație.
În condițiile în care o mare parte din rezidenții permanenți
vor putea obține cetățenia canadiană în anii următori, proporția de canadieni născuți în străinătate va continua să crească.
Conform datelor celui mai recent recensământ, publicate
recent, 7,5 milioane de canadieni, respectiv 21,9% din populație, sunt născuți în străinătate. Procentul se apropie de cel
maxim, 22,3%, înregistrat în 1921, mai spune sursa citată.
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Popescu și Szilagyi, Trofeul
„Alfredo Bachelli” la spadă

FOTO: BUCURESTIFM.RO

Scrimerii Ana-Maria Popescu (ex-Brânză) și Adrian Szilagyi au
câștigat ediția a șaptea a Trofeului „Alfredo Bachelli” la spadă,
găzduit de Sala Liceului cu Program Sportiv „Petrache Trișcu”
din Craiova, informează AGERPRES.
Ana-Maria Popescu (CSA Steaua), care a cucerit trofeul și
anul trecut, a învins-o în finală pe Raluca Sbîrcia (CSU Craiova),
potrivit site-ului Federației Române de Scrimă. Pe locul al treilea s-au clasat Claudia Naboiu (CSU Craiova) și Greta Vereș
(CSA Steaua). La masculin s-a impus Adrian Szilagyi (CSM Satu
Mare), care a câștigat finala cu Liviu Dragomir (CSU Craiova).
Pe locul al treilea s-au clasat Andrei Timoce (CSM Satu Mare) și
Ionuț Trandafirescu (CSU Craiova). Anul trecut victoria a revenit lui Mario Persu (CSU Craiova), clasat pe cinci acum.
Conform sursei citate, la competiție au participat 115 sportivi, primul loc fiind premiat cu 1.500 lei, locul al doilea cu 1.000
lei, iar locul al treilea cu 500 lei. Trofeul „Alfredo Bachelli” este o
competiție dedicată italianului cu același nume, care e considerat întemeietorul școlii de scrimă din Bănie.

RUGBY:

Cupa României–clasament
după etapa întâi
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VOLEI FEMININ:

CSM București a învins, în Divizia A1

Vicecampioana CSM București a învins campioana CSM
Volei Alba Blaj cu scorul de 3-1
(22-25, 25-18, 26-24, 25-22)
în Sala Elite & Performance
din Capitală, în derby-ul campionatului, disputat în etapa a
patra a Diviziei A1 la volei feminin, informează AGERPRES.
CSMB s-a impus după o oră
și 54 de minute, producându-i
prima înfrângere echipei ardelene în actualul sezon. CSM
Volei Alba Blaj a câștigat titlul
în sezonul trecut după ce a pierdut doar două partide. Cele mai
bune jucătoare ale „tigroaicelor”

au fost Ioana Baciu, 19 puncte,
Tatiana Markevici, 18 puncte,
și Irina Trușkina, 17 puncte. De
la echipa oaspete s-au remarcat Aaa Yilian Cleger Abel, 21
puncte, Nneka Onyejekwe,
12 puncte, Slavina Koleva, 11
puncte.
În clasament, pe primul loc a
urcat CSM București, 10 puncte,
urmată de CS Știința Bacău, 9
puncte, CSM Volei Alba Blaj,
9 puncte, CSM Târgoviște, 8
puncte etc. În altă partidă, CS
Dinamo București a dispus de
CSM Lugoj cu 3-2, a mai informat sursa citată.

FOTO: LIBERTATEA.RO

HANDBAL FEMININ:

Victorie categorică pentru CSM București
CSM București a învins
categoric formația daneză
NFH-Nykobing Falster Handboldklub, cu scorul de 39-26
(18-12), într-un meci din Grupa
A a Ligii Campionilor la handbal feminin, disputat în Sala
Dinamo din Capitală, informează AGERPRES. CSMB
și-a luat din plin revanșa după
eșecul din Danemarca, 22-25,
asigurându-și, totodată, calificarea în grupele principale.
Pentru campioana României au marcat Cristina Neagu
7 goluri, Iulia Curea 7, Nathalie Hagman 6, Isabelle Gullden
5, Amanda Kurtovic 3, Line
Jorgensen 3, Oana Manea
3, Marit Frafjord 3, Bianca
Bazaliu 1, Aneta Udriștioiu 1.

FOTO: RECENTNEWS.RO

Golurile echipei oaspete au fost
înscrise de Johanna Westberg

8, Emelie Westberg 4, Anna
Lagerquist 3, Laerke Nolsoe

Pedersen 3, Sarah Iversen
2, Ayaka Ikehara 2, Angelica
Wallen 2, Kristina Kristiansen
1, Tiril Merg 1.
Meciul a fost arbitrat de
franțuzoaicele Charlotte Bonaventura și Julie Bonaventura,
iar delegat EHF a fost norvegianul Bjorn Hogsnes. În celălalt
meci al grupei, RK Krim Mercator Ljubljana (Slovenia) a
dispus de Vistal Gdynia (Polonia) cu 29-22.
Conform sursei citate,
CSMB ocupă primul loc, cu
6 puncte, urmată de Krim,
6 puncte, NFH-Nykobing,
4 puncte, Vistal, 0 puncte.
„Tigroaicele” vor juca următorul meci pe 11 noiembrie, la
Ljubljana, cu Krim.

Distincție primită de Nadia Comăneci la Gala
Premiilor Asociației Comitetelor Olimpice Naționale
FOTO: CITYNEWS.RO

CSA Steaua a învins-o pe CS Dinamo cu scorul de 36-20 pe
Stadionul Ghencea din București, în prima etapă a Cupei
României la rugby, conform AGERPRES. Steliștii au reușit cinci
eseuri în acest meci, prin Florin Ioniță, Ionuț Dumitru (două),
Robert Dascălu și Moyake Kuselo, patru transformate de Florin Vlaicu, acesta reușind să marcheze și dintr-o lovitură de
pedeapsă. Dinamo, care a condus cu 10-0, a reușit două încercări, prin Divan Ferguson și Paula Kata, ambele transformate
de Tudorel Bratu, autor și a două lovituri de penalitate.
CSM București a surclasat-o pe CS Poli Iași cu 55-3, pe Stadionul Arcul de Triumf, iar CSM Știința Baia Mare a dispus de
CS U Cluj cu 58-17, pe Arena Zimbrilor. În etapa a doua, pe 11
noiembrie, vor avea loc partidele Poli Iași–CSA Steaua, CS Universitatea Cluj–CSM București și Timișoara Saracens–CSM
Știința Baia Mare, conform sursei citate.

Fosta mare gimnastă română spus în anul 2000: Sportul are
Nadia Comăneci a primit o dis- puterea de a schimba lumea. A
tincție pentru „Performanță schimbat-o pe a mea. Sunt onoDeosebită” (Outstanding Per- rată să primesc acest prestigios
formance), în cadrul Galei premiu”, a mai spus multipla
Premiilor Asociației Comi- campioană olimpică și monditetelor Olimpice Naționale ală Nadia Comăneci, intrată în
(ANOC) de la Praga, infor- istoria gimnasticii ca o primă
mează AGERPRES.
sportivă care a primit nota 10
„Mulțumesc foarte mult la Jocurile Olimpice.
pentru această onoare extraÎn cadrul Galei ANOC au fost
ordinară. Gimnastica mi-a oferit premiați cei mai buni sportivi
oportunitatea de a călători în ai anului 2017 pe continente:
toată lumea, la concursuri, să
Africa: cea mai bună sporîntâlnesc mulți oameni, prin- tivă–Farida Osman (Egipt), cel
tre care și pe cel care se află mai bun sportiv–Chad Le Clos
acum alături de mine, un cam- (Africa de Sud).
FOTO: ALMAMAGAZINE.COM
pion olimpic, Bart Conner”, a
America: cea mai bună spordeclarat Nadia după primirea tivă–Yulimar Rojas (Venezuela), 4x400 m a statului Trinidad
trofeului. „Nelson Mandela a cel mai bun sportiv–ștafeta & Tobago.

Asia: cea mai bună sportivă–
Yu Song (China), cel mai bun
sportiv–Mutaz Essa Barshim
(Qatar).
Europa: cea mai bună sportivă–Sarah Sjostrom (Suedia),
cel mai bun sportiv–Marcel
Hirscher (Austria).
Oceania: cea mai bună
sportivă–Sarah Goss (Noua
Zeelandă), cel mai bun sportiv–Robbie Manson (Noua
Zeelandă).
Julio Maglione (Uruguay)
a primit premiul pentru
întreaga carieră, iar Michael
Fennell (Jamaica) a fost premiat pentru contribuția adusă
Mișcării Olimpice, conform
sursei citate.
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MUNCĂ
Angajăm frizer cu experiență în tuns bărbați
modern și clasic și bărbierit, în salon pentru
bărbați din Coslada, lângă gară. Se oferă contract
de muncă. Telefon: 667846242.
Se necesita camarero(a) con experiencia, buena
presencia y carnet de conducir. Telefono 637354959.
Se caută ospătar (de preferință femeie) cu
experiență. Detalii la numărul 637354959.
Busco mujer para trabajar como auxiliar
administrativo en oficina y que la mantenga 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
busco. Ruego leer el anuncio antes de llamar. Tel:
651858134.
Se caută motostivuitorist cu experiență. Relații la
telefon 605249183.
Se caută personal pentru confecții și montaje în
aluminiu și PVC cu experiență. Relații la telefon
697588453.
Caut persoană să știe croitorie, să știe să scoată
patrón și finisaj la mână. Mai multe detalii la
telefon 656855986.
Cu experiență în construcții și zugrăveli caut loc de
muncă în zona Madrid. Disponibilitate la program
prelungit și deplasări. Tel: 642072927.
Caut de muncă. Sunt preparator de mezeluri
românești cu experiență de peste 25 de ani în
domeniu. Tel: 642770263.

MATRIMONIALE
Domn de 58 ani, prezentabil, elegant, divorțat și
fără obligații, caut o doamnă cu aceleași calități
pentru prietenie și mai departe căsătorie. Tel:
642920396.
Domn, 51 ani, necăsătorit, caut o femeie simplă,
între 40-58 ani, care vrea să trăiască în Ardeal,
într-un mediu sănătos. Am o fermă frumoasă de oi.
Tel: 642971993 / 0749293994.
Spaniol din Madrid, în vârstă de 41 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, 40 de ani,1.80 m, nefumător, simpatic,
singur, fără obligații, am calități și defecte, în

ANUNȚURI ȘI SERVICII
căutarea sufletului pereche, doresc să cunosc
o doamnă pentru o relație serioasă, care să mă
completeze, să fim împreună și la bine și la greu
pentru a străbate drumul vieții. Aștept răspuns la
30nickname@gmail.com.
Bărbat de 47 de ani, singur din Madrid vreau să
cunosc o doamnă. Tel: 642968198.
Am 45 de ani, caut o doamnă de vârstă apropiată
pentru o relație de prietenie. Tel: 642264868.
Băiat, 36 ani, divorțat, fără copii, fără obligații,
doresc să cunosc o fată pentru o relație serioasă.
Tel: 642750727.
Español serio, busco mujer entre 40 a 55 años para
conocerse y posible relación. Tel: 642286632.
Domn, 44 de ani, locuiesc în Arganda del Rey. Îmi
doresc să cunosc o doamnă de vârstă apropiată,
să întemeiem o familie. Nu îmi doresc o aventură.
Sunt un om cu frică de Bunul Dumnezeu. Tel:
642917710.
Domn de 57 ani, serios, doresc să cunosc o doamnă
serioasă, de vârstă apropiată, din comunitatea
Madrid. Tel: 642718344.
Domn de 44 de ani, divorțat, doresc să cunosc o
doamnă de vârstă apropiată. Tel: 643661354.
Dacă ești o doamnă singură, sinceră, simpatică
și vrei să-ți întemeiezi o familie, aș dori să ne
cunoaștem. Am 57 de ani, divorțat și fără obligații.
Tel: 642920396.
Caut o doamnă pentru prietenie-căsătorie, ca să
nu fim singuri la bătrânețe. Nu îmi plac cuvintele
și gândurile urâte, alcoolul, bârfa și nimic rău. Tel:
697726258.
Caut o doamnă pentru prietenie-căsătorie,
serioasă, să împărțim toate activitățile și să trăim în
pace și liniște. Tel: 642660476.
Am 44 de ani, sunt din Madrid și vreau să cunosc
un domn de vârstă apropiată, până în 55 ani, să
fie bun, să împărțim restul vieții împreună. Tel:
642409543.
Tânăr din Alcorcón de 31 de ani, nefumător, caut o
domnișoară între 25 și 30 de ani pentru o relație
serioasă. Tel: 642661420.
Ardelean de 39 de ani, necăsătorit niciodată,
nefumător, fără obligații și cu serviciu stabil,
doresc să cunosc o fată de vârstă apropiată fără
obligații pentru o relație serioasă sau căsătorie. Tel:
642231940 (comunitatea Madrid).
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Domn de 56 de ani caut o doamnă pentru
prietenie, căsătorie fericită. Eu nu sunt prieten cu
alcoolul. Îmi place tot ce ține de iubire, încredere,
seriozitate, armonie, înțelegere, respect și
recunoștință. Rog să se abțină interesatele și
aventurierele. Tel: 642660476.
Bărbat serios caut o femeie serioasă și sinceră. 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 comunitatea
Madrid. Tel: 603216763.
Bărbat necăsătorit, singur, fără obligaţii, nefumător,
doresc să cunosc o româncă până în 40 de ani,
com. Madrid. Tel: 642223279.
Tânăr, 1.74 m înălţime și 73 kg, brunet, simpatic, cu
ochii verzi şi loc de muncă stabil, doresc să cunosc
o domnişoară până în 30 de ani.
Tel: 642287931.
Bărbat de 45 de ani, 1.80 m înălţime, 85 kg,
prezentabil, fără obligaţii, cu situaţie materială
bună, doresc să cunosc o doamnă, până în 48 de
ani, prezentabilă, cu mici obligaţii sau fără obligaţii,
cu situaţie materială bună pentru o relaţie serioasă
(comunitatea Madrid). Doresc seriozitate,
tel: 642052212.
Domn de 38 de ani, 1.66 m înălţime, din Madrid,
doresc să cunosc o doamnă până în 40 de ani.
Tel: 642694342.
Tânăr de 27 de ani, nefumător, cu loc de muncă
stabil, doresc să cunosc o domnișoară între 25 și 30
de ani. Tel: 644207353.
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DIVERSE
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.
Bărbat, doresc să închiriez o cameră mare în
Madrid sau Comunitatea Madrid. Doresc să găsesc
o cameră într-un apartament în care mai locuiește
doar o singură persoană și să împărțim toate
cheltuielile. Sunt un bărbat educat, nefumător, cu
serviciu bun. Tel: 603219559.
Închiriez două camere în Alcalá de Henares,
zona Barrio del Pilar, (una de matrimonio și
una individual), din orice zi a lunii octombrie.
Apartament total reformat și în apropierea
mijloacelor de transport: L1, L6 și Autobuze Madrid,
(locuiește doar o persoană în apartament). Mai
multe informații la tel: 643178548.
Închiriez cameră pentru o fată în apartament
mare cu 2 băi, aproape de stația de autobuze
Continental și de gară, situat pe Calle de
Talamanca, Alcalá de Henares, cu următoarele
caracteristici: mobilată, canal DIGI, terasă, internet.
Preț: 170€. Tel: 642820155.
Închiriez cameră mică pentru o internă în Torrejón
de Ardoz. Este echipată cu tot și are acces la
salon, bucătărie și baie. Mai multe informații la tel:
627731841.
Închiriez cameră în Orcasitas (Madrid), zonă în
apropierea mijloacelor de transport, o singură
persoană în apartament, 220€ (căldura inclusă).
Disponibilă de la 1 decembrie. Tel: 683610187–Mina.
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ZARAGOZA (ARAGON)
COLEGIO SALESIANO
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
Calle María Auxiliadora No57

25 NOIEMBRIE Ora 1600
ALCALÁ DE HENARES (MADRID)
AUDITORIO PACO DE LUCÍA
Calle Nuestra Señora del Pilar S/N

26 NOIEMBRIE Ora 1800

CONCERT

FUEGO

&Irina Loghin

a
m
a
M
PREŢ: 15€

Tel. Info:
ORGANIZATOR

l
u
i
F
iș
IRINA
Loghin

PAUL
Surugiu

691 324 599

COLABORATORI

PARTENERI MEDIA

Sponsor

2017-11 Mama si Fiul Ad.indd 3

07-11-2017 21:31:57

