Finanțare pentru afacerea ta: Înscrierile în proiectul
Start-Up Diaspora sunt în plină desfășurare!
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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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Angajatorii români prognozează cel mai optimist
ritm de angajare din ultimii nouă ani (studiu)
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ROMÂNIA ÎN DOLIU
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Foștii suverani Juan
Carlos și Sofia ai Spaniei
vor fi prezenți sâmbătă la
funeraliile regelui Mihai

„Mândrii Românași” te
invită la Cursuri de Dansuri
Populare Românești
14
pentru copii și adulți

Cele mai optimiste în ceea ce privește activitatea de angajare din intervalul
ianuarie-martie 2018 sunt organizațiile mari, cu peste 250 de angajați. Acestea
raportează o Previziune Netă de Angajare de +30%, cea mai puternică din
istoria sondajului din România la această categorie de organizații.
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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
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Află cum poți obține bani pentru afacerea ta: Înscrierile
în proiectul StartUp Diaspora sunt în plină desfășurare!
Înscrie-te chiar acum pe: http://antreprenoracasa.webnode.ro, pe e-mail: umrspania@
gmail.com, la tel: 0034-642000027 sau pe Facebook: Antreprenor Acasă
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Foștii suverani Juan Carlos și Sofia
ai Spaniei vor fi prezenți sâmbătă
la funeraliile regelui Mihai

FOTO: ELNACIONAL.COM

Proiectul „Acasă Plus–Antre- și evenimente de informare;
prenori pentru Sustenabilitate” workshop-uri.
este în derulare, având ca
- Pregătirea, depunerea și
obiectiv dezvoltarea spiritului evaluarea dosarelor pentru
antreprenorial în rândul româ- proiect.
nilor din străinătate, interesați
- Organizarea și derulade înființarea unor afaceri pe rea online a programului de
teritoriul României. SC Glo- formare și dezvoltare a combal Commercium Development petențelor antreprenoriale
SRL (România) în partene- printr-o platformă e-learning.
riat cu Asociația „Centrul de
- Furnizarea serviciilor
Consultanță și Management personalizate de consiliere,
al Proiectelor Europroject” consultanță și mentorat pentru
(România), Metodo Estudios planurile de afaceri selectate.
Consultores (Spania) și Uniunea
- Înființarea și demararea
Muncitorilor Români (Spania) funcționării întreprinderilor
sunt parteneri în acest proiect. ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis.
Proiectul cuprinde
- Semnarea Contractului de
ajutor de minimis.
următoarele procese:
- Informarea publicului cu pri- Decontarea sumelor afevire la programul de formare rente implementării planurilor
antreprenorială, la metodolo- de afaceri selectate.
gia de selecție a grupului țintă
- Monitorizarea funcțioși a planurilor de afaceri spri- nării și dezvoltării afacerilor
jinite în proiect.
finanțate.
- Organizarea de întâlniri
Au avut loc deja evenimente

de informare în Madrid și Zaragoza cu privire la modalitățile
de înscriere în proiectul „Acasă
Plus–Antreprenori pentru
Sustenabilitate”.
Au participat numeroase persoane interesate să afle direct de
la sursă cât mai multe informații
despre cum pot obține maxim 40
000 de Euro și cum se pot înscrie
în acest proiect în premieră pentru românii din Diaspora!
Următoarele evenimente
de informare vor avea loc în
Valencia, sâmbătă 16 Decembrie
2017 și vineri 12 Ianuarie 2018;
în Barcelona vor avea loc sâmbătă 20 Ianuarie 2018 și sâmbătă
27 Ianuarie 2018, iar în Ciudad
Real vor avea loc pe 17 Februarie 2018 și pe 24 Februarie 2018.
Locațiile evenimentelor vor
fi anunțate pe pagina noastră de
Facebook: Antreprenor Acasă.
Scopul proiectului este
înfiinţarea unor firme noi în
România cu profil non-agricol

în mediul urban, asigurarea
funcţionării acestora şi crearea de noi locuri de muncă în
România cu excepția Municipiului București și a județului
Ilfov.
Spune-le și cunoscuților care
crezi că ar fi interesați de această
informație.
Hai să repunem împreună
România pe picioarele noastre!
Detalii și înscrieri pe: http://
antreprenoracasa.webnode.ro
sau pe Facebook: Antreprenor Acasă.
Madrid:
UMR
tel:
0034-642000027 e-mail:
umrspania@gmail.com
Mostoles: UMR tel: 0034670555865 e-mail: adelinnep@
yahoo.fr
Barcelona:
GCM
tel:
0034-642420300 e-mail: anaiacovita@gmail.com
Ciudad Real: UMR tel:
0034-697573637 e-mail: corinamatei@hotmail.com

Foștii suverani Juan Carlos și Sofia ai Spaniei vor fi prezenți
sâmbătă (16 dec. a.c.) la funeraliile regelui Mihai de la Curtea de Argeș, au declarat, pentru AGERPRES, reprezentanți ai
Ambasadei Spaniei la București. Sicriul cu trupul neînsuflețit al
regelui Mihai a fost adus, miercuri (13 dec. a.c.), la ora 11,00, pe
Aeroportul Internațional „Henri Coandă” cu o aeronavă a Forțelor Aeriene Române. Ulterior, a fost transportat cu mașina
la Sinaia, unde a fost așezat în Holul de Onoare al Castelului
Peleș. În ziua de sâmbătă, 16 dec. a.c., la ora 10,30, un scurt serviciu religios va fi oficiat în Sala Tronului de la Palatul Regal.
La ora 10,55, sicriul cu trupul neînsuflețit al regelui Mihai va
fi așezat pe un catafalc în Piața Palatului Regal. Acolo va avea
loc o scurtă ceremonie religioasă și militară.
La ora 11,15, sicriul va fi urcat pe un afet de tun. Se va forma
un cortegiu funerar, la care vor lua parte Familia Regală, militari români, reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Române.
Procesiunea se va face pe jos iar afetul de tun va fi tras, în
semn de omagiu, de un vehicul militar operațional.
De la ora 11,25 la ora 12,15, cortegiul funerar va merge pe jos,
pe traseul Piața Palatului Regal–Calea Victoriei–Splaiul Independenței–Piața Unirii–Intrarea pe Dealul Mitropoliei. De la
ora 12,30 la ora 14,00, la Catedrala Patriarhală va avea loc slujba
de înmormântare.
La ora 14,00, cortegiul funebru se va deplasa la Gara Regală
Băneasa, pe ruta Piața Unirii–Piața Universității–Piața Romană–
Arcul de Triumf–Șos. Kiseleff–Șos. București-Ploiești.
La ora 14,40, Trenul Regal, în care se va afla sicriul cu trupul
neînsuflețit al regelui Mihai și în care vor călători principesa
Margareta și membrii Familiei Regale a României, va pleca din
Gara Regală Băneasa.
La ora 17,50 va avea loc slujba de îngropare a regelui Mihai
I în Catedrala Mănăstirii Curtea de Argeș. La ora 18,20, sicriul
va fi purtat într-o procesiune pe jos către Noua Catedrală Arhiepiscopală și Regală, unde va avea loc ceremonia religioasă a
îngropării, la ora 18,40.
Ceremonia va fi una privată, în prezența principesei Margareta, a Familiei Regale a României și a membrilor Familiilor
Regale străine prezenți la eveniment. Noua Catedrală nu va
putea fi vizitată în primele șapte zile după înmormântare, conform sursei citate.
Zilele de 14, 15 și 16 decembrie 2017 au fost declarate de
Guvern zile de doliu național pe teritoriul României în memoria regelui Mihai.

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

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

Paseo de la Reina Cristina
Nº13 3ºE – MADRID
Crina Urse: 608.625.957
crinaurse@hotmail.es
Garcia Ocoha: 610.795.353
www.gp-abogados.es
Orar: 9.00 – 20.30

4 |

www.periodicoelrumano.es
Nr. 205 14 decembrie 2017

PUBLICITATE

PeriodicoRumano
PeriodicoRumano

PeriodicoRumano
PeriodicoRumano

SĂNĂTATE

www.periodicoelrumano.es

Nr. 205 14 decembrie 2017

| 5

Spitalul Universitar din Torrejón obține registrul
amprentei, absorbției și compensării a CO2

FOTO: SPITATUL UNIVERSITAR DIN TORREJÓN

S

pitalul Universitar din Torrejón, centrul rețelei publice
de spitale din cadrul Departamentului de Sănătate al
Comunității Madrid, și-a înregistrat amprenta de carbon
în secțiunea Amprenta de carbon și angajamente de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, a Biroului spaniol al
Schimbărilor Climatice din cadrul Ministerului Agriculturii,
Pescuitului, Alimentației și Mediului.
Scopul registrului amprentei de carbon este promovarea
calculului reducerii amprentei de carbon și promovarea proiectelor care îmbunătățesc capacitatea de absorbție a Spaniei,
stabilindu-se ca măsură de combatere a schimbărilor climatice. Există trei secțiuni, în prima dintre acestea organizațiile
își calculează și reduc amprenta de carbon, cea de-a doua se
ocupă de proiectele de absorbție a dioxidului de carbon, iar
ultima este secțiunea de compensare a amprentei de carbon.
„Mediul înconjurător influențează în mod direct și indirect
sănătatea tuturor cetățenilor, de aceea Spitalul Universitar
din Torrejón este implicat în lupta împotriva schimbărilor
climatice, lucrăm zilnic pentru a reduce cât mai mult emisiile de gaze cu efect de seră. Această distincție cu gradele 1 +
2 și 3, este o mândrie, deoarece înseamnă că ceea ce facem
aduce beneficii planetei noastră și sănătății noastre”, spune
Patricia Moreno, responsabil de Calitate în cadrul Spitalul
Universitar din Torrejón.

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
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Românii din Comunitatea Madrid au petrecut la un
mare festival dedicat Zilei Naționale a României
Uniunea Muncitorilor Români din Spania a adus România aproape de români în cadrul festivalului
dedicat Zilei Naționale a României de pe 3 decembrie din Torrejón de Ardoz, Madrid.

Cântăreaţa de muzică populară–Steliana Sima într-un recital în Spania

U

niunea Muncitorilor Români din străinătate și Zilei Naționale a
din Spania a desfășurat, pe României, pe lângă piese speciale
data de 3 decembrie 2017, din diferite regiuni ale țării. Intraun festival dedicat Zilei Naționale a rea la acest eveniment a fost gratuită.
La târgul de produse tradiționale
României care a avut loc în Recinto
Ferial din Torrejón de Ardoz (provin- românești, românii au putut consuma
cia Madrid), programat între orele preparate din carne rumenite la grătar, șorici prăjit, frigărui și legume la
12:00 și 22:00.
Românii din Spania au așteptat grătar, cartofi copți, porumb fiert și
cu multă nerăbdare acest mare festi- copt, dar și preparate dulci și deserval de muzică românească autentică turi tradiționale românești, gogoși,
cu artiști mult apreciați și valoroși turtă dulce, miere, produse de artizapentru cultura românească. Artiștii nat și multe altele. Mâncarea gustoasă
invitați au fost: Nicoleta Voica, Vlăduța a fost completată de vinuri românești
Lupău, Steliana Sima, Oana Tomo- fierte, țuică fiartă, dar și multe alte
băuturi menite să întrețină atmoiagă și Alexandru Brădățan.
Atmosfera din cadrul festivalului cu sfera de petrecere.
prilejul Zilei Naționale a României a
Românii din străinătate, printre
fost extraordinară, românii au cântat, care și românii din Spania se simt
au jucat și au întins mai multe rân- legați sufletește de muzica româduri de hore. Artiștii au pregătit un nească și de tot ceea ce reprezintă
repertoriu special dedicat românilor România. Muzica românească le alină
Organizator

Colaborator Special

Colaboratori

Sponsor

dorul de casă, de familie și îi poartă
nostalgic peste timp, la petrecerile și

aniversările românești la care au participat în țară. Doar artiștii români

Românii au participat la festivalul dedicat Zilei Naționale a României

pot ajunge la inimile românilor din
străinătate și prin cântul lor pot să le
înțeleagă dorul și înstrăinarea.
Uniunea Muncitorilor Români,
ca și organizatoare a acestui festival dedicat Zilei Naționale a României,
dorește să mulțumească tuturor celor
care au contribuit la realizarea acestui eveniment.
Uniunea Muncitorilor Români dorește
să mulțumească sponsorului DIGI Mobil,
colaboratorului special Bârsan Pan și
colaboratorilor: MoneyGram – transfer
de bani, Primăria din Torejón de Ardoz,
Nelu Bârsan, Autos Motoreta, Domnitorul,
Ambasada României în Regatul Spaniei.
Mulțumește, de asemenea, partenerilor 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.
Parteneri Media
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ANA RECOMANDĂ
DIGI COMBO
Și este #GenteDIGI
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La multi a

COMBO 10

€/lună

2GB de internet 4G (+500MB la viteză redusă)
400 minutos naționale și internaționale
5.000 minutos din DIGI către DIGI
Pentru prepaid și abonament

Mai multe informații

LO QUE VES, ES LO QUE HAY
www.digimobil.es

Mai multe informaţii
www.digimobil.es

Tarife cu taxele incluse. Pentru apelurile efectuate în afara ofertei DIGI COMBO se va aplica tarifarea pe minut.
Consultă destinațiile incluse și Condițiile Serviciului pe www.digimobil.es

?
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Angajatorii români prognozează cel mai optimist
ritm de angajare din ultimii nouă ani (studiu)

Românii din Spania au petrecut
într-un dublu concert cu îndrăgiții
artiști Fuego și Irina Loghin
Românii din Spania au fost invitați să petreacă
românește într-un dublu CONCERT Irina Loghin și
Fuego: „Mama și Fiul”, pe 25 și 26 noiembrie 2017,
bucurându-se de un moment artistic deosebit, un
eveniment de excepție cu unii dintre cei mai îndrăgiți
artiști ai momentului: Irina Loghin și Paul Ciprian
Surugiu – Fuego!
Unii dintre copii, fetițe sau băieți erau îmbrăcați în costumul popular românesc în strânsă legătură cu regiunea din
România din sufletul părinților, din care acum poate 5, 10 ani
au emigrat, dacă nu și mai mult. Printre momentele vesele,
cântecele de voie bună și doinele românești ale celor doi artiști,
au fost și momente în care publicul, trăind din plin momentul, a întins hore românești prin toată sala de spectacol. După
aplauze nenumărate, românii au strigat într-o singură voce din
care răzbătea emoția: „Mulțumim din suflet și vă mai așteptăm
pe la noi să ne încântați cu muzica voastră, FELICITĂRI!”
În a doua zi, românii din Spania, s-au reunit într-o petrecere românească la concertul deosebit al celor doi mari
artiști susținut în orașul Alcalá de Henares, pe 26 noiembrie
2017, începând cu ora 18.00, în Auditorio Paco de Lucía, Calle
Nuestra Señora del Pilar s/n, provincia Madrid. Dacă în sala
din Zaragoza a fost un pic loc de hore și joc în doi, în Alcalá de
Henares (Madrid) concertul s-a desfășurat cu sala arhiplină și
casa închisă, într-o atmosferă absolut extraordinară. Românii din Spania care au participat la acest eveniment românesc
și-au declarat recunoștința pentru organizarea unui astfel de
moment artistic.
Organizatorul Uniunea Muncitorilor Români din Spania a
transmis mulțumiri sponsorului acestui eveniment DIGI Mobil
și colaboratorilor: Autos Motoreta, Bârsan Pan, Domnitorul,
Carmangeria Românească, FoodEx. 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.

Angajatorii români sunt cei mai
optimiști din regiunea EMEA
în ceea ce privește activitatea
de angajare în intervalul ianuarie–martie 2018, alături de
cei sloveni, potrivit celei mai
recente ediții a studiului
ManpowerGroup privind Perspectivele Angajării de Forță
de Muncă, remis AGERPRES.
Previziunea Netă de Angajare ajustată sezonier este
de +17%, cea mai puternică
raportată în România de la
începutul anului 2009 până
acum, îmbunătățindu-se față
de intervalul ianuarie–martie
2017 cu 3 puncte procentuale.
Având în vedere că 22% dintre
angajatori prognozează o creștere a numărului de angajați,
doar 12% prevăd scăderi de
personal și 64% nu anticipează
nicio modificare, perspectivele
de angajare la început de 2018
sunt pozitive în toate regiunile și sectoarele de activitate
și indiferent de dimensiunea
organizației, făcând excepție
doar micro-organizațiile, adică
cele cu până la zece angajați,
unde angajatorii raportează o
Previziune Netă de Angajare
negativă de -2%.
Cele mai optimiste în ceea ce
privește activitatea de angajare
din intervalul ianuarie–martie

2018 sunt organizațiile mari, cu
peste 250 de angajați. Acestea
raportează o Previziune Netă
de Angajare de +30%, cea mai
puternică din istoria sondajului
din România la această categorie de organizații. La cota de
optimism cea mai ridicată din
cei aproape 10 ani de desfășurare a studiului în România se
situează și angajatorii din sectorul „Industrie prelucrătoare”,
care raportează pentru T I/2018
o Previziune Netă de Angajare
de +39%. Perspectivele din sector se îmbunătățesc atât față de
trimestrul IV/2017, fiind mai
puternice cu 4 puncte procentuale, cât și față de trimestrul
I/2017, consolidându-se cu 8
puncte procentuale. Angajatorii
din sectorul „Construcții” sunt
mai optimiști decât în trecut,
raportând cele mai puternice
intenții de angajare din ultimii
aproape șase ani. Previziunea
Netă de Angajare de +21% este
cu 6 puncte procentuale mai
puternică decât în T IV/2017 și
se îmbunătățește cu 11 puncte
procentuale față de trimestrul
I/2017.
Cea mai amplă îmbunătățire
de la trimestru la trimestru, de
14 puncte procentuale, se înregistrează în sectorul „Comerț cu
ridicata și cu amănuntul”, însă

Previziunea Netă de Angajare
de +16% raportată în acest sector pentru T I/2018 este mai
slabă decât cea din anul precedent cu 11 puncte procentuale,
cel mai abrupt declin de la an
la an din toate sectoarele de
activitate analizate. În schimb,
angajatorii din sectorul energie
electrică, apă, gaz prognozează
cea mai amplă îmbunătățire
de la an la an, de 14 puncte
procentuale, raportând o Previziune Netă de Angajare +9%,
una din cele mai optimiste pentru acest sector din istoria
studiul în România. Intențiile de angajare sunt favorabile
și la nivelul celor opt regiuni
ale țării. Angajatorii din NordVest sunt cei mai optimiști din
România, unul din trei intenționând să angajeze în decursul
trimestrului I/2018 și doar 6%
prognozând o scădere de personal, ceea ce rezultă într-o
Previziune Netă de Angajare
de +33%, cea mai puternică
raportată în regiune de aproape
zece ani (din T III/2008).
Cei mai puțin optimiști sunt
angajatorii din regiunea SudVest, însă Previziunea Netă de
Angajare de +6% este totuși mai
puternică decât în T IV/2017
și decât în T I/ 2017, îmbunătățindu-se cu 2, respectiv

9 puncte procentuale. Cele
mai semnificative îmbunătățiri de la trimestru la trimestru
și de la an la an, de 17 puncte
procentuale, se raportează în
regiunea Nord-Vest, urmată
de regiunea Nord-Est, în care
Previziunea Netă de Angajare
se consolidează față de trimestrele IV/2017 și I/2017 cu 13,
respectiv 10 puncte procentuale, conform sursei citate.
Studiul ManpowerGroup
privind Perspectivele Angajării de Forță de Muncă include
aproape 59.000 de angajatori
din 43 de țări și teritorii, cărora
le sunt măsurate trimestrial
intențiile de a-și crește sau de
a-și diminua numărul total de
angajați pe parcursul trimestrului următor. Studiul este un
barometru al tendințelor și activităților de pe piața forței de
muncă, fiind utilizat de Banca
Națională a Angliei în redactarea rapoartelor sale privitor la
inflație și ca sursă a raportului
lunar privitor la perspectivele
economice și sociale în Uniunea
Europeană Monthly Monitor,
redactat de Comisia Europeană.
Pentru România, cercetarea de
teren s-a derulat în intervalul
18–31 octombrie 2017 pe un
eșantion reprezentativ de 625
de angajatori.

Campanie: „Drepturile și obligațiile muncitorilor agricoli”
CONDIȚII PRINCIPALE
ZIUA DE MUNCĂ

Ziua de muncă este de 6 ore și 30 minute dacă se lucrează de luni
până sâmbătă și de 7 ore și 48 minute dacă se lucrează de luni până
vineri. În total săptămâna de muncă nu trebuie să depășească 39 ore.
Dacă se lucrează duminica și în zilele de sărbătoare (sărbători locale
și naționale în Spania), se compensează cu zile libere sau se plătește
un plus de 50% (contravaloarea orei de muncă, plătită normal și
încă 50%).
La ﬁecare 4 ore lucrate continuu se va face o pauză de 15 minute
(inclusâ în orele de muncă, plătite).

CONTRACTUL DE MUNCĂ

Poate ﬁ întocmit pe durata nedeterminată, determinată sau de timp
parțial (temporar). Contractul de muncă începe la data primei zile de
muncă și, după ce este înregistrat la Asigurările Sociale, trebuie să vă
ﬁe înmânat un exemplar.
Perioadă de probă va ﬁ de minim 15 zile, plătite normal.

ÎNTRERUPEREA ZILEI DE MUNCĂ

Dacă, din cauze meteorologice (ploaie, soare puternic, etc), se întrerupe ziua de muncă, condițiile se negociază între muncitor și ﬁrmă (sau
reprezentantul legal al acesteia). Dacă nu se ajunge la nici un acord, se
aplică următoarele condiții, prevăzute în conveniu, pentru muncitorii
sezonieri:
- li se va plăti 50% din salariu dacă s-au prezentat la locul de muncă sau
au lucrat cel mult 2 ore.
- dacă întreruperea muncii se face după mai mult de 2 ore de muncă
vor primi salariul întreg.

CONDIȚII PRINCIPALE
SALARIUL

Salariul minim este stabilit prin convenție și în 2017 este de 42,67 €/zi.
În Spania, este OBLIGATORIE emiterea unui ﬂuturaș lunar (nomina)
atunci când se plătesc salariile. Fluturașul trebuie să conțină salariul
de bază, sporurile (de distanță, kilometraj etc), cât vi s-a reținut și
suma care rămâne trebuie să coincidă cu ceea ce vi s-a plătit.
Deseamenea acesta trebuie să ﬁe ștampilat și semnat de angajator și de dumneavoastră.
Nu se plătesc sporuri de distanță dacă: cazarea pusă la dispoziție de
ﬁrmă este la mai puțin de 3 km de locul de muncă sau angajatorul,
asigură transportul la locul de muncă.

ORE SUPLIMENTARE

Se pot executa, dacă există o înțelegere între angajator și salariat,
dar nu mai mult de 80 ore/an.

CAZAREA

Cazarea destinată salariaților trebuie să îndeplinească condițiile de
locuit și de igienă conform legii.
Dacă aveți dubii în privință legalității contractului sau condițiilor de muncă,
vă rugăm CONTACTAȚI NE.
SFAT IMPORTANT: Va sfătuim să evitați INTERMEDIARII.
Dacă sunteți cazați în corturi sau nu dispuneți de apa curentă și electricitate DENUNȚAȚI.

SPANIA 2017

RECLAMAȚIILE SE POT FACE LA :
- Garda Civilă - 900 101 062
- Urgențe - 062, 112 (numere cu apelare gratuită)
- de pe telefon, prin descărcarea aplicației GDT și să denunțați direct
prin aceasta (în cazul în care dispuneti de telefon cu Internet)
- POLIŢIA NAŢIONALĂ - 091
- Federația Asociațiilor de Români din Andaluzia - FARA Gabriela Stan
(Preşedinte ) - 677 31 51 46
- Uniunea Muncitorilor Români ( cu sediul la Madrid) - 918 77 10 12
- Ambasada României/Madrid (probleme de muncă) - 913507356
- la sindícatele CCOO și UGT cu sedii în ﬁecare județ (provincia).
- mesaje de informare sau ajutor pe Facebook (în cazul în care dispuneţi de acesta) organizațiilor și autoritailor mai sus menționate.

Drepturile și obligațiile
MUNCITORILOR AGRICOLI*
Pentru informarea muncitorilor sezonieri români.
Acest document conține informații orientative, pe teme de
muncă și date de contact pentru a vă informa și pentru a
DENUNȚA, în cazul în care sunteți exploatat.
Acest document este orientativ, datorită faptului că ﬁecare
județ (provincie), din Spania, are condiții speciﬁce pentru
muncile în agricultură. Cu toate acestea, condițiile generale,
sunt aceleași la nivel național.
*Conform Convenției de activități agricole din provincia MALAGA 2016-2018

Campanie desfașurată de :

Federația Asociațiilor de
Români din Andaluzia FARA

Uniunea Muncitorilor
Români Madrid

Campanie de informare susținută de:

În ultimii ani au apărut tot mai multe cazuri „Drepturile și obligațiile muncitorilor agricoli”. ziua de muncă agricolă, contractul de muncă,
de abuzuri asupra muncitorilor agricoli în SpaAceastă campanie constă în informarea unui salariul minim, cazare etc. Aceste informații
nia, în special asupra acelor de naționalitate număr cât mai mare de muncitori români pre- au fost extrase din Conveniul (acord) de actiromână. Cu scopul de a îmbunătăți informarea zenți la muncă în Spania, prin intermediul unui vități agricole al provinciei Málaga 2016-2018.
asupra drepturilor și obligațiilor muncitori- plan de informare în mediile de comunicare
Flayerul se va găsi în magazine cu specific
lor agricoli în Spania și de a preveni aceste românești din Spania Ziarul El Rumano, Radio românesc, în puncte logistice etc., în toată Spaabuzuri Federația Asociațiilor de Români din Românul, în mediile online şi, de asemenea, nia, cu precădere în zonele agricole, în special
Andaluzia FARA și Asociatia Uniunea Munci- prin promovarea unui flayer (pliant), unde se în zona Andaluziei. Pe ultima pagină a flyertorilor Români din Spania lansează Campania găsesc informații în limbă română, referitor la ului se găsesc telefoane de interes pentru a

Federația Asociațiilor de
Români din Andaluzia FARA

Uniunea Muncitorilor
Români Madrid

putea ajuta românii în cazul în care au dubii
privind legalitatea contractelor lor sau doresc
să denunțe abuzuri.

Pentru mai multe informații:

Uniunea Muncitorilor Români: 918 77 10 12
Federaţia asociaţiilor de Români din Andaluzia FARA: 677 315 146
Această campanie este realizată cu sprijinul
Digi Mobil Spania.
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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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Salamul de Sibiu AGRICOLA – pasiune, unicitate,
rafinament și savoare pe meselor românilor
Salamul de Sibiu AGRICOLA
– pasiune de-o viață
Pentru Salamul de Sibiu AGRICOLA
orice prezentare este de prisos. Oricât de reușite în alte situații, epitetele
cromatice pălesc, iar metaforele se
golesc de conținut când vrei să descrii
unicitatea gustului, plăcerea puternică
și totodată subtilă pe care Salamul de
Sibiu produs de AGRICOLA o aduce
adevăraților cunoscători.
Rețeta acestui produs a cărui notorietate rezonează puternic în preferințele
consumatorilor din România și din
Uniunea Europeană este o combinație a meșteșugului tradițional cu…
poezia. De fapt, poezia unor reacții
fizico-chimice pe care natura le dezvoltă cu subtilitate vreme de minim
70 de zile, cât durează perioada de
maturare a cărnii atent selecționate.
Importante sunt și mucegaiul nobil
însămânțat și lemnul de esență tare
pentru afumarea la rece și condițiile de climă care, alături de tradiție
și expertiză, justifică recunoașterea
Salamului Sibiu ca indicație geografică, protejată european, conform unui
comunicat de presă.
Însă ingrediente de neînlocuit sunt
și oamenii, specialiștii de la SALBAC,
care știu să obțină la fiecare 70 de zile

Agricola vă urează sărbători fericite!

gustul atât de inconfundabil al Sala- de la valorile autentice AGRICOLA.
mului de Sibiu AGRICOLA. Firește, Deși fabrica s-a adaptat timpurilor
este vorba și de foarte multă muncă. în care trăim și inovațiilor tehnoloIar după ce afli toate acestea, nu mai gice, SALBAC a păstrat cu strășnicie
există îndoială că Salamul de Sibiu valorile tradiționale ale gospodarului
român pentru că aici există o adevăînseamnă pasiune de-o viață!
rată credință: nu-s altele mai bune
O tradiție cultivată cu
și mai de soi decât prospețimea produselor din carne care-i dă ochiului
responsabilitate
Când privește în urmă, fiecare mem- culoarea naturală ca s-o vadă, nasubru al echipei companiei SALBAC lui mirosul îmbietor ca să-l simtă și
e mândru că nu s-a abătut o clipă mai cu seamă savoare nemaipomenită

dată limbii ca s-o guste. Găseşti întotdeauna în SALBAC o gazdă primitoare.
Fiindcă orice gospodar vestit umple Gala de decernare a Premiilor de
casa de prieteni şi masa cu bunătăţi, Excelență Vinul.ro / SALBAC – PARTENER
aici oamenii-s mereu bine primiţi, fie
că sunt clienţi sau cumpărători, par- întregul proces tehnologic de obțiteneri de afaceri ori angajați.
nere a celui mai cunoscut și apreciat
Înclinaţia firească spre inovaţie produs din carne din România, Salaa ajutat compania băcăuană să cre- mul de Sibiu AGRICOLA. Filmul a
eze de-a lungul vremii produse de fost difuzat pe stațiile TV Discovery,
calitate înaltă, răsplătite cu zeci de TLC și Eurosport.
premii şi apreciate de sute de comerAlături de alte specialități crud-uscianți români. Dintotdeauna, SALBAC cate, Salamul de Sibiu de la AGRICOLA
oferă cumpărătorilor mai mult decât i-a delectat în luna noiembrie și pe
produsele AGRICOLA, anume gustul iubitorii de vin cu gustul său deoseautentic al preparatelor de gospodărie bit, într-o atmosferă distinctă creată
tradiţionale, gust bun şi sănătate. În în cadrul galei Premiilor Vinul.ro, unde
fond, asta ar face orice familie de gos- SALBAC a fost partener. Pentru sfârpodari români, iscusiţi şi responsabili. șitul de an, cu ocazia Sărbătorilor de
iarnă, edițiile de colecție ale SalamuPerformanță în comunicare
lui de Sibiu AGRICOLA – cu vin roșu și
Anul 2017 a însemnat pentru SALBAC cu brandy, vor aduce un plus de rafinu numai creșteri de volume și cifră nament și savoare meselor românilor.
de afaceri, ci și rezultate deosebite
în comunicare. În afara celor doua Găsiți mai multe informații la:
flight-uri TV (n. red. – perioade de Web: www.agricola.ro
difuzare TV bine definite) planificate
Produse Agricola: salamuri.agride echipa de marketing și de acțiu- cola.ro
nile tactice la raft, compania a realizat
Facebook: www.facebook.com/
împreună cu Discovery un proiect How creatorpofta
It’s Made (n. red. – Cum se fabrică?)
YouTube: www.youtube.com/user/
în care este prezentat publicului larg AgricolaInt
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Daea: În agricultură au
intrat 3,3 miliarde de euro
din fondurile europene

FOTO: YOUTUBE.COM

Fondurile europene pentru agricultură care au intrat în România până la această dată se ridică la 3,3 miliarde de euro, ceea
ce este un rezultat bun, onorant și onorabil, dar care ne solicită
în continuare multă atenție, a declarat ministrul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, Petre Daea, în conferința de bilanț, conform
AGERPRES. „Creșterea gradului de absorbție al fondurilor europene este cel de-al doilea obiectiv pe care l-am realizat, după
un grad de absorbție de 99,9% pe FEGA. La FEADR (n. red.–
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală), fondul
care susține PNDR (n. red.–Programul Naţional de Dezvoltare
Rurală), ne-am propus 1,550 miliarde de euro și mai avem o
cerere de restituire în valoare de 627 de milioane euro. Acestă
sumă și cu cele primite în țară până la această dată aduce
România la o sumă de 3,33 miliarde de euro din fondurile europene pentru agricultură. Un rezultat bun, onorant, onorabil,
dar care ne solicită în continuare multă atenție, multă muncă
și stăruință în așa fel încât să ne facem datoria”, a spus Daea.
În ceea ce privește FEPAM (n. red.–Fondul European pentru
Pescuit și Afaceri Maritime), ministrul a anunțat că pe ultima
sută de metri s-a reușit absorbția unei sume de 11 milioane de
euro. „Prin FEPAM, am reușit să luăm zilele acestea aproape 11
milioane de euro. Sunt bani care au intrat în țară. Este un succes pe ultima sută de metri”, a spus ministrul Agriculturii. Prin
FEGA (n. red.–Fondul European de Garantare Agricolă), până
în prezent s-au plătit 964,8 milioane de euro unui număr de
749.315 beneficiari, reprezentând avansul de 70% din subvențiile pe suprafață. Potrivit sursei citate, România a fost anul
trecut de trei ori pe primul loc la accesarea fondurilor europene.

Borșa, Dâmbovicioara,
Năvodari și Moroeni ar
putea fi stațiuni turistice
Ministerul Turismului a lansat în consultare publică proiectul de atestare ca stațiuni turistice de interes național a patru
localități–Borșa (județul Maramureș), Dâmbovicioara (județul Argeș), orașul Năvodari cu zona Mamaia Nord (județul
Constanța) și comuna Moroeni din zona Peștera-Padina (județul Dâmbovița), informează AGERPRES. Conform anunțului
publicat pe site-ul ministerului, se are în vedere și aprobarea atestării ca stațiuni turistice de interes local a localităților
Cacica, Dorna Căndrenilor, Poiana Stampei, Solca din județul
Suceava și a localității Oncești din județul Maramureș.
Conform notei de fundamentare, pe termen mediu și lung,
proiectul de act normativ va crea un impact pozitiv în sensul
că localitățile atestate vor putea fi promovate ca stațiuni turistice de interes național sau local și vor avea șanse mai mari
în atragerea de finanțări nerambursabile, în condițiile în care
unele programe de finanțare impun existența atestării ca stațiune turistică. Impactul pozitiv este determinat de creșterea
circulației turistice și totodată a cifrei de afaceri a investitorilor din turism, mai spune sursa citată. Investitorii din domeniul
turismului pot accesa finanțări structurale europene pentru
construirea de structuri de primire turistice. Prin realizarea acestor proiecte, localitățile se vor dezvolta din punct de
vedere turistic, ceea ce va determina o creștere a numărului
turiștilor de pe piața internă și externă.
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UE a anunțat lista neagră a paradisurilor
fiscale, cuprinzând 17 jurisdicții din afara UE

M

iniștrii de Finanțe
devastate de uraganele din luna
din statele membre
septembrie, ele vor beneficia
ale Uniunii Eurode un răgaz suplimentar, până
pene au adoptat recent o listă
în primăvara lui 2018, pentru
neagră a paradisurilor fiscale,
a furniza informații.
care cuprinde 17 jurisdicții din
În orice caz, lista neagră a
afara UE care nu cooperează
paradisurilor fiscale ar urma
să fie actualizată în mod reguîn probleme legate de fiscalitate, a anunțat reprezentantul
lat, au declarat mai multe surse
Franței, Bruno Le Maire, inforeuropene. Conform sursei citate,
mează AGERPRES.
un înalt funcționar european
Lista cuprinde: Samoa Amea indicat că lista neagră a UE
ricană, Bahrain, Barbados,
va cuprinde cel puțin 10 țări.
Grenada, Guam, Coreea de Sud,
Comparativ, lista neagră elaMacao, Insulele Marshall, Monborată de Organizația pentru
golia, Namibia, Palau, Panama,
Cooperare și Dezvoltare EcoSaint Lucia, Samoa, Trinidad
nomică (OECD) conține un
și Tobago, Tunisia și Emirasingur nume: Trinidad-Tobago.
tele Arabe Unite, au declarat
În acest moment, fiecare țară
membră UE are propria sa listă
oficiali ai UE. Ministrul fran- FOTO: BFMTV.COM
a jurisdicțiilor pe care le concez Finanțe, Bruno Le Maire,
În cazul statelor care au sideră mai puțin cooperante în
a informat că alte 47 de juris- precizat Bruno Le Maire.
dicții sunt incluse într-o listă Această listă era așteptată cu decis să respecte solicitările materie de fiscalitate. Criteriile
„gri”, cu țări care s-au angajat nerăbdare după recentele scan- UE, țările dezvoltate au la dispo- pentru definirea unui paradis
să își îmbunătățească practi- daluri care au scos la iveală ziție perioada de până la finele fiscal variază foarte mult în
cile în materie de fiscalitate.
numeroase sisteme de evazi- lui 2018 pentru a adopta refor- rândul statelor membre UE.
Țările de pe lista neagră une fiscală, de la „LuxLeaks” mele cerute, iar țările în curs O eventuală listă neagră a UE
pot pierde accesul la fondu- la finele lui 2014, „Panama de dezvoltare pot face același ar avea o greutate mai mare, iar
rile europene. Alte posibile Papers” în luna aprilie 2016 lucru până la finele lui 2019. jurisdicțiile incluse pe această
contramăsuri vor fi anunțate și „Paradise Papers” în luna În ceea ce privește eventualele listă ar putea fi supuse unor
paradisuri fiscale din Caraibe, sancțiuni dacă nu cooperează.
în săptămânile următoare, a noiembrie 2017.

Neplata către buget a contribuțiilor sociale se va
pedepsi cu închisoare de la unu la șase ani (proiect)
Neplata către buget, cu intenție,
a impozitelor și contribuțiilor
supuse regimului de reținere,
sau încasare și plată, sau virare,
va fi incriminată ca faptă de
evaziune fiscală și pedepsită cu
închisoare de la un an la șase
ani, potrivit unui proiect de
Ordonanță de urgență publicat de Ministerul Finanțelor,
conform AGERPRES.
„Constituie infracțiune și
se pedepsește cu închisoare
de la un an la 6 ani nereținerea sau neîncasarea, reținerea
și neplata ori, după caz, încasarea și neplata, în tot sau în
parte, cu intenție, în cel mult 30
zile de la termenul de scadență
prevăzut de lege, a impozitelor
și contribuțiilor prevăzute în
anexa la prezenta lege. Neplata
cu intenție, în cel mult 30 de
zile de la termenul de scadență
prevăzut de lege, a impozitelor
și contribuțiilor prevăzute în
anexă constituie infracțiune și
atunci când neplata este consecința utilizării acestor sume
în alte scopuri”, se precizează
proiectul de act normativ.
Un număr de 32 de impozite
și contribuții datorate bugetului vor intra sub incidența
actului normativ, printre care

FOTO: PIXABAY.COM

se află impozitul pe venitul din de persoanele fizice care reasalarii și asimilate salariilor, lizează venituri din salarii și
impozitul pe veniturile din pen- asimilate salariilor.
sii, impozitul pe veniturile din
Potrivit notei de fundamendrepturile de proprietate inte- tare care însoțește documentul,
lectuală, impozitul pe veniturile ordonanța are în vedere creșdin arendă, impozitul pe veni- terea gradului de colectare a
turile sub formă de dobânzi și veniturilor la bugetul asigudividende, impozitul pe venitu- rărilor sociale de stat și de
rile din premii și din jocuri de responsabilizare a angajatonoroc, contribuția de asigurări rilor în ceea ce privește plata
sociale datorată de persoanele la timp a contribuțiilor sociale
fizice care realizează venituri obligatorii datorate atât de către
din salarii și asimilate salarii- aceștia, cât și de către angajați.
lor și contribuția de asigurări Actul normativ vine în contexsociale de sănătate datorată tul aprobării Ordonanței de

urgență 79/2017, pentru modificarea și completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal,
care transferă în totalitate la
angajat sarcina fiscală a contribuției de asigurări sociale
și a contribuției de asigurări
sociale de sănătate, angajatorul urmând ca, în continuare,
să stabilească, să rețină, să
declare și să plătească obligațiile datorate.
De la 1 ianuarie 2018, contribuțiile sociale trec de la
angajator la angajat, iar impozitul pe venit scade de la 16%
la 10%, mai spune sursa citată.
Nivelul contribuțiilor plătite
pentru salariul brut urmează
să scadă cu 2 puncte procentuale, de la 39,25% la 37,25%,
însă din totalul de 22,75% contribuții datorate de angajator,
20 de puncte se transferă către
salariat. Astfel, din salariul brut,
35% vor fi contribuții reținute de angajator în numele
salariatului, iar contribuțiile
rămase în sarcina angajatorului,
respectiv 2,75% (după transferul de 20 puncte la salariat),
scad la 2,25% și vor acoperi
riscurile de șomaj, accidente
de muncă, concediu medical,
creanțe salariale.
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Polonia: Conservatorii au adoptat două
legi controversate privind reforma justiției

FOTO: TWITTER.COM

C

amera inferioară a parlamentului polonez a
adoptat recent două legi
prin care se sporește controlul puterii executive asupra
sistemului judiciar și care au
provocat îngrijorare la nivelul
instituțiilor europene, informează AGERPRES.
Partidul Lege și Justiție (PiS,
conservator), aflat la guvernare și majoritar în cele două
camere ale legislativului de
la Varșovia, justifică aceste
reforme, combătute vehement
de opoziție, prin nevoia de a
se pune capăt unei „caste” a

magistraților, considerați de
Legea privind Curtea
PiS moștenitori ai regimului Supremă, votată de Seim
comunist și având în rândurile (camera inferioară a legislor mulți corupți. Proiectele lativului polonez), prevede
legislative se referă la Curtea scăderea vârstei de pensioSupremă și Consiliul Supe- nare a membrilor ei de la 70
rior al Magistraturii și forma de ani la 65 de ani. Totuși, preîn care au fost adoptate este ședintele țării va putea alege
cea prezentată în septembrie judecători autorizați să-și conde președintele Andrzej Duda, tinue activitatea până la vârsta
care s-a opus prin veto, în luna de 70 de ani. Această dispoiulie, versiunilor lor inițiale. ziție este contestată, întrucât
Duda criticase rolul important conservatorii estimează că ea
pe care forma inițială a celor impune pensionarea actualului
două legi îl acorda ministrului președinte al Curții Supreme,
justiției, care în Polonia este deși conform Constituției el
trebuie să rămână în funcție
și procuror general.

pentru un mandat de șase ani,
ceea ce înseamnă până la finalul lui 2020.
Noile prevederi urmează să
fie supuse la vot și în Senat
(camera superioară a parlamentului). Dacă va fi promulgată
de președintele Andrzej Duda,
noua legislație va acorda parlamentului competența de a
decide componența Consiliului Superior al Magistraturii.
Conform sursei citate, Comisia
de la Veneția, organism consultativ al Consiliului Europei,
a estimat că noile competențe
acordate ministrului justiției în
Polonia „fac posibil ca acesta
să se amestece în mod direct
în cazuri individuale”.
Potrivit experților comisiei
citate, noile competențe ale
ministrului polonez al justiției
au „o influență negativă” asupra
independenței procurorilor și,
în general, asupra independenței întregului sistem judiciar.
Imediat ce a preluat puterea, în
octombrie 2015, Partidul Lege
și Justiție a întreprins reforme
în sistemul judiciar considerate
de Comisia Europeană o amenințare pentru statul de drept.

Irakul anunță încetarea
războiului contra Statului Islamic

FOTO: NPR.ORG

Premierul irakian Haider Al-Abadi a anunțat „încheierea războiului” dus de trei ani de către forțele guvernamentale
pentru a elimina organizația jihadistă Statul Islamic (SI) din
Irak, informează AGERPRES. „Forțele noastre controlează complet granița irakiano-siriană și anunț deci încheierea războiului
împotriva Daesh”, acronim în limba arabă al SI, a declarat premierul la Bagdad, în deschiderea unei conferințe organizate de
sindicatul irakian al jurnaliștilor.
Coaliția internațională condusă de SUA care luptă împotriva Statului Islamic estimează că în Irak și Siria au rămas mai
puțin de 3.000 de membri ai grupării militante extremiste sunnite, anunța recent purtătorul de cuvânt al coaliției, colonelul
Ryan Dillon. Autoproclamatul „califat” al Statului Islamic s-a
destrămat anul acesta în Irak și Siria după ce gruparea a pierdut controlul asupra orașelor Mosul, Raqqa și a altor teritorii,
mai spune sursa citată.
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SCRIMĂ:

Ana-Maria Popescu a câștigat
Grand Prix-ul de spadă (Doha)

FOTO: ROMANIALIBERA.RO

Scrimera română Ana-Maria Popescu (ex-Brânză) a câștigat
Grand Prix-ul de spadă de la Doha (Qatar), după ce a învins-o
în finală pe italianca Mara Navarria cu scorul de 10-6, informează AGERPRES. Acest succes vine la un an și două luni de
la ultimul podium al sportivei de la CSA Steaua, când a cucerit
medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, alături
de echipa de spadă a României.
Ana-Maria Popescu a evoluat în calificări, pentru ca apoi
sportiva pregătită de Dan Podeanu și George Epurescu să
treacă în primul tur de Beate Christmann (Germania), cu
12-7, în turul al doilea a învins-o pe rusoaica Tatiana Gudkova,
cu 15-7, în optimi s-a impus cu 15-7 în fața italiencei Rossella Fiamingo, în sferturi a trecut cu 13-10 de rusoaica Tatiana
Andriușina, în semifinale a câștigat cu 15-9 în fața chinezoaicei
Hou Guangjuan, iar în finală a învins-o pe Mara Navarria. Conform sursei citate, tot la Doha, Amalia Tătăran (CS Dinamo) a
ocupat locul 30, Greta Vereș (CSA Steaua) s-a clasat pe locul 51,
iar Maria Udrea (CSA Steaua), pe locul 53.

Fotbal: FCSB va juca în
Europa League cu Lazio Roma
FCSB va înfrunta puternica formație italiană Lazio Roma, la
care joacă românul Ștefan Radu, în șaisprezecimile de finală
ale Europa League la fotbal, potrivit tragerii la sorți efectuate
la Nyon, informează AGERPRES. Vicecampioana României, care
nu a fost cap de serie la tragerea la sorți, va juca prima manșă la
București, pe Arena Națională, în data de 15 februarie, iar returul
va avea loc pe Stadio Olimpico, în data de 22 februarie. Cele două
formații se vor înfrunta în premieră în cupele europene. Conform sursei citate, FCSB s-a clasat pe locul al doilea în Grupa G a
competiției, după Viktoria Plzen, cu 10 puncte, în timp ce Lazio a
câștigat Grupa K, având 13 puncte. Lazio ocupă locul 5 în Serie A
după 16 etape, cu 32 de puncte, dar având două jocuri mai puțin.
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RUGBY:

CSM București, victorie clară în
fața lui Dinamo, în Cupa României
CSM București a învins-o pe
Dinamo cu scorul de 48-5, în
singurul meci disputat din
etapa a 6-a din Cupa României la rugby, „tigrii” preluând
șefia clasamentului competiției la final de an, informează
AGERPRES. CSM București,
care a dominat categoric la
toate capitolele deși a jucat
în fieful „buldogilor”, pe stadionul „Florea Dumitrache”, a
reușit nu mai puțin de 8 eseuri,
dintre care unul de penalizare,
4 fiind transformate, luând și
punctul bonus ofensiv, dinamoviștii punctând printr-un
singur eseu, netransformat.
FOTO: COTIDIANUL.RO
În urma acestui rezultat, CSM București a devenit Dinamo rămâne pe locul 5, cu
lider în clasamentul competi- 7 puncte. Alte două partide din
ției, cu 19 puncte, urmată de etapa a 6-a a Cupei României
CSM Știința Baia Mare, 17 au fost amânate pentru data de
puncte, și Steaua, 15 puncte. 3 martie 2018. Dacă disputa

europeană intercluburi), confruntarea dintre CS Politehnica
Iași și CSM Știința Baia Mare
a avut ca motiv al amânării
condițiile în care se prezintă
terenul moldovenilor și numărul mare de accidentări din
tabăra acestora.
Prima parte a Cupei României se va încheia pe 10 martie,
semifinalele și finala fiind
programate pentru data de
17 martie, respectiv 24 martie 2018. În ceea ce privește
semifinalele, acestea vor opune
ocupantele pozițiilor 1-4 din
clasamentul intermediar, locul
1 cu locul 4 și locul 2 cu locul
3. Partidele se vor disputa pe
dintre U Cluj și Timișoara Sara- terenul celor mai bine clasate,
cens a fost reprogramată ca respectiv locurile 1 și 2. Deținăurmare a participării bănățeni- toarea trofeului este campioana
lor în Continental Shield (cea Timișoara Saracens, mai spune
de-a treia competiție valorică sursa citată.

TENIS:

Nadal și Muguruza, campionii mondiali ITF pe 2017
Jucătorii spanioli Rafael Nadal
și Garbine Muguruza au fost
desemnați campionii mondiali
pe anul 2017 de către Federația Internațională de Tenis
(ITF), informează AGERPRES.
Nadal, liderul clasamentului
ATP, primește acest premiu
pentru a treia oară, în timp
ce pentru Muguruza, numărul doi WTA, este o premieră.
Este pentru prima oară de
la americanii Pete Sampras și
Lindsay Davenport, în 1998,
când câștigătorii premiilor ITF
la masculin și feminin provin
din aceeași țară. Rafael Nadal

ani, după o revenire remarConform sursei citate, Garcabilă în acest an, în care a bine Muguruza, aflată la doar 40
câștigat al zecelea său titlu la de puncte de liderul clasamenRoland Garros și al treilea la tului WTA la finalul sezonului
US Open. A fost, de aseme- 2017, românca Simona Halep,
nea, finalist la Australian Open. este doar a doua jucătoare
„Sunt foarte fericit să primesc spaniolă care cucerește titlul
acest premiu din partea ITF de campioană mondială ITF,
și să fiu campion mondial în după Arantxa Sánchez Vicario
2017. Sunt patru ani de când în 1994. Anul acesta, Muguam terminat sezonul pe pri- ruza a câștigat turneul de la
mul loc în clasamentul ATP și Wimbledon, iar apoi a luat și
e un sentiment special. O felicit titlul la Cincinnati, după o finală
FOTO: VIRTUALDEPORTIVO.COM
și pe Garbine pentru realiza- cu Simona Halep, fiind timp
rea sa, un lucru extraordinar de câteva săptămâni pe locul
a devenit astfel cel mai vârst- pentru țara noastră”, a decla- întâi în clasamentul WTA, înanic campion mondial, la 31 de rat Nadal.
inte de a fi detronată de Halep.
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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 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.
Femeie harnică și serioasă caută loc de muncă fix
sau cu ora. Informațiile și ofertele le puteți trimite
sunând sau trimițând mesaj pe WhatsApp la
numărul de telefon 671159554.
Rugăm seriozitate.

ANUNȚURI ȘI SERVICII
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.

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.

Am 60 ani, divorțată, singură, caut un bărbat văduv
sau fără copii, cu mașină, cu serviciu, de 58-65 ani,
din Castilla-La Mancha. Caut ceva serios! Cine vrea
aventuri, să nu mă sune! Eu lucrez în Toledo. Mă
cheamă Lili. Tel: 604214946.

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.

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.

MATRIMONIALE
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.

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.

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.

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.

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.

Caut o doamnă pentru prietenie-căsătorie,
serioasă, să împărțim toate activitățiile și să trăim
în pace și liniște. Tel: 642660476.

Domn de 58 ani, prezentabil, elegant, divorțat și
fără obligații, caut o doamnă cu aceleași calități
pentru prietenie și mai departe căsătorie. Tel:
642920396.
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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.

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 38 de ani, 1.66 m înălţime, din Madrid,
doresc să cunosc o doamnă până în 40 de ani. Tel:
642694342.
Bărbat divorţat, 42 de ani, caut o doamnă sau
domnişoară cu vârsta până în 40 de ani. Tel:
642728159.
Bărbat de 48 de ani, 1.78 înălțime, 87 de kg, doresc
să cunosc o doamnă de vârstă apropiată, slăbuță
din zona Madridului. Tel: 642320278.
Bărbat de 41 de ani, divorţat, comunitatea Madrid,
caut o femeie de vârstă apropiată. Tel: 642002967.
Chico serio y simpático busca chica de 28 a 36
años para amistad o posible relación de pareja. Tel:
688383660.

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.
Tânăr de 27 de ani, nefumător, cu loc de muncă
stabil, doresc să cunosc o domnișoară între 25 și 30
de ani. Tel: 644207353.

DIVERSE
Se oferă meditații pentru elevii români la
matematică, fizică și chimie pentru orice nivel.
Infomații la telefon 642291043.
Se transferă (traspasa) restaurant cu specific
românesc în Alcalá de Henares cu referințe foarte
bune. Restaurantul este deschis și funcțional. Mai
multe informații la telefon 628728861.
Vând în Botoșani, strada Popăuți 104, casă
construită în 2014, P+M, compusă din 6 camere,
două bucătării, două băi, garaj, beci și 1.300
mp grădină. Parterul mobilat locuibil, etajul
doar tencuit, exteriorul la roșu. Preț 88.000€. Tel
0034666299144; 0040771905144.
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 Com. de 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.

Hola soy un chico de Madrid de mediana edad,
soltero, sin cargas familiares, empresario y me
gustaría conocer a una mujer entre 40 y 45 años,
no importa nacionalidad y formalidad, ruego
seriedad. Señor Gil, tel: 677026947.

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.

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

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.

Să ai alături de tine, în
momentele grele, avocatul
potrivit, poate fi decisiv pentru a
întoarce lucrurile în favoarea ta!

A V O C A T

Ramona Dodu
Servicii profesionale pentru
probleme la locul de muncă,
imobiliare, divorţuri sau
orice altă problemă juridică.
Avenida de Moratalaz No40 Et. 1
MadridTel. 642 695 843
Avocat Ramona Dodu
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COLCHÓN CON FIBRA
DE CARBONO
ANTIESTRÉS

COLCHÓN COTTON
ORGANIC TACTO
CASHMERE

Altura +/- 21cm.
Terapia carbono: reduce la tensión y proporciona bienestar
Capa de 2cm de visco elástica en tapa superior.
Acolchado especial con Fibra de carbono
Función antimicrobiana natural
Tejido 3D en su acolchado inferior, altamente transpirable
Adaptación progresiva
Dureza media

Altura de +/- 21cm.
Fibra de lana de cashmere suave al tacto, sedosa y ligera
Capa de 2cm de visco elástica en tapa superior
Tecnología Sanitized:
anti-hongos, anti-bacterias y anti-ácaros.
Termo regulable:
frescor en verano y calidez en invierno.
Tejido 3D en su acolchado inferior, altamente transpirable
Dureza media

Disponible en
todas las medidas

Disponible en
todas las medidas

¡Posibilidad de pago a plazos! Sin bancos, sin intereses, solo con dni
Garantía de 2 Años. Transporte gratuito a casa del cliente
Información y pedidos: 918 336 364 / 615 186 006

•

www.dormirebien.es

