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CAMPANIE

Uniunea Muncitorilor Români, 
Ziarul El Rumano și Radio 
Românul lansează „Programul 
de dezvoltare a antreprenori-
atului românesc în sprijinul 
inițierii unei afaceri sau dez-
voltării unei afaceri existente”. 
Marele premiu: 15.000 € în 
promovare pe durata unui an. 
Persoanele interesate se pot 
înscrie la adresa de e-mail: 
marketing@radioromanul.es sau 
la numărul de telefon 691 324 599.

Programul de dezvoltare a antreprenoriatului 
românesc pentru o afacere nouă sau existentă

Empresa rumana colabora 
con empresas españolas 
para el Megarob

EXTERNE 14

Turcia oferă permise de 
muncă refugiaților sirieni

Foto: aktual24.ro

Foto: radiocluj.ro

Cine trebuie să depună 
la Direcţiile de Taxe şi 
Impozite declaraţia pentru 
impozitul pe clădire?

ACTUALITATE 6

ACUM POȚI BENEFICIA DE CONSULTANȚĂ /
ASISTENȚĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ OFERITĂ DE

AVOCAT
ROMÂN

  Litigii de muncă şi accidente de trafi c
  Dación en pago
  Cazuri de divorț, custodie copii
  Asistenţă juridică în cauze penale
  Recunoaştere şi executare silită de sentinţe

Manuela Puscasu (Avocat înscris în Baroul Madrid)
Calle Doctor Esquerdo nº 23, 1º exterior Derecha, Madrid
Metro Manuel Becerra (liniile 2 şi 6 ). Tel: 686 183 527.

Pentru anul 2016, printre prioritățile Ministerului Fondurilor Europene se găsesc 
îndeplinirea condiționalităților ex-ante pentru atragerea fondurilor în exercițiul 2014-
2020 și „transparență totală” în implementarea programelor și proiectelor europene.

Ministerul Fondurilor Europene doreşte 
transparenţă totală în gestionarea proiectelor

ESPAÑOL 15

13

10
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Premierul Dacian Cioloș a 
declarat la finalul întâlnirii de 
lucru de la Ministerul Muncii, 
că discuțiile s-au concentrat 
pe teme ca ocuparea forței de 
muncă, programele de inserție 
socială și de reducere a sără-
ciei și protecția și drepturile 
lucrătorilor migranți, infor-
mează Mediafax.

„Ne-am concentrat discu-
ția pe trei teme mari. Prima 
legată de ocuparea forței de 
muncă și mai ales măsuri pen-
tru a stimula tinerii pentru a 
intra în câmpul muncii. Am dis-
cutat și despre programele de 
inserție socială și de reducere a 
sărăciei și am discutat puțin și 
despre a treia prioritate privind 
protecția și drepturile lucră-
torilor migranți”, a declarat 
prim-ministrul Dacian Cio-
loș. Premierul a precizat că 
s-a concentrat în a discuta cu 

conducerea Ministerului Mun-
cii despre nevoia de a crește 
eficiența utilizării diferitelor 
instrumente de asistență și 
incluziune socială.

„Atunci când vorbim de sără-
cie, de exmplu, de sărăcia în 
mediul rural, asta presupune 
o conlucrare și o coordonare 
a programelor pe care le are 
Ministerul Muncii cu progra-
mele pe care le are Ministerul 
Educației, Ministerul Sănătă-
ții sau Ministerul Agriculturii, 
în așa fel încât, la nivel local, 
responsabilii, primăriile grupu-
rile de acțiune locală să poată 
să vină cu abordări integrate 
și să nu fie blocate cu o biro-
crație foarte rigidă la nivelul 
diferitelor programe pe care 
le avem la nivel național”, a 
precizat Cioloș. El a adăugat 
că, în perioada următoare, 
se va lucra cu grupuri ale 

reprezentanților acestor minis-
tere, autorități de management 
pentru fonduri europene și ale 

diferitelor instituții care gesti-
onează inclusiv programe de 
finanțare din bugetul național 

pentru a „da mai multă clari-
tate a instrumentelor pe care 
le au la dispoziție și a modului 
în care ele pot să fie folosite 
la nivel local pentru a putea 
rezolva o problemă sau alta”.

Totodată, Cioloș i-a încurajat 
pe reprezentanții Ministerului 
Muncii să „lucreze într-un mod 
mai deschis cu diferiți actori 
neguvernamentali” care au 
experiență în aplicarea unor 
programe privind politicile 
sociale, mai spune sursa citată. 
Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale și Persoanelor 
Vârstnice (MMFPSPV) a stabilit 
trei priorități strategice pen-
tru anul 2016: creșterea ratei 
de ocupare a forței de muncă, 
aplicarea Strategiei Naționale 
privind Incluziunea Socială și 
Reducerea sărăciei și asigurarea 
asistenței și protecției lucră-
torilor migranți.

CONTACT

Ambasada României în Regatul Spaniei
Adresa: Avenida de Alfonso XIII, nr. 157, 28016 
Madrid

Tel.: +34 913501881 (5 linii)
Ataşat pe probleme de muncă şi sociale:
+34 913507356; Fax: +34 913452917
E-mail: secretariat@embajadaderumania.es
Web: http://madrid.mae.ro

Secţia Consulară a Ambasadei 
României la Madrid
Adresa: Av. de la Albufera, nr. 319, 28031 
Madrid

Tel.: +34 917344004 (5 linii)
Fax: +34 914165025
E-mail: contact@informatiiconsulare.ro 
Informațiile consulare: secretariado@con-

suladoderumania.es;
Preluare cereri de paşaport: luni–joi, 

9.00–15.00.
Eliberare paşapoarte: luni–joi, 14.30–16.30.
Pentru programări paşapoarte: secre-

tariado@consuladoderumania.es (doar cu 
motive întemeiate)

Pentru obținerea unui titlu de călătorie nu 
este nevoie de o programare prealabilă.

Telefon de urgență: cazuri de deces sau acci-
dente rutiere +34 649656032

Program de lucru cu publicul: luni–joi, 
9.00–17.00; vineri 9.00–16.00

Jurisdicție: Comunitatea Autonomă Madrid, 
Castilia şi León (Avila, Burgos, Leon, Palen-
cia, 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, 9.00–17.00

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
Web: http://barcelona.mae.ro
E-mail: consuladogeneralenbarcelo@tele-

fonica.net
Telefon de urgență: cazuri de deces sau acci-

dente rutiere +34 661 547 853
Jurisdicție: Catalonia (Barcelona, Girona, 

Lerida, Tarragona), Insulele Baleare.
Program de lucru cu publicul: luni–

vineri, 09.00–17.00 (09.00–14.00 depunere 
cereri;  15.30–16.30 eliberare documente).

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: secretariat@cgrosevilla.e.telefo-

nica.net
Web: http://sevilla.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau acci-

dente rutiere +34 648212169
Jurisdicție: Andaluzia (Huelva, Cádiz, 

Málaga, Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada), 
Regiunea Murcia , Ceuta, Melilla.

Program de lucru cu publicul: luni–vineri 
(09.00–14.00 depunere cereri, 15.30–16.30 eli-
berare documente).

Consulatul General al 
României la Bilbao
Adresa: Plaza Circular, nr. 4, 48001 Bilbao

Tel.: +34 944245177
Fax: +34 944245405
E-mail: cgrumaniabilbao@telefonica.net
Web: http://bilbao.mae.ro

Telefon de urgență: cazuri de deces sau acci-
dente rutiere +34 608956278

Jurisdicție: Ţara Bascilor (Alava, Guipuzcoa, 
Viscaya), Navarra, La Rioja, Principatul Asturia, 
Cantabria, Galicia (La Coruña, Lugo, Orense, 
Pontevedra).

Program de lucru cu publicul: luni–joi 
(09.30–14.30  depunere cereri, 16.00–17.00 eli-
berarea documentelor); vineri (09.30–11.30 
preluare cereri şi eliberare documente pentru 
minorii aflați sub tutela autorităților spani-
ole, 11.30–13.00 depunerea jurământului de 
credință pentru obținerea cetățeniei române, 
14.00–15.30 oficiere căsătorii, probleme cetățe-
nie, audiențe etc.- cu programare, 15.30–16.30 
vize - cu programare).

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: consulat@zaragoza.ro
Web: http://zaragoza.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau acci-

dente rutiere +34 663814474
Jurisdicție: Comunitatea Autonomă Aragon–

provinciile Zaragoza, Huesca şi Teruel.
Program de lucru cu publicul: luni–vineri 

(9.00–14.00 depunere cereri, 16.30–17.00 elibe-
rare documente).

Consulatul României la 
Castellón de la Plana
Adresa: Avenida de Valencia, nr. 144, 12006 Cas-
tellón 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: secretariat@consulatcastellon.e.te-

lefonica.net
E-mail (informaţii servicii consulare): info@

consulatcastellon.e.telefonica.net

Web: http://castellon.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau acci-

dente rutiere +34 677842467
Jurisdicție: Comunitatea Valenciană–pro-

vinciile Valencia, Castellón şi Alicante.
Program de lucru cu publicul: luni–joi 

(09.00–13.30 depunere cereri, 15.00–16.30 
eliberare documente); vineri (09.00–11.30 
preluare documente, 12.00–13.00 eliberare 
documente, 14.00–15.30 oficiere căsătorii, pro-
bleme cetățenie, audiențe etc.–cu programare, 
15.30–16.30 vize - cu programare).

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 acci-

dente rutiere +34 609513790
Jurisdicție: Castilla-La Mancha (Toledo, 

Ciudad Real, Albacete, Cuenca, Guadala-
jara),  Extremadura (Caceres, Badajoz).

Program de lucru cu publicul: luni–vineri 
(09.00–14.00 depunere cereri, 16.00–17.00 eli-
berare documente); vineri, 14.00–17.00, pot 
fi programate audienţe, oficieri căsătorii, 
depuneri jurământ, vizite penitenciare etc.

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; contact@informa-

tiiconsulare.ro
Web: http://almeria.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau acci-

dente rutiere +34 682 733 408
Jurisdicție: Almeria
Program de lucru cu publicul: luni–joi 

(09.00–14.00 depunere cereri, 16.30–17.00 eli-
berare documente).

INSTITUŢII ALE STATULUI ROMÂN ÎN SPANIA

ACTUALITATE

Îmbunătățirea activității, întărirea legă-
turilor culturale cu comunitățile istorice 
românești și implementarea spațiului comu-
nicațional comun România - Republica 
Moldova reprezintă principalele obiective 
ale Departamentului Politici pentru Relațiile 
cu Românii de Pretutindeni (DPRRP) pentru 
anul 2016, informează AGERPRES.

Potrivit unui document publicat pe 
site-ul Guvernului, DPRRP își mai propune 
organizarea primului Congres al românilor 
de pretutindeni, informarea acestora privind 
votul prin corespondență și stimularea iniți-
ativelor lor. De asemenea, instituția vizează 
reformarea pe criterii de eficiență a instituți-
ilor aflate în coordonarea ministrului delegat 
pentru Relațiile cu Românii de Pretutindeni, 
acordarea de asistență financiară pen-
tru românii din afara granițelor și reforma 
cadrului normativ al activității Departamen-
tului de Politici pentru Relația cu Românii de 
Pretutindeni, mai spune sursa citată.

ASF a aprobat modificarea normei privind 
RCA, astfel că asigurătorii vor fi obligați să 
coreleze evoluția tarifelor RCA cu nivelul dau-
nelor pentru fiecare segment de asigurați, iar 
pentru vehiculele care nu pot circula în stră-
inătate din cauze tehnice nu vor mai încheia 
și polițe Carte Verde.

„Am aprobat în Consiliul ASF amendamen-
tele la Norma 23, avem clauza cu privire la 
corelarea primelor și majorărilor de prime cu 
daunalitatea”, a declarat președintele ASF, Mișu 
Negrițoiu, informează Mediafax.

Astfel, asigurătorii sunt obligați să transmită 
în format electronic Autorității de Supraveghere 
Financiară ipotezele folosite, metodele actu-
ariale și justificarea aplicării acestora pentru 
calculul primelor, împreună cu baza de date 
utilizată pentru aceste calcule.

În calculul tarifului de primă, asigurătorilor 
le este interzis să folosească indici de încărcare, 
coeficienți de majorare și/sau corecție sau alte 
instrumente de ajustare a tarifelor care să nu 
fie fundamentate statistic și actuarial, asigu-
rându-se în acest fel o proporționalitate între 
tarifele practicate în perioade succesive și evo-
luția daunalității pe segmentul respectiv de 
asigurați, potrivit art. 21, alin (6) modificat.

Același articol este completat cu un alineat, 
potrivit căruia, pentru fiecare segment, asigu-
rătorul RCA trebuie să utilizeze suficiente date 
istorice pentru a putea efectua un calcul rele-
vant din punct de vedere statistic. În situația 
în care asigurătorul RCA nu deține suficiente 

date istorice pentru fiecare segment, acesta 
trebuie să utilizeze date istorice disponibile 
din alte surse, raportate la piața din Româ-
nia sau la piața Uniunii Europene.

Totodată, norma modificată prevede că asi-
guratorii vor emite doar polița RCA, fără Carte 
Verde, pentru vehiculele care nu pot circula în 
afara României, din cauza limitărilor tehnice. 
În această categorie se pot încadra mijloacele 
de transport în comun sau tractoarele cu regim 
special de înmatriculare. „Nu ne-am referit 
expres la transportatori aici, sunt toate vehi-
culele care nu pot circula în străinătate, pe 
fondul limitărilor tehnice”, a precizat Negrițoiu.

Norma va intra în vigoare la data 
publicării în Monitorul Oficial.
Uniunea Națională a Societăților de Asigurare 
și Reasigurare din România (UNSAR) apreciază 

că introducerea unor limitări de orice fel asupra 
tarifării RCA în cadrul proiectului de modifi-
care a normei contravine Constituției.

Totodată, organizația consideră că schim-
bările pot determina și continuarea scăderii 
numărului de asigurători prezenți pe piața RCA, 
potrivit unei scrisori pe care UNSAR a trans-
mis-o recent către ASF. Modificarea normei 
a fost convenită în decembrie între ASF, asi-
gurători și transportatori după un protest al 
acestora din urmă, nemulțumiți de creșterea 
tarifelor RCA. Cele trei părți au semnat atunci 
un memorandum care prevede și plafonarea 
creșterii RCA la cel mult 50% din tarifele vala-
bile în iunie 2015. Confederația Operatorilor 
și Transportatorilor Autorizați din România 
(COTAR) acuză nerespectarea protocolului, sus-
ținând că unele polițe s-au scumpit deja peste 
50%. ASF a anunțat însă că asigurătorii și-au 
respectat promisiunile. În decembrie, trans-
portatorii au organizat un protest la București, 
blocând cu mii de taxiuri, camioane, autobuze 
și microbuze Piața Victoria și Şoseaua Kise-
leff, principala nemulțumire fiind legată de 
creșterea tarifelor RCA. Altă solicitare a vizat 
eliminarea supraccizei, mai spune sursa citată.

Reprezentanții transportatorilor au discu-
tat la Guvern cu vicepremierul Vasile Dâncu, 
ministru al Administrației, și după întâlnire 
au declarat că vor continua discuțiile privind 
RCA și că este posibil să reia protestele, în lipsa 
unor soluții, arătându-se dezamăgiți, totodată, 
că supraacciza va rămâne în vigoare anul viitor.

Foto: gds.ro

Foto: flickr.com

Întărirea legăturilor 
culturale - printre 
prioritățile DPRRP

A fost aprobată modificarea normei RCA, tarifele 
urmând să fie corelate cu nivelul daunelor

Torrejón de Ardoz�Calle Alcorcón, nr. 15
Tel: 91 290 85 70 / 91 290 85 69 / 692 625 033

www.lideromproduct.es

Lider
Romproduct

Activ

Depozit de 
produse românești

Lider din 1998

Marcă proprie Marcă proprie

BIO

Discuţiile de la Ministerul Muncii au vizat programele 
de inserţie socială, ocuparea forţei de muncă

Foto: revista22.ro
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Cum se cere o 
programare 
la Spitalul din 
Torrejón
În Comunidad de Madrid, oricine are drep-
tul să aleagă liber spitalul în care dorește 
să fie îngrijit. Pentru a alege Spitalul Uni-
versitar din Torrejón, aveţi nevoie doar de 
cardul public de sănătate. Aveţi două vari-
ante: 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) și 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 con-
tactat prin telefon în câteva zile, pentru a 
primi programarea. În acest moment puteţi 
cere să fiţi primit la Spitalul Universitar din 
Torrejón și operatoarea vă oferă programa-
rea cu specialistul de care aveţi nevoie. Dacă 
deja sunteţi îngrijit la un alt spital și doriţi 
să vă prezentaţi la Spitalul Universitar din 
Torrejón, luaţi legătura cu Secţia de Primire 
(Unidad de Admisión) a spitalului respectiv 
și explicaţi că doriţi o programare la Spitalul 
din Torrejón. Angajaţii de la secţia respec-
tivă vor gestiona solicitarea și vă vor înmâna 
biletul de trimitere (Parte de Interconsulta). 
Mai multe informații pe internet www.hos-
pitaldetorrejon.es/eligenos

Bolile cardiovasculare sunt 
responsabile de majoritatea 
deceselor la nivel mondial. Se 
estimează că 80% din aceste 
boli ar putea fi evitate prin 
prevenție. Iată care sunt prin-
cipalele sfaturi pentru o inimă 
sănătoasă.

Pentru a vă bucura de 
viață lungă aveți nevoie de o 
inimă sănătoasă. Inima este 

„motorul” care ne asigură viața. 
Deși sunt o serie de factori de 

risc asupra cărora nu putem 
interveni, precum moștenirea 
genetică, sexul, vârsta, există 
o mulțime de alte gesturi pe 
care le putem face pentru a 
ajuta inima să funcționeze la 
capacitate maximă. Cardio-
logii ne oferă cele mai bune 
sfaturi pentru o inimă sănă-
toasă, informează Adevărul.

Atenţie la alimentaţie!
Evitați hrana prea grasă și prea 

sărată. Mențineți-vă o greutate 
stabilă și faceți tot posibilul 
să nu ajungeți la obezitate, 
fiindcă aceasta crește consi-
derabil riscul de atac cardiac 
și de diabet. Un regim sănă-
tos, alcătuit din multe legume 
și fructe, proteine de calitate 
din pește și carne albă, este 
exact pe placul inimii.

Faceţi mişcare
Nu este obligatoriu să vă faceți 

abonament la o sală de sport. 
Este suficient să mergeți pe 
jos în fiecare zi, între 20 și 30 
de minute. S-a demonstrat că 
mersul pe jos ajută la scăderea 
tensiunii arteriale, tonifierea 
mușchiului cardiac și norma-
lizarea valorilor colesterolului.

Staţi departe de ţigară
Renunțarea la fumat odată 
pentru totdeauna înseamnă 
un beneficiu clar pentru inimă. 
Riscul de boală cardiovasculară 
se reduce cu 50% după numai 
un an de la abandonul țigării.

Ţineţi sub control 
colesterolul, 
hipertensiunea 
şi glicemia
Verificați periodic prin analize 
de sânge colesterolul, hiper-
tensiunea și glicemia. Iată care 
sunt valorile normale ale aces-
tor trei coordonate esențiale 
pentru a avea o inimă sănă-
toasă: colesterolul total – sub 
200 mg/dl, hipertensiunea – 
120 mm/Hg, glicemia – sub 120 
mg/dl, conform sursei citate.

Sfaturi importante şi de aplicat 
pentru menținerea sănătății inimii

Dezvoltarea asistenței 
medicale pe lista 
priorităților MS

Dezvoltarea asistenței medicale în pediatrie și pentru nou-năs-
cuți, a asistenței medicale pentru marii arși și alte patologii 
majore, îmbunătățirea tratamentului în oncologie și pentru 
boli rare, creșterea calității serviciilor de îngrijiri și urgențe în 
perioada critică și post-critică, dar și dezvoltarea medicinei 
preventive și educației medicale a populației sunt principalele 
obiective strategice globale ale Ministerului Sănătății în acest 
an, informează AGERPRES.

Potrivit documentului publicat pe site-ul Guvernului, ca 
procese interne, Ministerul Sănătății și-a propus pentru anul 
acesta îmbunătățirea tratamentului unor afecțiuni oncologice 
și hepatitei, prevenirea infecțiilor nosocomiale (n.r.- intraspita-
licești), dezvoltarea programelor naționale de sănătate publică.

În ceea ce privește resursele umane, MS are ca obiective 
reorganizarea funcțională a instituției și a unităților subordo-
nate, dar și reorganizarea rezidențiatului.

Asigurarea resurselor financiare pentru îndeplinirea 
obiectivelor strategice ale Ministerului Sănătății, dar și îmbu-
nătățirea cadrului legislativ în domeniu se numără printre 
priorități, mai spune sursa citată.

M icuțul Duarte este 
primul copil născut 
în 2016 în Comuni-

tatea Madrid. A venit pe lume 
la ora 0:04, la Spitalul Uni-
versitatar din Torrejón și atât 
el, cât și mama lui sunt bine. 
Micuțul a cântărit 2,7 kg și a 
petrecut primele ore de viață 
în cameră cu părinții lui care, 
în baza dreptului la Libera Ale-
gere Sanitară în Comunitatea 
Madrid, au optat pentru Spi-
talul Universitar din Torrejón 
pentru a-l aduce pe lume în 
cadrul Programului de Naș-
tere Respectată al acestui spital.

Carlota si Juanjo, părin-
ții micuțului Duarte, și-au 
exprimat fericirea cu privire 
la sosirea pe lumea al celui de 
al doilea copil (aceștia mai au o 
fetiță de 4 ani) și recunoștința 
față de tot personalul spitalu-
lui pentru afecțiunea, atenția 
și profesionalismul primite pe 
perioada șederii lor în spital. 
Carlota și Juanjo sunt nativi 
din Algeciras și Granada, dar 
trăiesc în Madrid din 2005. Ei au ales Spitalul 
Universitar din Torrejón din dorința de a avea 
parte de o naștere respectată, pentru a putea 

trăi experiența de a aduce pe lume bebelușul 
într-un mediu cu o intervenție medicală scă-
zută, dar cu siguranța de a fi într-un spital cu 

cei mai buni profesioniști. Nașterea s-a des-
fășurat fără probleme și s-a încheiat la câteva 
minute după ora 0.00.

În 2016, primul copil din Comunitatea 
Madrid s-a născut în Spitalul din Torrejón

Foto: internship.gov.ro

Foto: glasul-hd.ro
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Persoanele fizice care dețin o locuință cu destina-
ție nerezidențială sau mixtă, unde au înregistrat 
sediu social, trebuie să depună o declarație 
până la data de 31 martie 2016, chiar dacă nu 
își desfășoară activitatea acolo.

Ministerul Finanțelor precizează, într-un 
document, că persoanele fizice care din 31 
decembrie 2015 au în proprietate clădiri nere-
zidențiale sau clădiri cu destinație mixtă (și 
rezidențială, și nerezidențială) au obligația să 
depună o declarație, până la data de 31 mar-
tie 2016, informează Adevărul.

Formularul declarației este conform Mode-
lului „2016 ITL 001” în cazul persoanelor fizice, 
respectiv Modelului „2016 ITL 002” în cazul 
persoanelor juridice.

Modelele au fost aprobate prin Ordinul 
comun MFP/MDRAP nr. 4087/2069 din 22 
decembrie 2015, publicat în Monitorul Oficial 
la 29 decembrie 2015. „Exemplu: în cazul în 
care am o locuință cu destinație mixtă (în apar-
tament) unde am înregistrat un sediu social 
ca persoană fizică autorizată sau ca un SRL, 
chiar dacă nu-mi desfășor activitatea acolo, 
trebuie să depun această declarație până la 
31.03.2016”, precizează Ministerul Finanțelor.

Rezultă că, nu toate persoanele fizice tre-
buie să depună declarația amintită mai sus, 
ci numai cele care utilizează locuința în sco-
puri nerezidențiale sau ca sediu social sau în 
scopuri mixte, dar nu și cele care utilizează 
locuința în scopuri exclusiv rezidențiale (pen-
tru locuire).

Ce înseamnă clădire cu destinaţie mixtă?
Potrivit noului Cod Fiscal, clădire cu desti-
nație mixtă este clădirea folosită atât în scop 
rezidențial (locuire), cât și nerezidențial (acti-
vități comerciale sau sediu social).

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în pro-
prietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri 
se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse 
între 0,2% și 1,3% asupra valorii care poate 

fi determinată dintr-un raport de evaluare 
întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 
cinci ani anteriori anului de referință sau care 
rezultă din actul prin care se transferă dreptul 
de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în 
ultimii cinci ani anteriori anului de referință.

De asemenea, cota se poate aplica asupra 
valorii finale a lucrărilor de construcții, în cazul 
clădirilor noi, construite în ultimii cinci ani 
anteriori anului de referință.

Cum se stabileşte cota impozitului?
Cota impozitului pe clădiri se stabilește prin 
hotărâre a consiliului local.

La nivelul Capitalei, această atribuție îi revine 
Consiliului General al Municipiului București.

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în pro-
prietatea persoanelor fizice, utilizate în activități 
din domeniul agricol, impozitul se calculează 
prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii 
impozabile a clădirii. În cazul în care, valoa-
rea clădirii nu poate fi stabilită prin calcularea 
cotei (prin una dintre metodele de mai sus), 

impozitul se calculează prin aplicarea cotei 
de 2% asupra valorii impozabile determinate 
la clădirile rezidențiale aflate în proprietatea 
persoanelor fizice.

În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate 
în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se 
calculează prin însumarea impozitului calculat 
pentru suprafața folosită în scop rezidențial cu 
impozitul determinat pentru suprafața folo-
sită în scop nerezidențial.

Exemplu de calcul
Să luăm în calcul un apartament cu două camere 
situat în zona fiscală A dintr-un municipiu reșe-
dință de județ, cu o suprafață de aproximativ 
50 de metri pătrați și valoarea impozabilă esti-
mată la 80.000 de lei, cu toate utilitățile.

Într-un astfel de caz, proprietarul persoană 
fizică are de plătit, în 2016, un impozit de 129 
de lei dacă destinația apartamentului este exclu-
siv rezidențială, de 240 de lei dacă destinația 
este nerezidențială și de 185 de lei dacă desti-
nația este mixtă, conform sursei citate.

ACTUALITATE

Cine trebuie să depună la Direcţiile de Taxe şi 
Impozite declaraţia pentru impozitul pe clădire?

PUBLICITATE

Serbează iubirea, pe 13 februarie, de

Ziua Îndrăgostiţilor!
Orchestră, fântână de ciocolată, muzică în direct și multe alte surprize!
Zonă infantilă cu monitor
Tombolă: poţi câștiga o excursie la Roma, Bruxelles sau Paris
60€/adult și 20€/copil
Rezervă înainte de 1 februarie și profi tă de oferta noastră: 50€/adult.

•Locul ideal pentru a 
organiza nunta, botezul, 
întâlnirile și mesele de 
afaceri, aniversările 
sau orice alt eveniment 
special
•Atmosferă elegantă, 
dar în același timp 
romantică, îmbinată 
perfect cu meniul bogat 
în preparate delicioase

Finca El Manjar de Talamanca
Ctra de Alcalá a Torrelaguna km 22,600
Talamanca de Jarama
658763493 sau 918417282
www.elmanjardetalamanca.com

�  663 795 470
dantolgyi.com�  dan.tolgyi

Fotografie de nuntaFotografie de nunta
Momentele tale unice pot fi  măsurate în clipe.
Misiunea�mea�este arta�de a le da viaţă veșnică!

Foto: novaapollonia.ro

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a decla-
rat, că există nemulţumiri în partid cu privire 
la Călin Popescu Tăriceanu, unii colegi acu-
zând că acesta ar negocia „pe ascuns” cu 
PNL, iar situaţia acestuia la șefia Senatului va 
fi discutată de PSD la finalul lunii ianuarie, 
informează Mediafax.

„Era o oarecare nervozitate în grupul 
senatorial PSD spre finalul sesiunii par-
lamentare, din cauza unor declaraţii ale 
domnului Călin Popescu Tăriceanu, atitu-
dini, afirmaţii. O să discutăm cu grupurile în 
ultima săptămână din ianuarie și o să luăm 
în discuţie și asta. Colegii mei spuneau că 
există anumiţi membri ALDE, poate chiar 
dumnealui, care negociază în ascuns cu PNL 
sau neoficial. Pe de o parte, negociază cu 
PNL, iar pe de altă parte critică Guvernul și 
PNL și fac pe singurii din opoziţie și asta a 
deranjat foarte mult”, a spus liderul PSD.

Dragnea a comentat că PSD i-a oferit lui 
Tăriceanu poziţia a doua în statul român, cea 
de președinte al Senatului, și a avertizat că 
acesta ocupă funcţia în principal cu voturile 
PSD și UNPR, refuzând însă un comentariu 
tranșant cu privire la planurile de revocare, 
mai spune sursa citată.

Dragnea: Tăriceanu 
ar negocia „pe 
ascuns” cu PNL

Foto: novaapollonia.ro
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P reședintele Klaus Iohannis s-a întâl-
nit la Palatul Cotroceni, cu Victoria 
Nuland, asistentul secretarului 

de stat al SUA pentru afaceri europene 
și eurasiatice, care a remarcat progresele 
„substanțiale” înregistrate de autoritățile 
române în lupta anticorupție, informează un 
comunicat al Administrației Prezidențiale, 
conform AGERPRES.

Potrivit sursei citate, în cadrul întreve-
derii s-a subliniat caracterul privilegiat al 
relațiilor bilaterale româno-americane și s-a 
reiterat hotărârea de a consolida în conti-
nuare, pe toate dimensiunile, Parteneriatul 
Strategic dintre România și SUA.

„Un alt subiect de discuție a fost cel 
privind eforturile României în domeniul 
reformei justiției și combaterii corupției, 
doamna Nuland remarcând progresele 
substanțiale înregistrate în acest sens de 
autoritățile române”, se arată în comunica-
tul citat.

În cadrul discuțiilor, șeful statului a sub-
liniat determinarea țării noastre de a-și 
îndeplini angajamentele de membru al 
NATO, mai ales pe fondul provocărilor de 
securitate cu care comunitatea internați-
onală se confruntă la ora actuală. Cei doi 
oficiali au convenit ca România și SUA să 
coopereze strâns în perspectiva pregăti-
rii summitului NATO de la Varșovia, din iulie 
2016.

Cei doi oficiali au avut și un schimb de 
vederi pe tema evoluțiilor din vecinătatea 
estică a Uniunii Europene, arătându-se pre-
ocupați de situația din Republica Moldova, 
context în care au subliniat necesitatea 
continuării procesului de reformă și a par-
cursului european al țării.

O altă temă discutată a fost situația din 
Ucraina, care are un impact negativ direct 
asupra securității regionale.

La întâlnire au mai fost abordate subiecte 
privind agenda europeană, precum cele 
referitoare la criza refugiaților, securitatea 
energetică și situația din regiunea Balcani-
lor de Vest.

Întrevederea dintre cei doi oficiali a durat 
aproape o oră, mai spune sursa citată.

Nuland a remarcat, la 
întâlnirea cu Iohannis, 
progresele substanțiale 
înregistrate de România

Majoritatea filialelor PSD nu vor 
o candidatură alături de UNPR 
în alegerile locale și parlamen-
tare, un motiv fiind imaginea 
proastă a UNPR, dar și rezul-
tatele unor sondaje care arată 
că PSD poate obține mai multe 
voturi candidând singur, potri-
vit unor surse social-democrate.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, 
le-a cerut șefilor de organizații 
să prezinte, în ședința CExN de 
la finalul lunii ianuarie, când se 
va stabili politica de alianțe a 
partidului, o analiză cu privire 
la cooperarea cu UNPR. Şefii 
locali vor trebui să se consulte 
cu organizațiile lor, inclusiv 
cu membrii simpli de partid, 
pentru a veni peste două săptămâni cu un răs-
puns clar, informează Mediafax.

Cu toate acestea, potrivit unor surse soci-
al-democrate, marea majoritate a șefilor de 
organizații s-au decis deja împotriva unei ali-
anțe cu UNPR la viitoarele alegeri, părerea 
fiind împărtășită și de către conducerea cen-
trală a partidului.

Potrivit surselor citate, liderul UNPR, Gabriel 
Oprea, insistă cu formarea unei alianțe, existând 
deja o serie de discuții directe cu Liviu Drag-
nea. În schimb, liderul PSD a declarat public 
că nu va mai discuta cu Gabriel Oprea acest 
subiect până în momentul în care social-de-
mocrații nu iau o decizie, dând de înțeles că 
nu poate fi vorba despre o negociere în această 
privință, iar UNPR va trebui să accepte oricare 
va fi decizia PSD. În ceea ce privește moti-
vele pentru care liderii locali ai PSD se opun 

candidaturilor comune, principalul ar fi imagi-
nea proastă a UNPR, cu care social-democrații 
nu vor să se mai asocieze. Scandalurile în care 
a fost implicat liderul Uniunii, Gabriel Oprea, 
în această toamnă au contribuit la scăderea 
UNPR în sondaje, iar o alianță nu ar fi avanta-
joasă din punct de vedere electoral. Mai mult, 
PSD a comandat și realizat și sondaje potrivit 
cărora scorul partidului la alegerile locale ar fi 
mai bun în situația unei candidaturi indepen-
dente, față de situația unei alianțe cu UNPR.

Un alt motiv pentru care liderii PSD înclină 
către respingerea unei candidaturi comune la 
alegerile locale, dar și la cele parlamentare, este 
atitudinea liderilor UNPR din această toamnă, 
pornind de la cazul polițistului Bogdan Gigină, 
care a murit în timp ce se afla în misiune în 
coloana vicepremierului de atunci Gabriel Oprea, 
cât și refuzul lui Oprea să demisioneze la acel 

moment. Sunt lideri PSD care îl 
văd pe Oprea principalul vino-
vat pentru pierderea guvernării 
de către PSD.

Mai mult, UNPR este criti-
cat din interiorul PSD pentru 
susținerea necondiționată a 
variantelor de formare a nou-
lui Guvern propuse de Klaus 
Iohannis după demisia lui 
Victor Ponta, care au blocat 
formarea unei noi majorități 
tot în jurul social-democraților. 
După acel moment, relațiile din-
tre PSD și UNPR s-au deteriorat 
la nivelul conducerii centrale 
ale celor două partide, situația 
fiind oglindită și în teritoriu.

Astfel, social-democrații nu 
consideră că există avantaje pentru o candida-
tură comună în alegeri, existând însă rezerve 
cu privire la situația de la alegerile parlamen-
tare, când PSD va avea dificultăți în a obține 
50%+1 dintre mandate, pentru a numi un nou 
premier, și va depinde tot de alianțe cu alte par-
tide. Cu toate acestea, majoritatea filialelor vor 
veni la ședința CExN de la finalul lunii ianua-
rie cu propunerea unor candidaturi separate, 
fiind, de altfel, și poziția unor lideri naționali ai 
partidului, astfel încât șansele pentru o alianță 
cu UNPR sunt foarte reduse în acest moment, 
mai spune sursa citată.

Pe de altă parte, liderii PSD nu resping posi-
bilitatea formării unor alianțe post-electorale 
la alegerile locale, cum ar fi în consiliile locale 
și județene, atât pentru numirea șefilor de CJ, 
cât și pentru susținerea unor proiecte și for-
marea unor majorități.

Majoritatea organizaţiilor PSD se opun 
candidaturii pe liste comune cu UNPR în alegeri

Consulat României la Sevilla – Consulat itinerant la Málaga

Foto: stiridb.ro

ACTUALITATE

Foto: jurnalul.ro

Copreședintele PNL, Alina Gorghiu, a decla-
rat că liberalii vor discuta în cadrul comisiei 
de unificare a partidului varianta de înlocu-
ire a lui Călin Popescu-Tăriceanu din funcția 
de președinte al Senatului, informează 
AGERPRES. „Au fost discuții, ne-au căutat de 
la ALDE, pe toate palierele, colegi din Par-
lament. Nu există niciun fel de plan al PNL 
de a face vreo alianță electorală, politică cu 
acest partid. Dimpotrivă, eu am să discut 
cu colegii noștri din comisia de unificare să 
vedem procedural, deși nu avem voturile, 
cum putem să ne gândim la înlocuirea dom-
nului Tăriceanu din funcția de președinte 
al Senatului, pentru că văd că PSD se tot 
fâstâcește să facă acest lucru, deși sunt sin-
gurii care au majoritatea în Senat și ar putea 
să o facă fără ezitări. Să îl văd pe domnul 
Dragnea atunci ce va face”, a afirmat Alina 
Gorghiu, la finalul Biroului Politic Central al 
PNL, mai spune sursa citată.

Liberalii vor înlocuirea 
lui Tăriceanu de la 
şefia Senatului

În perioada 14-18 ianuarie a.c., doamna San-
dra Pralong, consilier de stat pentru relația cu 
românii din afara granițelor din cadrul Admi-
nistrației Prezidențiale a realizat o vizită de 
lucru în Spania. Cu această ocazie, consilie-
rul Președintelului României s-a întâlnit la 
Madrid cu Directorul General pentru Imigrație 

din cadrul Comunității Madrid, domnul Pablo 
Gómez-Tavira, cu care a discutat despre politicile 
de integrare, precum și despre oportunitățile de 
colaborare între administrațiile celor două țări. 
De asemenea, dna. consilier de stat s-a reunit 
cu reprezentanții mediului asociativ care au răs-
puns invitației lansate de Ambasadă, precum 

și cu conducerea Secției Consu-
lare Madrid și a reprezentanței 
Institutului Cultural Român 
în capitala spaniolă, pentru 
a aborda proiectele derulate 
în favoarea comunității, infor-
mează printr-un comunicat de 
presă Ambasada României în 
Regatul Spaniei.

Cu ocazia vizitei în Spa-
nia, dna. Pralong a vizitat și 
Comunitatea Valenciană, răs-
punzând invitației de a participa 
la Gala de premiere a campa-
niei „Noi susținem excelența!” 
lansată de ziarul Occidentul 
Românesc, precum și la eve-
nimentul de marcare a Zilei 
Culturii Naționale organizat 
de asociația ARIPI la Univer-
sitatea din Alicante.

Vizita a continuat în regi-
unea Murcia, unde a avut loc 
o întâlnire cu reprezentanții 
mediului asociativ la sediul con-
sulatului onorific al României, 

precum și în Almería, ocazie cu care dna. con-
silier de stat a participat la „Serata Eminescu” 
organizată de viceconsulatul român din loca-
litate. La finalul vizitei, a avut loc o întâlnire 
la Madrid cu reprezentanții presei de limba 
română, se mai precizează în comunicatul de 
presă.

Vizita în Spania a doamnei Sandra Pralong, consilier 
de stat pentru relația cu românii din afara granițelor

Evenimentul de marcare a Zilei Culturii Naționale (M. Eminescu), Univ. din Alicante / AMBASADA ROMÂNIEI ÎN REGATUL SPANIEI

L’ Alcazaba
RESTAURANT FINCA

R E S T A U R A N T  T I P I C  R O M Â N E S C

• Nunţi, botezuri, onomastice 
și alte evenimente

• Formaţie live vineri, sâmbătă 
și duminică cu un nou meniu

• Meniu evenimente 
de la 33€ până la 115€

• Pentru nunţi includem 
tortul, fântâna de ciocolată 
cu fructe, covor roșu 
și porumbei

• Pentru botezuri includem 
DJ, tortul, bar liber la bere 
și vinul alb și roșu

• Vinerea și duminica, 
evenimentele au o reducere 
de 10% la meniul ales

• Saloane individuale, exlusiv 
pentru un singur eveniment

• Ora fi nală eveniment: 
4.30-6.00 a.m. 
(în funcţie de meniul ales)

Carretera Burgos, salida 23,
direcţia Algete, pe partea stângă, M100 km23

www.fi ncalcazaba.es
www.facebook.com/fi nca.alcazaba

Consulatul General al României la Sevilla orga-
nizează un consulat itinerant la Málaga, în data 
de MIERCURI, 27 IANUARIE 2016, cu pro-
gramul: între orele 09:00–13:00 primiri acte 
și 14:00 – 16:00 eliberări documente, la Cen-
tro Ciudadano La Virreina, situat la adresa 
Camino de la Virreina nr. 7, etaj 2.

Activitatea se va desfășura numai pe bază de 
înscriere prealabilă, la adresa de email secre-
tariat@cgrosevilla.e.telefonica.net sau pe fax 
la nr. 954 627 108, prin comunicarea nume-
lui complet, serviciului consular solicitat și 
a unui număr de telefon de contact. Cetățe-
nii care solicită servicii/documente consulare 

vor prezenta documentele de identitate/călă-
torie și/sau stare civilă atât în original, cât și 
în fotocopie.

IMPORTANT: Solicitările de pașapoarte 
se depun EXCLUSIV la sediul Consulatului 
General al României la Sevilla (Av. Manuel 
Siurot 30, Sevilla).
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ECONOMIE

Câștigul salarial mediu a fost 
în noiembrie de 1.918 lei net, 
în creștere față de luna ante-
rioară cu 47 lei, sau 2,5%, cele 
mai mari valori, de 4.756 lei, 
fiind raportate în IT, iar cele 
mai mici, de 1.083 lei, în hote-
luri și restaurante, a anunțat 
Institutul Național de Statistică 
(INS), informează Mediafax.

„În luna noiembrie 2015, 
în majoritatea activităților 
din sectorul economic nive-
lul câștigului salarial mediu net 

a fost mai mare față de luna 
octombrie 2015. Creșterile 
câștigului salarial mediu net 
față de luna precedentă s-au 
datorat acordării de prime oca-
zionale (inclusiv prime anuale 
sau pentru sărbători), sume din 
profitul net și din alte fonduri, 
dar și realizărilor de producție 
ori încasărilor mai mari (func-
ție de contracte/proiecte). De 
asemenea, creșterile câștigu-
lui salarial mediu net au fost 
influențate în unele activități 

economice și de disponibili-
zările de salariați cu câștiguri 
salariale mici”, arată INS, 
într-un comunicat.

Cele mai mari creșteri s-au 
înregistrat în activități auxili-
are intermedierilor financiare 
(inclusiv activități de asigurare 
și fonduri de pensii)–25,5%, în 
fabricarea autovehiculelor de 
transport rutier, a remorcilor 
și semiremorcilor, fabricarea 
produselor din tutun–între 
11% și 13% și în tipărirea și 

reproducerea pe suporturi 
a înregistrărilor, depozitare 
și activități auxiliare pentru 
transport, fabricarea pro-
duselor din cauciuc și mase 
plastice, fabricarea produselor 
textile, intermedieri financi-
are (cu excepția activităților 
de asigurări și ale fondurilor 
de pensii), activități de servi-
cii în tehnologia informației 
(inclusiv activități de servicii 
informatice), fabricarea de 
mobilă–între 6% și 9%.

Scăderi au fost consemnate 
în industria metalurgică (5%) 
și extracția petrolului brut și 
a gazelor naturale (4,6%). „În 
sectorul bugetar s-au înregistrat 
creșteri ale câștigului salarial 
mediu net față de luna prece-
dentă în învățământ (+2,4%) 
ca urmare a acordării sume-
lor reprezentând plata cu ora a 
cadrelor didactice, în adminis-
trația publică (+1,4%), respectiv 
în sănătate și asistență socială 
(+0,9%)”, notează Statistica.

Comparativ cu luna noiem-
brie a anului precedent, 
câștigul salarial mediu nomi-
nal net a crescut cu 10%, mai 
spune sursa citată.

Câştigul salarial mediu a crescut în noiembrie 
cu 2,5% faţă de luna anterioară, la 1.918 lei net

Foto: magazinsalajean.ro

ECONOMIE

Ministerul Fondurilor Europene își propune ca priorităţi, pen-
tru 2016, îndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante pentru 
atragerea fondurilor în exerciţiul 2014-2020 și „transparenţă 
totală” în implementarea programelor și proiectelor europene.

Ministerul Fondurilor Europene are ca prioritate strate-
gică îndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante pentru atragerea 
fondurilor europene în exerciţiul 2014 – 2020, cu termen de 
finalizare în octombrie, transparenţa totală a implementării 
programelor și proiectelor europene prin publicarea pe site-ul 
ministerului a informaţiilor relevante despre gestionarea FESI 
2014 – 2020 (Fondurilor Europene Structurale și de Investi-
ţii) și prin crearea unui cadru prin care MFE să aibă un rol activ 
în punerea programelor în practică, cu termen de finalizare 
octombrie, informează Mediafax.

Potrivit planului de acţiuni sectoriale, prezentat de Guvern, 
pe lista de priorităţi ale MFE mai figurează sprijinirea bene-
ficiarilor prin simplificarea procedurilor de implementare, 
standardizarea documentelor și întâlniri între reprezentanţi ai 
ministerului și structuri regionale ale proiectelor finanţate, cu 
termen de finalizare în octombrie.

De asemenea, ministerul vizează accelerarea implemen-
tării programelor FESI 2014 – 2020 prin finalizarea acreditării 
pentru autorităţile implicate în gestionarea FESI, cu termen de 
finalizare iunie, lansarea apelurilor de proiecte și contracararea 
proiectelor aprobate conform calendarului până în octombrie 
și revizuirea cadrului normativ și procedural privind proiectele 
de infrastructură mare, până în aprilie, mai spune sursa citată.

Finalizarea Sistemului Electronic de Gestionare a Programe-
lor și Proiectelor Europene până în aprilie și finalizarea tuturor 
funcţionalităţilor sistemului până în octombrie se regăsește pe 
lista priorităţilor stabilite de minister.

Plata integrală a subvențiilor pe suprafață către fermierii 
români va începe cel mai probabil în luna martie, a anunțat 
ministrul Agriculturii, Achim Irimescu. „În urma analizei pe care 
am avut-o cu Agenția de Plăți și cu furnizorul de soft pentru 
modulul de plăți într-o primă fază, analizând toate cerin-
țele care trebuie îndeplinite, a fost avansată data de 27 aprilie 
2016. Ulterior, discutând pe o procedură pe care ne-a impus-o 
Curtea de Conturi în ceea ce privește elaborarea contractu-
lui și stabilirea exactă a detaliilor pentru realizarea modulului 
respectiv, am ajuns la a câștiga o lună. Sper ca în martie, cel 
târziu, să începem plățile”, a explicat ministrul Agriculturii, 
informează AGERPRES.

Plata avansului pe suprafață a fost acordată cu întârziere 
din cauza unor disfuncționalități ale sistemul informatic care 
controlează distribuția subvențiilor, angajații APIA fiind nevoiți 
să prelucreze manual o parte din cererile depuse de fermieri. 
Potrivit datelor APIA, până la termenul limită, 30 noiembrie, 
peste 602.000 de fermieri care au depus cereri de plată în 
cadrul Schemei de Plată Unică pe Suprafață (SAPS) — Campa-
nia 2015 au primit 255,448 milioane de euro drept avans pentru 
o suprafață de 5,75 milioane de hectare.

Cuantumul pentru plata SAPS — Campania 2015 este 
de 77,42 euro/ha, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 900 pri-
vind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru 
stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pen-
tru agricultură aferente schemelor de plăți directe și pentru 
măsuri de piață în agricultură, precum și a ajutoarelor specifice 
care se finanțează din Fondul European de Garantare Agricolă, 
mai spune sursa citată. Plata în avans poate fi acordată în pro-
cent de până la 70% din valoarea totală a plăților directe, iar 
România a acordat un avans de aproximativ 53 euro/ha.

Ministerul Fondurilor Europene 
doreşte transparenţă totală 
în gestionarea proiectelor

Plata integrală a subvențiilor 
pe suprafață către fermierii 
români va începe în martie

Guvernul român trebuie să fie 
vigilent, să își mențină poziția 
în ceea ce privește reformele, 
și să evite presiunile ce ar 
putea amenința eforturile de 
consolidare fiscală având în 
vedere situațiile dificile cu 
care se confruntă regiunea 
chiar dacă ratele de creștere 
și performanță economică a 
României au în continuare 
valori extrem de pozitive, a 
declarat Cyril Muller, vice-
președinte al Băncii Mondiale 
pentru Europa și Asia Centrală, 
informează AGERPRES.

Reprezentantul instituției 
financiare internaționale s-a 
aflat pentru trei zile în Româ-
nia alături de noul Director 
de Operațiuni numit pentru 
țările Uniunii Europene, Arup 
Banerji, și Directorul Executiv, 
Frank Heemskerk, ce reprezintă 
România în cadrul Comitetului 
Directorilor al Băncii Mondiale.

„Pe durata vizitei am purtat 
discuții excelente cu privire la 
modul în care putem sprijini 
agenda și vom lucra împre-
ună în domeniul reformelor 
privind întreprinderile de stat, 
modernizarea sistemului de 

asistență socială și cadastru, 
și vom continua să ne concen-
trăm pe sănătate și educație. Am 
fost impresionat în mod pozi-
tiv de optimismul manifestat 
în România și de pragmatis-
mul noului Guvern”, a arătat 
Cyril Muller într-un comunicat.

Potrivit documentului citat, 
Banca Mondială a luat notă de 
situația economică pozitivă a 
României ce a înregistrat una 
dintre cele mai mari rate de 
creștere la nivelul UE în anul 
2014 și 2015, precum și de efor-
turile depuse de autorități în 
ultimii ani ce au contribuit 

la consolidarea fiscală a țării. 
Delegația BM a salutat intenți-
ile noului Guvern de a accelera 
reformele în domeniile cheie 
ale economiei, în special pe 
cele ce țin de dezvoltarea unei 
administrări eficiente a sec-
torului public, accelerarea 
guvernanței corporative la nive-
lul întreprinderilor de stat și 
măsurile orientate către pro-
movarea creșterii echilibrate 
în zonele rurale.

Delegația a reconfirmat 
poziția Băncii în calitate de 
partener în ceea ce privește 
agenda reformei structurale 

în România orientată către 
creștere economică continuă 
și durabilă și convergența la UE. 
Pe durata vizitei, cele două părți 
au semnat Memorandumul de 
Înțelegere pentru a prelungi 
parteneriatul dintre Bancă și 
România până în anul 2023, 
se precizează în comunicat.

Vizita vicepreședintelui BM a 
inclus întâlniri cu președintele 
Klaus Iohannis, guvernatorul 
Băncii Naționale, Mugur Isă-
rescu, prim-ministrul Dacian 
Cioloș, președintele Camerei 
Deputaților, Valeriu Zgonea, 
ministrul Finanțelor Publice, 
Anca Dragu, ministrul Fondu-
rilor Europene, Aura Răducu, 
și cu ambasadori și reprezen-
tanți ai sectorului privat, mai 
spune sursa citată.

Banca Mondială a oferit 
asistență României pentru a 
realiza prioritățile naționale 
încă din anul 1973, când a avut 
loc prima misiune economică la 
nivelul țării. De atunci, Banca 
Mondială a furnizat 12,6 mili-
arde de dolari sub formă de 
împrumuturi, garanții și gran-
turi pentru un spectru larg de 
sectoare.

Banca Mondială: Guvernul României trebuie 
să fie vigilent în contextul dificil din regiune

Foto: youtube.com
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U niunea Muncitorilor Români, 
alături de Ziarul El Rumano 
și Radio Românul (Spania) 

lansează „Programul de dezvoltare a 
antreprenoriatului românesc în spriji-
nul inițierii unei afaceri sau dezvoltării 
unei afaceri existente”.

„Prin acest program antrepreno-
rial se dorește promovarea spiritului 
antreprenorial, crearea de noi locuri de 
muncă, educarea spiritului antrepreno-
rial românesc, dezvoltarea mediului de 
afaceri în rândul comunității românești 
din Spania, creșterea competitivității, 
crearea unor programe de consultanță 
și finanțare pentru afacerile românești”, 
a declarat Președintele Uniunii Mun-
citorilor Români din Spania.
Cum poți afla dacă ți se 
potriveşte acest program?
Analizează dacă te afli în aceste faze 
ale dezvoltării tale antreprenoriale:

• ai o idee de afacere la care te gân-
dești de ceva timp?

• ai un talent sau o îndemânare, dar nu ai 
găsit ocazia pentru a-ți transforma pasiunea 
într-o afacere?

• ai un plan de afacere, dar nu ai găsit oca-
zia să-l pui în practică?

• ai pornit o afacere de curând, dar nu ești 
mulțumit de rezultatele obținute?

• ai o afacere care dorești să meargă din 
bine în mai bine?

Dacă răspunsul la una dintre întrebările de 
mai sus este „DA”, atunci cu siguranță trebuie 
să te înscrii și tu în acest program la adresa 
de e-mail:

marketing@radioromanul.es sau la numă-
rul de telefon 691 324 599.

Ce se întâmplă după înscriere?
O echipă de specialiști vor analiza proiectele 
înscrise în acest program, iar la final, cele mai 
bune 5 idei și proiecte vor fi premiate.

În plus, se oferă șansa câștigării marelui 
premiu în valoare de 15.000 € în promovare 
pe durata unui an.

În timpul programului, ai o ocazie deosebită 

de a-ți îndeplini un vis antrepreno-
rial, obții șansa de a-ți depăși limitele 
și a câștiga mai mult, beneficiezi de 
formare, motivare, consiliere, antre-
nare pentru a găsi soluții de beneficiu 
maxim pentru ceea ce îți dorești, ai 
șansa ca ideea ta să fie premiată și chiar 
mai mult să câștige marele premiu 
sau chiar șansa transformării vieții 
tale și îndreptarea spre un viitor mai 
bun pentru tine și familia ta. Cheia 
spre succes!
Ce se întâmplă după 
câştigarea marelui premiu?
Ai acces la servicii complete de pro-
movare, îți poți planifica bugetul de 
promovare după bunul plac, fără să 
duci grija costurilor de promovare, 
ai acces la mai multe canale de pro-
movare în același timp, poți analiza 
detaliat unde, când și la cine ajunge 
mesajul tău, reclama ta, afacerea ta.
Nu mai ezita, înscrie-te acum!
Acest program este inițiat și susținut 

de Asociația Uniunea Muncitorilor Români, 
Ziarul El Rumano și Radio Românul.

Parteneri media: Agenția Națională de Presă 
AGERPRES www.agerpres.ro, Radio Românul 
www.radioromanul.es (107,7 FM în Spania) 
și Ziarul El Rumano en España www.perio-
dicoelrumano.es.

CAMPANIE

RESTAURANT FINCA

L’ Alcazaba
Carretera Burgos, salida 23,

direcţia Algete, pe partea stângă, M100 km23
www.fi ncalcazaba.es

www.facebook.com/fi nca.alcazaba
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Trupa Marcu
40€/persoană

PETRECE

Programul de dezvoltare a antreprenoriatului 
românesc pentru o afacere nouă sau existentă
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Președintele ucrainean Petro 
Poroșenko a declarat că autori-
tățile de la Kiev sunt pregătite 
să reia alimentarea cu energie 
electrică a Crimeei, după mai 
mult de o lună de la întrerupere, 
dar numai dacă peninsula ane-
xată de Rusia în martie 2014 
revine în componența Ucrai-
nei, informează Adevărul.

„Suntem pregătiți să furni-
zăm electricitate Crimeei, care 
este o parte a Ucrainei. O puteți 
avea dacă o doriți. Dacă nu, 
vom aștepta până suveranita-
tea Ucrainei asupra Crimeei 
este restabilită”, a afirmat 
Poroșenko la conferința sa de 
presă anuală. Rusia a refuzat 

să accepte condițiile Ucrainei 
pentru reînnoirea contractu-
lui de furnizare a electricității 
în Crimeea, care a expirat la 

1 ianuarie 2016. Poroșenko a 
precizat că Ucraina este pre-
gătită „să asigure furnizarea 
electricității”, dar contractul 

trebuie să stipuleze că Penin-
sula Crimeea este o „republică 
autonomă” a Ucrainei.

El a insistat că Kievul face 
tot ce poate pentru a „preveni 
apariția mai multor complica-
ții în viețile” locuitorilor din 
peninsulă, dar a subliniat că 
liderii Crimeei sunt cei care 
au refuzat reînnoirea contrac-
tului de electricitate, conform 
sursei citate.

Locuitorii peninsulei se 
confruntă cu pene cronice 
de electricitate de când lini-
ile principale de înaltă tensiune 
care transportă energie elec-
trică din Ucraina au fost vizate 
de explozii pe 22 noiembrie 
2015. Restaurarea parțială a 
aprovizionării cu energie elec-
trică a fost oprită complet după 
un nou atac asupra instalații-
lor pe 30 decembrie.

Turcia le va oferi permise de 
muncă refugiaților sirieni

Economia Uniunii Europene ar fi afectată 
puternic dacă Schengen s-ar desfiinţa
Criza imigrației, cea mai gravă 
care afectează Europa după al 
II-lea Război Mondial, a generat 
disensiuni grave între statele 
membre UE, cu riscul destră-
mării Spațiului Schengen.

„Un Spațiu Schengen mai mic 
ar însemna mai puține locuri 
de muncă și o creștere eco-
nomică mai mică”, a declarat 
Jean-Claude Juncker, admi-
țând însă că nu va fi ușor să fie 
oprit actualul aflux de imigranți 
extracomunitari, informează 
Mediafax. „Schengen este una 
dintre cele mai mari realizări ale 
procesului de integrare euro-
peană”, a subliniat Juncker.

„Fără Schengen, fără libera 
circulație a angajaților, fără 
libertatea cetățenilor UE de 
a călători, zona euro nu are 
sens. Aceeași schemă se aplică 
în raportul dintre Schengen, 

libertatea de circulație și piața 
comunitară”, subliniază pre-
ședintele Comisiei Europene.

Cetățenii Uniunii Euro-
pene vor găsi mai greu locuri 
de muncă, iar economia comu-
nitară va avea de suferit în 
cazul în care Spațiul Schen-
gen s-ar destrăma din cauza 
crizei imigrației, avertizează 

președintele Comisiei Europene, 
Jean-Claude Juncker. La rân-
dul său, Jeroen Dijsselbloem, 
președintele Eurogrup, a afir-
mat că menținerea spațiului 
de liberă circulație Schengen 
este esențială pentru prosperi-
tatea economică a zonei euro.

Cancelarul Germaniei, 
Angela Merkel, și președintele 

Comisiei Europene, Jean-Cla-
ude Juncker, au afirmat în mod 
repetat că există o legătură 
directă între Spațiul Schengen 
și zona euro, mai spune sursa 
citată. Rugat să explice această 
legătură, Jeroen Dijsselbloem 
a explicat că Spațiul Schengen 
este „esențial pentru coopera-
rea economică și dezvoltarea 
Europei”. Pentru protejarea 
sistemului de liberă circula-
ție Schengen, este „vital să fie 
securizate frontierele externe 
și să existe cooperare cu Tur-
cia”, a subliniat șeful Eurogrup. 

„În momentul de față, asistăm 
la măsuri individuale luate de 
state la frontiere. Trebuie să 
fim foarte atenți, căci aceasta 
este o spirală negativă spre 
un nivel inferior. Nu sunt de 
acord cu așa ceva”, a subliniat 
Dijsselbloem.

Guvernul turc a decis să ofere, în anumite condiții, permise 
de muncă refugiaților sirieni pentru a le îmbunătăți condițiile 
de viață din Turcia și pentru a încerca să stopeze astfel fluxul 
de migranți ilegali către Uniunea Europeană (UE), informează 
AGERPRES. Potrivit unui decret publicat recent în Monito-
rul Oficial turc, persoanele „plasate sub protecție temporară”, 
denumirea oficială folosită pentru refugiați, vor putea benefi-
cia de un permis de muncă după șase luni de la înregistrarea 
lor oficială de către serviciile de imigrație.

Turcia găzduiește în prezent peste 2,2 milioane de siri-
eni care au fugit de războiul civil din țara lor declanșat în 2011. 
Circa 250.000 dintre ei sunt adăpostiți în tabere instalate în 
apropiere de frontieră, însă marea lor majoritate sunt stabiliți 
în marile orașe. Ei muncesc „la negru” în condiții foarte precare 
sau cerșesc ceea ce provoacă cu regularitate tensiuni cu popu-
lația locală. Decretul publicat, prevede că ponderea refugiaților 
care dețin un permis nu poate depăși 10% din forța de muncă 
a fiecărei întreprinderi din Turcia, mai spune sursa citată.

„Permisele de muncă oferite sirienilor nu vor afecta locurile 
de muncă ale cetățenilor turci”, a dat asigurări vicepremierul 
Numan Kurtulmuș, prezentând presei proiectul de decret dis-
cutat de Consiliul de miniștri.

Foto: adevarul.ro

Foto: paginaeuropeana.ro
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• Certifi cate de naştere, 
căsătorie, celibat, cazier judiciar
• Apostila de la Haga pe original
• Alte documente: livret de familie, sentinţe, 
cărţi de muncă, foi matricole, diplome etc.

Traduceri “juradas”: ROtoate limbile

• Pentru Consulat: NIE/Denunţ/Sentinţe de divorţ/ 
Certifi cate de naștere, deces, căsătorie cu apostilă
• Dosare pentru căsătorie și certifi cate medicale
• Pentru România: Traducem și legalizăm 
orice document cu / fără apostila de la Haga 
pentru România

Traduceri legalizate: toate limbileRO

• Traducem: diplome, adeverinţe,
foi matricole, suplimente de diploma 
în/din orice limbă
• Pregătim și depunem dosare pentu 
omologarea și recunoașterea studiilor

Omologare studii�/
recunoaștere profesională

În limba spaniolă cu apostilă de la 
Haga și traducere în limba română 
pentru călătorie minori, obţinerea de 
alocaţii, pensii, vânzări/cumpărări, 
divorţuri, solicitări de documente 
(certifi cate de naştere, căsătorie, 
celibat, adeverinţe) etc.

Împuterniciri

* traducător autorizat pentru limba spaniolă în temeiul autorizaţiei nr. 29546 / 2010, eliberate de Ministerul Justiţiei din România
* traducători “jurados” recunoscuţi de Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación din Spania
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Un lider naţionalist doreşte 
separarea Flandrei de Belgia
Liderul naţionaliștilor flamanzi, Bart De Wever, a relansat 
recent dezbaterea cu privire la independenţa Flandrei, decla-
rând că mișcarea flamandă nu va rămâne pasivă. Pentru a intra 
în guvernul liberalului francofon Charles Michel în octom-
brie 2014, Noua Alianţă Flamandă (N-VA), condusă de Bart De 
Wever, a acceptat să-și suspende până în 2019 revendicările 
sale instituţionale, informează AGERPRES.

Formaţiunea naţionalistă, care a obţinut 32,5% din voturi în 
Flandra la alegerile parlamentare din mai 2014, era susţinută 
de numai 27,5% dintre flamanzi în luna septembrie a anului 
trecut. În același timp, susţinătorii de extremă dreapta ai inde-
pendenţei, formaţiunea Vlaams Belang, a urcat în preferinţele 
electoratului de la 5,8% în 2014 la 9,7% în septembrie anul tre-
cut. „Mai multe figuri eminente ale mișcării flamande mi-au 
împărtășit îngrijorarea lor legată de profilul ideologic al parti-
dului. Ne respectăm promisiunea de a respecta un temporar în 
materie comunitară, dar acest lucru nu înseamnă că mișcarea 
flamandă trebuie să rămână imobilă”, a subliniat De Wever.

În ultimele săptămâni, personalităţi din N-VA au făcut 
unele comentarii provocatoare pentru francofoni. Pe 6 ianua-
rie, Liesbeth Homans, un ministru regional apropiat al lui Bart 
De Wever, a declarat chiar că „speră” ca Belgia să nu mai existe 
în 2025, notează sursa citată.

Ucraina condiționează furnizarea 
electricității în peninsula Crimeea

ESPAÑOL

E ste proyecto innovador en el campo de la robótica se 
lanzó en 2012, y cuenta con la participación de seis 
organizaciones de España, Luxemburgo y Suiza, la 

empresa rumana Teamnet y coordinado por el Centro Tec-
nológico AITIIP (Zaragoza), informa El Instituto Español de 
Comercio Exterior (ICEX).

En 14 años, la rumana Teamnet se ha convertido en una de 
las principales empresas desarrolladoras de soluciones para 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. Su director 
general, Bogdan Padiu, ha hablado para la edición de septi-
embre-octubre de la revista The Diplomat sobre el futuro de 
la compañía, que factura cerca de 90 millones de euros anua-
les. Uno de sus productos estrella es Megarob. “Es un invento 
único en el mundo, que integra diferentes tecnologías en el 
campo de la robótica”. El proyecto se lanzó en 2012, en colabo-
ración con seis organizaciones de España, Luxemburgo y Suiza, 
y coordinado por el Centro Tecnológico AITIIP (Zaragoza).

Por otro lado, Teamnet invierte anualmente en investi-
gación y desarrollo, con el objetivo de crear soluciones de 
nueva generación con potencial para cambiar la sociedad 
para mejor. “En los últimos años, Teamnet se ha especializado 
en diferentes campos de la innovación, desde Procesamiento 
del Lenguaje Natural hasta Big Data. En la actualidad, esta-
mos concentrando esfuerzos en los cuatro ejes principales: la 
robótica, la nube, el Internet de las cosas y las ciudades inteli-
gentes”, afirma Padiu.

La expansión regional de Teamnet empezó en 2010 y hoy el 
grupo opera directamente en Rumanía (donde tiene su sede), 
Turquía, Bélgica, Croacia, Serbia y la República de Moldavia, 
donde da empleo a 800 especialistas.

La mujer del nuevo presidente 
catalán es de origen rumano 
y se ha integrado en Cata-
luña a la perfección desde el 
flechazo de amor que ambos 
tuvieron en 1998, informó 
el periódico ABC.es. En un 
segundo plano pero más que 
presente, la mujer de Carles 
Puigdemont, el nuevo presi-
dente catalán, ya ha empezado 
de ejercer de primera dama de 
Cataluña y está acompañando 
en todo momento a su marido 
en los decisivos momentos que 
está viviendo estos días. Pero, 
¿quién es ella?

La mujer del presidente se 
llama Marcela Topor, tiene 38 
años y aunque nació en una ciu-
dad del noreste de Rumanía ha 
acabado instalada en Cataluña 
por amor. Topor, una filóloga 
que trabaja como periodista, 
apareció en la vida de Puig-
demont en 1998. Quienes los 
conocen dicen que lo suyo fue 
un flechazo. Ambos coincidie-
ron en el Festival Internacional 
de Teatro Amateur de Gerona, 
al que ella acudió como actriz 
en una compañía universita-
ria, según la fuente citada. Su 

relación avanzó viento en popa 
y dos años después de cono-
cerse se casaron por lo civil 
en Rosas (Gerona).

Repitieron más adelante el 
enlace en Rumanía, siguiendo 
el ritual ortodoxo. Con el apoyo 
de su marido, Topor empezó a 
trabajar como periodista en el 
Catalonia Today, una revista 
hecha en inglés, y también 
colabora en la televisión de El 

Punt Avui realizando entrevis-
tas a extranjeros residentes en 
Cataluña. El matrimonio tiene 
dos hijas: Magalí, de 8 años, 
y Maria, de 6.

Si un hecho destacan los 
allegados de la pareja es la 
capacidad de integración que 
Topor ha tenido. Sus facilidades 
por los idiomas han permitido 
que ya hable catalán sin nin-
gún problema. La primera 

dama, además, mostró reci-
entemente en un artículo su 
alegría sobre la evoluciónn del 
proceso secesionista, algo que 
parece que le ha inculcado su 
marido. Al igual que su antece-
sora, Helena Rakosnik, Topor 
promete estar al lado de su 
pareja en los intensos momen-
tos que le esperan al frente de la 
Generalitat de Cataluña, según 
la fuente citada.

Una empresa rumana 
colabora con empresas 
españolas para el Megarob

Marcela Topor, la musa independentista de 
Carles Puigdemont–el nuevo presidente catalán

Foto: lavanguardia.com
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• Tratamientos faciales y corporales con aparatología y 
técnicas de última generación. Masajes contracturales. 
Problemas y soluciones para pies. Micropigmentación. 

Refl exología podal. Manicura y pedicura.
• Depilación, Laser de diodo de última generación. 

Oferta al 50%.
• Ttos Capilares. Pérdida de cabello, Hombres y 

mujeres. Resultados espectaculares.
• Cápsula del tiempo. Tratamiento revolucionario facial 

en el que se recupera la juventud máxima de tu piel.
• Micropigmentación. Resultados sorprendentes.

• Refl exologia podal. Haz uno de los descubrimientos 
más sorprendes en el mundo de los masajes. 

Es un verdadero placer.
• Radiofrecuencia. Resultados para la fl acidez.
• Mesoterapia clínica para manchas, arrugas, 

fl acidez con apertura de microcanales.

Oferta día de 
los enamorados
•Tratamiento Facial 
con Radiofrecuencia 
ó mesoterapia 
virtual 25€ (solo 
hasta el 13 de 
Febrero).
•La nueva tarjeta 
regalo para el día de 
los enamorados
“El regalo perfecto”

PROMOCIONES50%Y si traes a una persona

más un 30% adicional.

Solo hasta el 31 de Enero 

ó agotar plazas
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A pesar de que el mercado inmobi-
liario rumano parece que da buenos 
pasos hacia adelante, esta bonanza 
se nota sobre todo en el segmento 
comercial. La mayoría de los rumanos 
siguen viviendo en espacios pequeños 
que necesitan urgentemente refor-
mas, según explican en la página 
web icex.es.

Parece que el 2015 es el mejor 
año de la historia moderna del mer-
cado inmobiliario rumano, que se 
contabiliza en más de 11.000 vivien-
das finalizadas en Bucarest y en sus 
alrededores. Además, según cálcu-
los realizados por la revista rumana 
Capital, en 2015 las instituciones finan-
cieras ofrecieron a los promotores 
inmobiliarios 7 préstamos a más de 
30 millones de euros cada uno, en 
un total acumulado de 560 millones 
de euros. Este dinero fue destinado 
sobre todo para la continuación del 
desarrollo de edificios de oficinas y 
centros comerciales.

En 2014, el volumen de las transac-
ciones inmobiliarias con propiedades 
comerciales (oficinas, centros comer-
ciales, espacios industriales) se estimó 
en 1.120 millones de euros, suma 
que el mercado rumano llegó a supe-
rar sólo en 2007. Un tercio de estas 
transacciones se debió a las com-
pras realizadas por Globalworth, 
la empresa de Ioannis Papalekas, 
que cotiza en la bolsa de Londres 
desde 2013. Los expertos del mer-
cado inmobiliario estiman que 2015 
finalizará con un total acumulado de 
800 millones de euros en transacci-
ones inmobiliarias con propiedades 

comerciales. Los mayores 10 contra-
tos de compraventa del sector vienen 
de empresas como GLL, CTP, NEPI, 
Globalworth, CA Immo e IKEA. Estos 
10 contratos representan el 55% del 
volumen de las transacciones del 
2015. Como consecuencia de sus 
nuevas adquisiciones, CTP pasó a 
ser este año el mayor propietario de 
espacios industriales y Globalworth 
llegó a superar después de sólo dos 
años desde su creación a la empresa 
austriaca Immofinanz, el líder local 
del sector de espacios para oficinas 

en los últimos 10 años. El apetito 
de los inversores se ha orientado 
hacia el oeste de Bucarest, como 
alternativa a la congestión creada 
en la zona Pipera.

Solamente en Bucarest se están 
construyendo 14 edificios de ofi-
cinas, de tamaño medio y grande, 
que serán entregadas a finales de 
2016. La oferta de espacios de ofi-
cinas es este año un 17% mayor que 
en 2014, y representa unos 140.000 
m2, según cálculos realizados por la 
revista Capital.

Según un análisis realizado por la 
empresa de consultoría inmobiliaria 
Coldwell Banker, los 350 proyectos 
inmobiliarios de Bucarest y sus alrede-
dores contarán con 14.000 viviendas 
nuevas a finales de este año, aunque 
ya estaban disponibles en el mercado 
desde hacía 2 años el 60% de estas 
viviendas. Según el mismo informe, 
el grado de absorción de las nuevas 
viviendas se sitúa en un 70%.

Por otro lado, según una encuesta 
realizado por IRSOP para BCR – Banca 
para Viviendas, casi la mitad de los 

7,5 millones de viviendas existentes 
necesitan urgentemente ser reforma-
das. La situación en el medio rural 
es incluso más grave: cada 3 de 10 
casas no tienen baños en el interior.

Según este informe, en una encu-
esta en la que se le preguntaba a los 
rumanos a que destinan sus ahorros 
en vivienda la respuesta fue la sigu-
iente: reforma de las viviendas (29%), 
compra de una vivienda nueva (23%), 
compra de una casa rustica (23%), 
aislamiento térmico (23%), reparaci-
ones de las instalaciones sanitarios u 
eléctricos (31%), compra de una cen-
tralita térmica (16%), obras en los 
techos y fachadas (15%), construc-
ción de una casa (13%), reparaciones 
de la estructura de resistencia (11%), 
compra de un terreno (9%) u ampli-
ación de la vivienda actual (8%).

Aproximadamente el 37% de estas 
inversiones se realizan a través de 
préstamos bancarios, siendo reali-
zadas con cargo a los ahorros sólo 
el 36% de estos proyectos.

Según un estudio realizado por 
Eurostat, el porcentaje de los pro-
pietarios de viviendas es del 94,7% 
en Rumanía, lo que supera la media 
europea de 64,3%. No obstante, los 
rumanos viven en espacios pequeños. 
En Rumanía, la superficie media 
urbana es de 40 m2 por habitante, 
mientras que en la Unión Europea 
es de 90 m2 en las grandes ciudades.

Otro problema es la tasa de ocu-
pación de las viviendas. En 40% de 
las casas viven entre 3 y 5 personas, 
y en 5% de las casas viven más de 6 
personas. Al polo opuesto, es decir 
casas en las que viven una sola per-
sona, el porcentaje es del 22,1%, 
mucho inferior a la media europea 
del 31,8%. Asimismo, del total de las 
casas con un único habitante, el 59% 
son viviendas con propietarios que 
tienen una edad superior a 65 años.

2015 es el año en el que el mercado 
rumano inmobiliario sale de la crisis

Foto: bioaddict.ro
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Reservando 
hasta el 
17 de febrero 

Semana del

Crucero
Empápate de diversión

Reserva por
solo 60€

?

Niños gratis o con 
grandes descuentos

:

Si el precio baja 
te lo igualamos

1

Pago 6 meses 
sin intereses

3

Tarjeta Regalo 
de El Corte Inglés

Hasta

10%

P
Excursiones especiales 
para clientes de 
Viajes El Corte Inglés P
Excursiones especiales 
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ANUNȚURI ȘI SERVICII

Prima problemă pe care trebuie să o rezolve 
fostul arbitru internațional este plata datoriei 
de 300.000 euro pentru ca MTS să reia finan-
țarea federației de box. Adunarea Generală 
extraordinară de alegeri a FRB s-a desfășu-
rat într-o atmosferă neobișnuit de calmă. S-au 
prezentat 129 de delegați din cei 152 afiliați, 
iar trei au plecat înainte de începerea votului. 
Din cei patru candidați la funcția de preșe-
dinte au mai rămas în final în cursă doar doi, 
informează gsp.ro.

Surpriza anunțată de Mihai Craiu cu o zi îna-
inte, a constat în absența acestuia de la ședință, 
însă a trimis o adresă prin care a anunțat că se 
retrage din cursă, îndemnându-și susținăto-
rii să voteze cu Vasile Cîtea. Şi Marian Simion 
și-a anunțat retragerea candidaturii, însă fără 
a ceda altcuiva voturile.

„O federaţie cu management prost”
Cei 126 de delegați au avut de ales între fostul 
vicepreședinte al FRB și Mihai Lauruc, fos-
tul antrenor al lui Lucian Bute, primul fiind 
preferat de 88 de votanți, față de 38 ai con-
tracandidatului său. Proaspătul șef al FRB 
și-a anunțat apoi colegii că primele măsuri 
pe care le va lua vor fi de organizare. „Vom face 

organigrama federației, apoi vom găsi soluția 
să plătim niște bani pentru ANAF. Vor fi niște 
plăți eșalonate pe fiecare lună. Adevărul e că 
am avut un management prost. Mă voi baza 
pe oamenii din echipa mea. La federație e o 
situație proastă, dar avem rezultate bune, spre 
exemplu, un sportiv este calificat la Olimpiadă 
și mai sunt șanse pentru alți 3-4”.

FR Box a acumulat în ultimele 10 luni, de 
când are blocată finanțarea de la MTS, datorii 
în valoare de aproape 300.000 de euro, banii 
reprezentând restanțe de plată cu salariile, de 
impozite și taxe la Fisc și cheltuieli cu lotu-
rile naționale și cu organizarea Europenelor 
feminine din 2014. Potrivit raportului prezen-
tat de angajații federației, datoriile totale ale 

forului sunt de 1.250.000 de lei și forul este 
implicat în 13 litigii în instanță prin care i se 
solicită daune de 900.000 de lei.

La rio 2016 vrea medalie de aur
Întrebat ce va face dacă nu va rezolva aceste 
probleme, Cîtea a menționat că fiecare naș își 
are nașul. „Eu sper să am luciditatea ca atunci 
când nu voi mai corespunde să pot face pasul 
înapoi. Eu nu mă agăț ca pisica de burlan și nu 
este foarte important ca în dreptul numelui 
meu să fie scrisă funcția de președinte. Rudel 
Obreja, cu poziția lui înaltă la federația interna-
țională, putea să ne ajute, dar a făcut o greșeală 
care a costat federația. La rândul lui, Leonard 
Doroftei atât a putut. Sper ca Mihai Nistor să 
obțină o nouă medalie olimpică de aur pen-
tru boxul românesc, la 60 de ani după prima 
medalie obținută în 1956 de Nicolae Linca”.

Vasile Cîtea îl succede la conducerea FRB 
pe Leonard Doroftei, fostul campion mondial 
demisionând pe 13 noiembrie 2015, după trei 
ani de mandat, timp în care fostul arbitru a 
gestionat și el FRB, conform sursei citate.

221.000 de lei este suma pe care FRB tre-
buie să o returneze MTS, conform raportului 
prezentat de ministrul Elisabeta Lipă.

SPORT

Ciprian Marica a 
semnat un contract 
pe un an cu Steaua

România va avea în Brazilia cea mai mare delegație 
din istoria participărilor sale la Jocurile Paralimpice
România va avea în Brazilia cea mai mare dele-
gație de sportivi din istoria participării țării 
noastre la Jocurile Paralimpice, informează 
un comunicat remis AGERPRES. România va 
fi reprezentată de 12 sportivi paralimpici, la 
atletism, ciclism, judo pentru nevăzători, caiac, 
înot și tenis de masă la Jocurile Paralimpice 
de la Rio de Janeiro (7-18 septembrie).

Comitetul Național Paralimpic a avut la dis-
poziție, pentru pregătirea sportivilor, o sumă de 
12.000 de euro provenită din taxe de înscriere 
la Maratonul DHL Ştafeta Carpaților și din 
donații. „Mulțumim tuturor alergătorilor de la 
maratonul de anul trecut și partenerilor eve-
nimentului nostru. Cu ajutorul contribuției 
lor financiare, sportivii paralimipici au avut 

ocazia să se pregătească temeinic pentru Olim-
piadă (n.r.–Jocurile Paralimpice). DHL rămâne 
alături de Comitetul Național Paralimpic și 
anul acesta.

Toate fondurile care se vor strânge la Mara-
tonul DHL Ştafeta Carpaților, ediția 2016, vor 
fi donate în beneficiul acestor sportivi, care 
ne vor reprezenta la Jocurile Paralimpice de 
la Rio. Le urez multă baftă și îmi doresc să se 
întoarcă acasă cu cât mai multe medalii”, a 
declarat Daniel Kearvell, Managing Director 
DHL Express România.

„Sportul pentru persoanele cu dizabilități oferă 
avantaje fizice — o bună circulație a sângelui, 
mușchi mai puternici, un echilibru și coordo-
nare. În același timp, sportul de performanță 

poate oferi persoanelor cu dizabilități multi-
ple beneficii: obținerea abilităților de zi cu zi, 
motivație, încredere, respect de sine.

Mai mult decât atât, sportul reprezintă pen-
tru ei o modalitate excelentă de integrare în 
societate. Datorită voinței sportivilor și susți-
nerii primite, România este acum recunoscută 
la nivel mondial pentru medaliile obținute la 
sporturile paralimpice. Suntem foarte recu-
noscători că Maratonul DHL a ales să susțină 
eforturile sportivilor noștri și le mulțumim tutu-
ror celor care s-au implicat în acest proiect”, a 
declarat Sally Wood-Lamont, președinte Comi-
tetul Național Paralimpic, conform sursei citate. 
Anul acesta maratonul se află la cea de-a șap-
tea ediție și va avea loc tot la Poiana Brașov.

Vasile Cîtea este noul preşedinte al Federaţiei 
Române de Box, o federaţie falimentară

Atacantul Cirpian Marica a semnat un con-
tract valabil un an cu FC Steaua, a anunţat 
site-ul oficial al campioanei României. 
Marica va purta tricoul cu numărul 9 și se va 
alătura lotului condus de Laurenţiu Reghe-
campf, în Turcia, informează Mediafax.

„Așa cum am anunţat în primele secunde 
ale anului, am ales echipa care m-a dorit 
cel mai mult, Steaua București. Am venit cu 
inima deschisă, voi da toată energia mea 
pentru a câștiga toate trofeele puse în joc și 
pentru a duce echipa în UEFA Champions 
League. Vin în România pentru România! Le 
mulţumesc antrenorului, conducerii execu-
tive și patronului pentru insistenţa cu care 
m-au dorit la echipă și le mulţumesc și celor 
din mass-media pentru interesul pe care mi 
l-au arătat. Nu a fost nici un mister, negoci-
erile le-au purtat reprezentanţii mei, spun 
asta pentru cei care m-au așteptat în dife-
rite locaţii. Sper să avem o colaborare foarte 
bună și sper că vom face performanţe pen-
tru România!”, a declarat Marica, pentru 
sursa citată.

Ciprian Marica, în vârstă de 30 de ani, a 
încheiat la 15 octombrie colaborarea cu 
gruparea turcă Konyaspor. Internaţionalul 
român a mai evoluat în cariera sa la forma-
ţiile Dinamo București, Şahtior Doneţk, VfB 
Stuttgart, Schalke 04 și Getafe.

Foto: bleacherreport.com

Foto: gsp.ro

MUNCĂ

CERERI

Licenţiată în Litere, limbile română și franceză, 
cunoscătoare de spaniolă și locuind în zona 
Madrid (Mejorada del Campo), doresc angajare ca 
translator sau recepţioner de hotel. Tel: 642116450.

Tânăr, 28 de ani, caut de muncă în Comunitatea 
Madrid, în domeniul vopsitoriei auto (10 ani de 
experienţă ca și vopsitor). Tel: 602464176.

Busco mujer para limpiar oficina y trabajar en 
ella, que tenga experiencia en oficina, carné de 
conducir, ingles, que mantenga limpio el resto de 
la casa, 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: 677026947.

OFERTE

Se caută cofetar român cu experiență de minim 5 
ani. Mai multe informații la tel: 652588771.

Angajăm personal cu experiență în domeniul 
alimentar (vânzătoare cu experiență). Contact: 
Luminiţa Târșoaga 652588771.

Se oferă loc de muncă pentru agent comercial–
vânzare servicii în locutorii sau alte locații. Condiții: 
experiență în vânzări de minim 2 ani, mașină 
proprie. Se oferă salariu de bază plus comisioane 
și contract fix, odată trecută perioada de probă. 
Persoanele interesate pot trimite CV la e-mail: 
workatria@riafinancial.com. Mai multe informații 
la telefon 620816082.

MATRIMONIALE

Bărbat necăsătorit, singur, fără obligaţii, nefumător, 
doresc să cunosc o româncă până în 40 de ani, 
com. Madrid. Tel: 642223279.

Tânăr, 1.74 înălţime și 73 kg, brunet, simpatic, cu 
ochii verzi și loc de muncă stabil, doresc să cunosc 
o domnișoară până în 30 de ani. Tel: 642287931.

Tânăr din Alcorcón, de 31 de ani, nefumător, caută 
domnișoară între 25 și 30 de ani pentru o relaţie 
serioasă. Tel: 642661420.

Domn, 50 de ani, doresc să cunosc o doamnă de 
vârstă apropiată pentru o relaţie serioasă. Tel: 
0040754803893 – Ion.

Bărbat, 44 de ani, 1.80 m, 90 kg, din Comunitatea 

Madrid, cu loc de muncă stabil, doresc să cunosc 
o doamnă până în 48 de ani, cu sau fără obligaţii, 
externă sau internă, pentru o relaţie serioasă. 
Doresc seriozitate. Tel: 642874567.

Bărbat divorţat, 42 de ani, caut o doamnă sau 
domnișoară cu vârsta până în 40 de ani. Tel: 
642728159.

Bărbat de 41 de ani, divorţat, Comunitatea Madrid, 
doresc să cunosc o femeie de vârstă apropiată. Tel: 
642002967.

Busco una mujer extranjera para amistad y posible 
relación de pareja. Soltero, 52 años, comunidad de 
Madrid. Tel: 687858760 – Ángel Luis.

Chico serio y simpático busca chica de 28 a 36 
años para amistad o posible relación de pareja. Tel: 
688383660.

Chico español, soltero, de mediana edad, viviendo 
en Madrid capital, sin cargas familiares, desea 
conocer chicas hasta 42 años para una amistad 
o relación seria. Yo tengo un buen trabajo, en mi 
empresa. Buena presencia y ruego solo llamadas 
(no perdidas). Tel: 629628861.

Español divorciado quiere amistad sin límite con 
chicas rumanas de 37 a 47 años. Tel: 692349636.

Hola, soy un chico soltero, vivo en Madrid capital, 
con buen trabajo, estable y me gustara conocer 
una chica culta, honrada como yo lo soy para una 
relacion seria, amistad o matrimonio. No importa 
la nacionalidad. Ruego mucha seriedad. Tel: 
657131211 / 677026947.

DIVERSE

Se traspasa finca–restaurante rumano con opción 
a compra en condiciones muy ventajosas. Tel: 
642667795.

Vând spălătorie auto ecologică în centrul comercial 
Plaza Nueva, Leganés. Pentru mai multe informații 
la tel: 600956781.

Vând microfon profesional de studio “Studio 
Projects 1000” aproape nou, folosit doar de câteva 
ori în studio. Are mai multe butoane de reglaj în 
funcţie de vocea celui care îl folosește. Preţ 200€ 
tel: 642002521.

Vând teren în judeţul Alba, Orașul Zlatna, lângă 
șosea, 4228 m2, (se poate vinde și jumătate) 
conductă de gaz, curent și apă. Mai multe 
informații la tel: 642607784 (preț negociabil).
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Zaragoza�C/ Reina Fabiola, 31, hotel Boston
Zaragoza�C/ Duquesa Villahermosa, 4, plaza Roma
Calatayud�C/ Benedicto XIII, 4
Arganda del Rey�C/ Misericordia loc 3.4, 
vizavi de galerie

Coslada�C/ Doctor Ochoa, 1, plaza del Sol
Madrid�C/ Maqueda, 132, aproape de staţia de metrou Aluche
Alcala de Henares�C/ Juan de Austria, 5
Getafe�C/ Ramon y Cajal, 10
Torrejon de Ardóz Plaza de España (lângă Autogară)

Am deschis
două magazine noi:

Tomelloso C/ Campo, 102
Alcázar de San Juan

C/ Malvasia, 1

Împreună la fi ecare masă!


