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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Sărbătorește Ziua Națională a României
la festivalul din Torrejón de Ardoz!
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Vino la un Concert
excepțional în Spania cu
artiștii Fuego și Irina Loghin,
pe 25 și 26 noiembrie

„Mândrii Românași” te
invită la Cursuri de Dansuri
Populare Românești
15
pentru copii și adulți

Uniunea Muncitorilor Români vă invită duminică, 3 decembrie 2017, să sărbătorim
împreună Ziua Națională a României, pe muzica artiștilor Vlăduța Lupău, Alexandru
Brădățan, Steliana Sima, Oana Tomoiagă și Nicoleta Voica, între orele 12:0022:00, în Recinto Ferial din Torrejón de Ardoz (Av/ Luna s/n).
6, 16

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

2 |

www.periodicoelrumano.es
Nr. 204

23 noiembrie 2017

CONTACT

PeriodicoRumano
PeriodicoRumano

I N S T I T U Ţ I I A L E S TAT U L U I R O M Â N Î N S PA N I A
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

Prima Sfântă Liturghie în Catedrala Ortodoxă
Română din Madrid a avut loc pe 18 noiembrie 2017
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P

rima Sfântă Liturghie
În cuvântul rostit numeroarhierească în noua șilor credincioși prezenți care
Catedrală Ortodoxă s-au aflat în rugăciune sâmRomână din Madrid a avut loc bătă, Mitropolitul Iosif le-a
sâmbătă, 18 noiembrie 2017. explicat valoarea unui lăcaș de
Construcția noii Catedrale epi- cult în viața comunității. Penscopale a început în februarie tru început, Înaltpreasfinţia Sa
2012, conform informațiilor a apreciat că lucrările la Cateprezentate de basilica.ro.
drala episcopală din Madrid
Soborul de ierarhi a fost for- s-au finalizat până la stadiul de
mat din IPS Iosif, Mitropolitul pictură, iar începând de mâine
Ortodox Român al Europei Sfânta Liturghie va fi oficiată
Occidentale și Meridionale, în fiecare duminică. Conform
IPS Policarp, Mitropolitul paginii oficiale de Facebook a
grec al Spaniei și Portugaliei Episcopiei Ortodoxe Române
și Exarh al Mării Mediterane, a Spaniei și Portugaliei eveniPS Ignatie, Episcopul Hușilor, mentul a debutat începând cu
PS Siluan, Episcopul Ortodox ora 09:30 cu primirea ierarhilor,
Român al Italiei, PS Timotei, iar Sfânta Liturghie a început
Episcopul Ortodox Român de la ora 10:00. Lăcașul de cult
al Spaniei și Portugaliei, PS este închinat Intrării Maicii
Marc Nemțeanul, Episcopul Domnului în Biserică, prăznuvicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe ită pe 21 noiembrie. Vorbind
Române a Europei Occidentale. despre Biserică, Mitropolitul a

fost aşezată de Patriarhul Daniel
în 18 aprilie 2010.
În timpul ceremoniei religioase, Părintele Patriarh a spus că
prin sfințirea locului noii biserici,
se circumscrie, așadar, un spațiu sacru al comuniunii dintre
om și Dumnezeu, dintre cer și
pământ, ca loc pentru „casa lui
Dumnezeu” și „poarta Cerului”.
Adresa Catedralei Ortodoxe
Române din Madrid este următoarea: Calle Tubas, nr. 9, 28054,
FOTO: EPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A SPANIEI ȘI PORTUGALIEI
Madrid.
În Spania trăiesc, din cifre
evidențiat că aceasta este sem- predicii sale, Părintele Mitro- oficiale ale autorităților din Spanul Împărăției lui Dumnezeu polit a mai menționat: Fericiți nia, peste 1 milion de români.
printre noi. Păstorul, episcopul sunt toți cei ce propovăduiesc Construcția Catedralei Ortosau preotul, este cel care hră- şi îşi dăruiesc viaţa pentru a fi doxe Române din Madrid a
nește poporul lui Dumnezeu trimişii lui Dumnezeu în lume început în februarie 2012, iar
din pâinea cerească înlăuntrul pentru a arăta şi a vorbi despre lucrările s-au ridicat la o valoare
a ceea ce este aici pe pământ această Împărăție în faptă şi în de aproximativ șase milioane
pregustarea Împărăției lui Dum- cuvânt. Piatra de temelie pen- de euro, conform informaținezeu, adică Biserica. În finalul tru noua catedrală episcopală a ilor prezentate de basilica.ro.
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Finanțare pentru afacerea ta: Înscrierile în proiectul
Start-Up Diaspora sunt în plină desfășurare!
Înscrie-te chiar acum pe: antreprenoracasa.webnode.ro, pe e-mail: umrspania@
gmail.com, la tel.: 0034-642000027 sau pe Facebook: Antreprenor Acasă.
în premieră pentru românii din Diaspora! Astfel s-a
dublat numărul persoanelor
înscrise în proiect.
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 ca ar fi interesați de
această informație.

A

Hai să repunem
împreună România pe
picioarele noastre!

fost lansat proiectul
- Organizarea de întâlniri
„Acasă Plus–Antre- și evenimente de informare;
prenori
pentru workshop-uri.
- Pregătirea, depunerea și
Sustenabilitate”, având ca
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 platforma e-learning.
riat cu Asociația „Centrul de
- Furnizarea serviciilor
Consultanță și Management personalizate de consiliere,
al Proiectelor Europroject” consultanță și mentorat pentru
(România), Metodo Estu- planurile de afaceri selectate.
dios Consultores (Spania) și
- Înființarea și demararea
Uniunea Muncitorilor Români funcționării întreprinderilor
(Spania) sunt parteneri în acest ce vor realiza planurile de afaproiect, conform unui comu- ceri cu ajutor de minimis.
- Semnarea Contractului de
nicat de presă citat.
ajutor de minimis.
Proiectul cuprinde
- Decontarea sumelor aferente implementării planurilor
următoarele procese:
- Informarea publicului cu pri- de afaceri selectate.
vire la programul de formare
- Monitorizarea funcțioantreprenorială, la metodolo- nării și dezvoltării afacerilor
gia de selecție a grupului țintă finanțate.
și a planurilor de afaceri spriVineri, 10 noiembrie 2017,
a avut loc în Madrid primul
jinite în proiect.

Detalii și înscrieri pe: antrepreeveniment de informare a gru- noracasa.webnode.ro
pului țintă cu privire la proiectul
sau pe Facebook: Antre„Acasă Plus–Antreprenori pen- prenor Acasă.
tru Sustenabilitate”, în Sala de
Madrid:
UMR
tel.:
conferințe a Hotelului AC by 0034-642000027 e-mail:
Marriott din Alcalá de Hena- umrspania@gmail.com
Mostoles: UMR tel.: 0034res, Calle Octavio Paz, nr. 25.
670581706 e-mail: dorinasisu@
Următorul eveniment de
yahoo.es
Barcelona: GCM tel.:
informare va avea loc în
Zaragoza pe 25 noiembrie. 0034-642420300 e-mail: anaAu participat 70 de persoane iacovita@gmail.com
Ciudad Real: UMR tel.:
interesate să afle direct de la
sursă cât mai multe infor- 0034-697573637 e-mail: corimații despre cum pot obține namatei@hotmail.com
maxim 40.000 de euro și cum
Foto: Antreprenor Acasă /
se pot înscrie în acest proiect Facebook
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Ministrul pentru românii
de pretutindeni în dialog
cu oficialii spanioli

FOTO: ARHIVA MRP

În continuarea vizitei de lucru din Spania, ministrul pentru
românii de pretutindeni, Andreea Păstîrnac, a avut întâlniri
cu vice-ministrul pentru politici sociale și familie al Comunității Madrid, Belén Prado Sanjurjo, și cu Alberto Montero Soler,
președintele comisiei pentru muncă și securitate socială din
cadrul Congresului Deputaților, informează Ministerul pentru
Românii de Pretutindeni.
La propunerea ministrului român, cele două părți au convenit asupra realizării, anul viitor, a unor campanii comune de
informare a cetățenilor români asupra drepturilor si obligațiilor
pe piața muncii din Spania, prevenirii şi combaterii factorilor
de risc derivați din munca fără forme legale, a legislației celor
două state, promovarea egalității de gen, precum și derularea unor proiecte comune în Comunitatea Madrid. Ministrul a
lansat invitația către autoritățile spaniole să se alăture în sesiunile următoare ale Campaniei Naționale „Informare acasă!
Siguranță în lume!”, inițiată de Ministerul pentru Românii de
Pretutindeni în colaborare cu instituțiile de resort din România.
În aceeași măsură, s-a discutat cu autoritățile spaniole despre posibilitatea reluării dialogului bilateral atât la nivel de
experți, cât și, cu precădere, la nivel parlamentar privind recunoașterea dublei cetățenii pentru românii rezidenți în Spania.
Un alt subiect central pe agenda discuțiilor l-a reprezentat
posibilitatea includerii în curricula de învățământ spaniolă a
limbii române, astfel încât să fie asigurată componenta de păstrare a identității lingvistice a tinerilor români cuprinși în forme
de învățământ în Spania, conform sursei citate.
Partea spaniolă a apreciat în mod deosebit buna integrare
socială a românilor, gradul ridicat de inserție pe piața muncii,
precum și contribuția semnificativă a acestora la dezvoltarea
economică și socială a statului gazdă și a manifestat deschidere în vederea intensificării cooperării bilaterale.

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
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Calle Cavanilles, Nr 5, 5ºA
28007- MADRID.
Crina Urse: 608.625.957
crinaurse@hotmail.es
Garcia Ocoha: 610.795.353
www.gp-abogados.es
Orar: 9.00 – 20.30
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Spitalul din Torrejón lansează proiectul
„Tu și rezonanța, un cuplu fără temeri”
Comunitatea Madrid a lansat în Spitalul din Torrejón programul „Tu și rezonanța, un cuplu
fără temeri”, în cadrul inițiativelor de umanizare sanitară pe care le dezvoltă Guvernul regional.
pentru pacienți, cât și pentru
Consilierul pe Sănătate pentru
Comunitatea Madrid, Enrique
membrii familiei.
Ruiz Escudero, însoțit de direcCu ajutorul acestei terapii,
torul Departamentului de
pacienții nu doar că-și îmbunăUmanizare a Serviciului Îngritățesc starea fizică, emoțională
jiri Medicale pentru Madrid,
și psihologică, dar și unii indiFernando Prados, au vizitat spicatori clinici, cum ar fi creșterea
talul pentru a cunoaște noile
saturației oxigenului, scăderea
frecvenței cardiace și a tensiproiecte de umanizare încorporate de centrul de sănătate.
unii arteriale la pacienții cu
Printre acestea se numără și
un nivel de sedare mai mare.
acest program, care are ca scop
În plus, are beneficii în starea
eliminarea temerilor, uneori
emoțională a membrilor faminefondate, pe care unii pacienți
liei, deoarece participând la
le simt atunci când efectuează
terapie deschid un nou mod
o rezonanță magnetică.
de exprimare și canalizare a
Cu ajutorul acestui proiect,
emoțiilor cu pacientul, teraspitalul permite pacientului să
peutul și echipa din unitate,
cunoască zona de radiologie
simțindu-se că fac parte din
cu câteva zile înainte de probă, FOTO: SPITATUL UNIVERSITAR DIN TORREJÓN
îngrijirea membrului familiei.
să-și aducă propriile haine și
Spitalul Universitar din
muzică, să aleagă iluminarea camerei și chiar muzicală, cel mai recent proiect încadrat în Torrejón colaborează cu Departamentul pentru
să aibă un însoțitor. Cu ajutorul acestui proiect, Secția de Terapie Intensivă a Spitalului Uni- Sănătate al Comunității Madrid pentru a oferi
din 140 de persoane care se temeau de această versitar din Torrejón. Serviciul de Medicină atât pacienților, cât și familiilor acestora o caliprobă, s-a reușit ca mai mult de 50 să fie de Intensivă împreună cu Fundația „Diversión tate excelentă a asistenței medicale. În acest
acord să o facă. Pe de altă parte, Ruiz Escudero Solidaria” au lansat această terapie non-far- sens, 86,8% dintre pacienți sunt mulțumiți de
și Prados au participat la o sesiune de terapie macologică, care a demonstrat beneficii atât gradul de umanizare a centrului de sănătate.

Copiii care merg la culcare la aceeași
oră au un risc mai mic de a deveni obezi

FOTO: DESKTOPNEXUS.COM

O

rele regulate la care
copiii merg la culcare
pot contribui la prevenirea obezității, potrivit unui
studiu realizat în Statele Unite,
citat de The Telegraph și preluat de AGERPRES. Cercetarea
a concluzionat, de asemenea,
că mesele luate la aceleași ore
și timpul redus petrecut în fața

televizorului ajută la reducerea Bien (www.dormirebien.es)
riscului de a dezvolta această au în compoziția lor spumă
boală mai târziu în viață.
cu memorie–MemoryFoam
Un somn de calitate pentru care se mulează după poziția
copii implică mai mulți factori, de dormit a copilului și îmbude la mediul mediul ambiant, nătățește sistemul circulator.
mobilierul, până la starea de
În urma studiului privind
sănătate a copilului sau pozi- obiceiurile zilnice ale aproape
ția de dormit. Pentru un somn 11.000 de copii britanici năsliniștit, saltelele de la Dormiré cuți între anii 2000 și 2002,

cuprinși în Studiul Millennium Cohort, oamenii de
știință au identificat o legătură
între rutină, emoții și greutate. Cercetarea, publicată în
„International Journal of Obesity”, este prima care analizează
conexiunea dintre obiceiurile
din copilărie și potențiala lor
asociere cu tulburările de greutate din preadolescență, mai
arată sursa citată.
Igiena este la fel de importantă pentru sănătatea
copiilor în timp ce dorm. Saltelele de la Dormiré Bien (www.
dormirebien.es) sunt fabricate
prin tehnologia Sanitized cu
rol antifungic, antibacterian
și antiacarieni, acumularea
lor în timp poate genera boli
sau alte probleme de sănătate.
Oamenii de știință au evaluat trei rutine la care erau
expuși în cadrul gospodăriei copiii în vârstă de trei
ani: orele regulate de culcare,
orele regulate de masă și efectele limitării de către părinți
a accesului zilnic la televizor
și jocuri video până la o oră
sau mai puțin pe zi.
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Cum se cere o
programare la
Spitalul Universitar
din Torrejón?
În Comunidad de Madrid, oricine are dreptul să aleagă liber spitalul în care doreşte
să fie îngrijit. Pentru a alege Spitalul Universitar din Torrejón, aveţi nevoie doar de
cardul public de sănătate. Aveţi două variante: dacă medicul dumneavoastră de
familie v-a spus că trebuie să vă prezentaţi
la un specialist la spital, vă va înmâna un
document numit „Parte de Interconsultas”
(bilet de trimitere) şi o dovadă a solicitării
de programare, care cuprinde un număr de
identificare a cererii. Medicul va transmite
această cerere la Centro de Gestión de Citas
(Centrul de Programări), de unde veţi fi contactat prin telefon în câteva zile, pentru a
primi programarea. În acest moment puteţi
cere să fiţi primit la Spitalul Universitar din
Torrejón şi operatoarea vă oferă programarea cu specialistul de care aveţi nevoie. Dacă
deja sunteţi îngrijit la un alt spital şi doriţi
să vă prezentaţi la Spitalul Universitar din
Torrejón, luaţi legătura cu Secţia de Primire
(Unidad de Admisión) a spitalului respectiv
şi explicaţi că doriţi o programare la Spitalul
din Torrejón. Angajaţii de la secţia respectivă vor gestiona solicitarea şi vă vor înmâna
biletul de trimitere (Parte de Interconsulta).
Mai multe informații pe internet www.hospitaldetorrejon.es/eligenos

Consumul regulat de fructe
cu coajă lemnoasă reduce
riscul cardiovascular

FOTO: YOUTUBE.COM

Persoanele care consumă în mod regulat o varietate de fructe
cu coajă lemnoasă, precum nucile, ar avea un risc mai mic de
apariție a afecțiunilor cardiovasculare în comparație cu cele
care mănâncă rar sau niciodată astfel de alimente, potrivit unui
studiu publicat în jurnalul „American College of Cardiology”,
informează AGERPRES. În cadrul studiului, cercetătorii au examinat dosarele medicale, stilul de viață și obiceiurile alimentare a
peste 210.000 de lucrători din domeniul sanitar care nu fuseseră
diagnosticați cu cancer, boli de inimă și care nu suferiseră un
accident vascular cerebral. Pe parcursul unei perioade de monitorizare care a durat 20 de ani, peste 14.000 dintre aceștia au
dezvoltat o patologie cardiovasculară, dintre care 8.390 o boală
coronariană și 5.910 un accident vascular cerebral (AVC). Spre
deosebire de participanții la studiu care mâncau rareori sau
niciodată fructe cu coajă lemnoasă, cei care consumau o porție
de 28 de grame de cel puțin cinci ori pe săptămână prezentau
un risc cu 14% mai mic de boli cardiovasculare și aveau o probabilitate cu 20% mai redusă de a dezvolta o boală coronariană,
a conchis studiul. „Consumul unei varietăți de fructe cu coaja
lemnoasă, cel puțin de câteva ori pe săptămână, este benefic
pentru prevenirea bolilor cardiovasculare”, a subliniat Shilpa Bhupathiraju, nutriționistă în cadrul Facultății de Sănătate
Publică din cadrul Universității Harvard University (Massachusetts), autoarea principală a cercetării, precizează sursa citată.
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Sărbătorește Ziua Națională
a României la festivalul
din Torrejón de Ardoz!
Uniunea Muncitorilor Români vă invită duminică, 3 decembrie
2017, să sărbătorim împreună Ziua Națională a României, pe
muzica artiștilor Vlăduța Lupău, Alexandru Brădățan, Steliana
Sima, Oana Tomoiagă și Nicoleta Voica, între orele 12:00-22:00,
în Recinto Ferial din Torrejón de Ardoz (Av/ Luna s/n).
Cu această ocazie, la Târgul cu produse tradiționale românești veți putea consuma: cele mai delicioase preparate din
gastronomia românească, mititei și cabanoși delicioși făcuți la
grătar, diverse sortimente de prăjituri românești și multe alte
specialități deosebite.
Vino și petrece, alături de români în cadrul unui festival de
muzică populară românească cu artiști de mare valoare pentru folclorul românesc și pe muzica sufletului tău. Intrarea la
acest eveniment este gratuită.
Organizator: Uniunea Muncitorilor Români
Sponsor: Digi Mobil
Colaborator special: Bârsan Pan
Colaboratori: MoneyGram–transfer de bani, Primăria din Torejón de Ardoz, Nelu Bârsan, Autos Motoreta,
Domnitorul.
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.

Prahova: Sinaia, premiată la
World Ski Awards drept cea mai
bună stațiune de schi din România
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Numărul turiștilor cu destinații din România va depăși 12
milioane în 2017, valoare ce nu a mai a fost atinsă din 1990
Turismul românesc este în
creștere cu aproximativ 10%
în 2017, conform datelor oficiale, iar numărul total al
turiștilor care aleg destinații
din România se estimează că va
depăși în acest an 12 milioane,
o valoare care nu a mai a fost
atinsă din anul 1990, susține
prim vicepreședintele Asociației Naționale a Agențiilor de
Turism (ANAT), Adrian Voican, informează AGERPRES.
Potrivit acestuia, numărul
turiștilor străini va ajunge, de
asemenea, la un record de peste
2,6 milioane. „Turismul românesc este în creștere în acest
an, conform datelor oficiale,
cu aproximativ 10%. Pe de o
parte, numărul turiștilor străini va ajunge la un record de
peste 2.600.000, iar pe de altă
parte turiștii români sunt în
număr din ce în ce mai mare.
În primele nouă luni ale anului
2017, numărul de turiști români
pe destinații din România a
crescut cu un milion, până la
9,5 milioane. Conform tuturor estimărilor, numărul total
al turiștilor care aleg destinații din România va ajunge în
acest an la peste 12 milioane–o
valoare care nu a mai a fost
atinsă din anul 1990. Interesant este că turismul balnear
este o destinație din ce în ce mai
apreciată, iar vânzările noastre
pe acest segment s-au dublat
în acest an”, a spus Adrian Voican, într-un comunicat.

FOTO: PIXABAY.COM

Conform informațiilor centralizate după închiderea TTR,
românii au manifestat un interes în creștere pentru turismul
local, la ediția de toamnă a Târgului de Turism al României,
principalele destinații turistice pentru sezonul de iarnă
2017 având deja un grad de
rezervare de peste 90%. Cele
mai căutate destinații au fost
Călimănești–Căciulata, Băile
Felix, Băile Govora, Valea Prahovei și Bran-Moeciu. Pentru
vara anului 2018, cu ocazia
Târgului de Turism al României, au început înscrierile
timpurii, iar stațiunile care
conduc în topul rezervărilor
sunt: Mamaia, Eforie Nord
și Jupiter. „Un interes deosebit s-a remarcat la această

ediție a Târgului de Turism
al României pentru litoralul
românesc, dar și pentru unele
destinații externe, precum Turcia (Antalya), Spania, Grecia,
Bulgaria, Portugalia, Croația.
Ca destinații noi și promovate
în forță am remarcat Albania
(care sigur va prinde la turiștii români), insula Samos din
Grecia, Alanya–extrema estică
a regiunii Antalya. De asemenea, am observat un interes
mai mare pentru circuitele
internaționale, precum Statele Unite ale Americii, Iran,
Argentina, Brazilia, Rusia și
Iordania”, a declarat, pentru
AGERPRES, Traian Bădulescu,
specialist în turism.
El a subliniat că au existat și
câteva orașe din România care

s-au promovat „destul de bine”
pe fondul unui interes pentru
city break-urile interne. „Și o
serie de orașe din România s-au
promovat destul de bine, turiștii fiind din ce în ce mai atrași
și de city break-urile interne
(chiar dacă nu aleg mereu
ca mijloc de transport avionul). Pe de altă parte, există
o tendință a românilor de a
opta pentru circuite turistice
interne”, a subliniat Bădulescu,
conform sursei citate. Referitor la organizarea târgului de
turism de la Romexpo, Traian
Bădulescu a remarcat că ambele
ediții (de toamnă și de primăvară) sunt foarte apropiate în
timp, la o diferență de doar
trei luni, acest lucru fiind, în
opinia sa, „o problemă”.

FOTO: WWW.PANORAMIO.COM

Orașul Sinaia a câștigat, în cadrul galei World Ski Awards, trofeul și statutul de cea mai bună stațiune de schi din România,
2017 fiind primul an în care România a fost inclusă pe lista
nominalizărilor, informează AGERPRES. Potrivit unui comunicat
emis, marți, 21 nov. a.c., de Primăria Sinaia, World Ski Awards
este singura inițiativă globală care premiază și promovează
excelența în turismul de iarnă, a V-a ediție a evenimentului
având loc în perioada 17-19 noiembrie la Kitzbühel (Austria).
În acest an, România a fost inclusă pentru prima dată pe
lista nominalizărilor din cadrul galei în care au fost premiate
stațiuni, hoteluri, cabane și agenții de turism, dedicate sporturilor de iarnă, din peste 30 de țari din toată lumea, printre care
unele recunoscute la nivel mondial, cum ar fi Austria, Franța,
Italia. Nouă stațiuni de schi din țara noastră au fost nominalizate în cadrul galei, fiind vorba despre Sinaia, Poiana Brașov,
Predeal, Azuga, Rânca, Arena Platoș, Straja, Vatra Dornei și Vidra
Transalpina, dintre acestea Sinaia câștigând, prin vot direct, trofeul și statutul de cea mai bună stațiune de schi din România.
„Pentru Sinaia este o încununare a eforturilor depuse timp
de 10 ani. (…) S-au construit de atunci trei instalații pe cablu,
două gondole și un telescaun, două instalații de zăpadă artificială, s-au achiziționat mașini de bătut zăpadă, s-au deschis
pârtii noi, s-au amenajat cele vechi. (…) Investiții pe care le
estimăm la o valoare totală de 32 de milioane de euro. (…) Un
astfel de trofeu îți dă o oarecare încredere, confirmă un potențial”, a declarat, potrivit comunicatului, primarul Vlad Oprea. La
Sinaia au început pregătirile pentru sezonul de iarnă, instalațiile de zăpadă artificială fiind pornite la Cota 2000 și urmând
ca, în funcție de temperatura aerului și precipitații, sezonul de
schi să fie deschis, cel mai probabil, în prima jumătate a lunii
decembrie, arată sursa citată.

Protest al camionagiilor la frontierele franceze în legătură
cu directiva europeană privind detașarea lucrătorilor
Mai multe sute de camioexcluderii sectorului rutier din
nagii au manifestat marți, 21
directiva europeană renegocinov. a.c., la frontierele franată luna trecută. „Renunțarea
ceze, mai ales cele spre Italia
voastră” va duce „în mod sigur,
și Belgia, pentru a protesta
într-un viitor apropiat, la desîmpotriva excluderii transporființarea meseriei de șofer în
tului rutier din noua directivă
Franța”, au subliniat ei, coneuropeană privind detașarea
form sursei citate.
lucrătorilor, informează AFP,
Pe teren, camionagiii le
preluat de AGERPRES. Cele
explicau acțiunile lor șoferilor
de autoturisme. „Nu a exismai importante două acțiuni
au fost organizate în nordul
tat supărare. Li s-a explicat
și estul țării, constată jurnadespre diferențele de salarii”
liști ai AFP.
dintre un șofer francez, plătit
Începând cu orele locale
în medie cu „1.700 de euro pentru 200 de ore pe lună”, și un
06:00, la Modane (sud-est),
camionagii au început să bloșofer „polonez sau un altul” ce
cheze drumurile de acces pentru FOTO: PIXABAY.COM
câștigă „mult mai puțin, efectucamioane în tunelul Frejus,
ând numeroase ore în plus”, a
axă rutieră majoră spre Ita- unde 200 de camionagii s-au „obiectivul este atins”, și-a expri- relatat Fabien, șofer de camion
lia. În jurul orelor 08:00, 180 adunat la începutul dimineții mat mulțumirea Pascal Goumet prezent la Irun, la frontiera
de camioane erau oprite într-un pe autostradă. Camionagiii au de la sindicatul CFTC.
spaniolă, unde între 20 și 30
parking în amonte. La fronti- desfășurat acțiuni în „trei locuri
Cinci sindicate rutiere i-au de șoferi au distribuit maniera franco-belgiană, militanți simbolice” (Rekkem, Modane, scris marți președintelui fran- feste. Potrivit acestuia, „unele
au instalat în jurul orelor 07:30 Irun în Spania), „într-o stare cez Emmanuel Macron pentru mari grupuri nu ezită să dea
un baraj de filtrare la fostul bună de spirit”. „Acesta este un a fi primite și a denunța „con- afară șoferi (francezi) pentru
post de frontieră din Rekkem, avertisment pentru Europa”, secințele dezastruoase” ale a angaja șoferi străini”.
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Tombola de Toamnã
15 Septembrie - 1 Decembrie 2017

Londra-Nürenberg-Bruxelles-Valdemoro

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

Samsung Galaxy S8
pe săptămână.

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

10x

+ peste 4000
premii garantate

Această campanie este destinată exclusiv persoanelor fizice.

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

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

Tel. 0034 918 752 860
comenzi@produseromanesti.es
www.produseromanesti.es
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ZARAGOZA (ARAGON)
COLEGIO SALESIANO
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
Calle María Auxiliadora No57

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

26 NOIEMBRIE Ora 1800

CONCERT

FUEGO

&Irina Loghin

a
m
a
M
PREŢ: 15€

Tel. Info:
ORGANIZATOR

l
u
i
F
iș
IRINA
Loghin

PAUL
Surugiu

691 324 599

COLABORATORI

Sponsor
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La Asociación Europea de Economía y Competitividad premia
la labor de ESSAT en el sector de la formación superior
La Escuela Superior ESSAT Formación recibe la Medalla de Oro Europea al mérito en el Trabajo por su trayectoria ejemplar
• ESSAT Formación recibe la Medalla de Oro de la Asociación Europea
de Economía y Competitividad en
reconocimiento a su “inestimable
labor en el sector de la formación
superior” y a su trayectoria ejemplar.
• Las empresas galardonadas con
esta Medalla se convierten en modelo
y referente en su sector, tanto nacional como internacional.
• Este reconocimiento impulsa a
ESSAT a seguir trabajando para contribuir de forma positiva en mejorar la
formación de los alumnos y fomentar
la creación de empleo en la sociedad.
• ESSAT suma este galardón al
Premio de Excelencia Educativa recibido también este 2017 como Mejor
Escuela Sanitaria y Mejor Escuela de
Auxiliares y Técnicos.
La Escuela Superior, ESSAT Formación, ha recibido la Medalla de Oro
al Mérito en el Trabajo en reconocimiento a su “inestimable labor
en el sector de la formación superior”. Este galardón lo concede la
Asociación Europea de Economía y
Competitividad (AEDEEC) a personas e instituciones que fomentan un
buen desarrollo empresarial dentro

del marco europeo. De entre todos
los proyectos analizados, AEDEEC
quiso reconocer la labor de ESSAT
en el ámbito de la formación al considerarla una “empresa con trayectoria
ejemplar dentro de España gracias a
sus prácticas e iniciativas que apoyan
el espíritu y la conciencia empresarial”.
Todas las empresas que reciben este
galardón se convierten en modelo y
referente en su sector, tanto nacional como internacional.
Este reconocimiento supone para
ESSAT Formación, una escuela con
cinco sedes en España, un “impulso
por seguir trabajando y por contribuir
de forma positiva a la formación de
los jóvenes, a la creación de empleo y
a la mejora del entorno y de la sociedad”. Además, este galardón se suma
al Premio de Excelencia Educativa,
también recibido este año por ser la
Mejor Escuela Sanitaria y Mejor Escuela de Auxiliares y Técnicos.
La directora de ESSAT Formación,
Irene Prieto, recogió su galardón de la
mano de José Luis Barceló, Vicepresidente y Editor-Director del diario
El Mundo Financiero y explicó que
las claves del éxito son “rodearse de

Madrid en una gala presentada por la
periodista Ana García Lozano.

Sobre ESSAT Formación

FOTO: ESSAT FORMACIÓN

buenas personas, mucho trabajo,
talento, pasión y mucha fe”. El acto

de entrega de medallas tuvo lugar
en el Hotel Eurostars Mirasierra de

ESSAT Formación es una escuela especializada en la formación de auxiliares
y técnicos que tiene más de 10 años de
experiencia y sede en cinco provincias de
España (Madrid, Sevilla, Valencia, Zaragoza y Salamanca). Por sus aulas pasan
más de 2000 alumnos al año a los que
forma en habilidades y conocimientos,
ayuda a aumentar su autoestima y a
encontrar un empleo en un plazo corto
de tiempo. Con su trabajo, Essat Formación contribuye de forma notable
a mejorar la sociedad y a incentivar
el empleo en el país.
Esta escuela es la única que cuenta
con la certificación y el aval científico
de Fundación de Educación para la
Salud y de la Cátedra de Educación
para la Salud de la Facultad de Ciencias
de la Salud–FUNDADEPS (Universidad Rey Juan Carlos). Además, tiene
convenio con más de 2000 empresas y combina una metodología de
enseñanza diferencial, con clases
presenciales, y un trato cercano y
personalizado a los alumnos.

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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Salbac–compania Grupului Agricola
investeşte într-o staţie pilot de cercetare
Salbac, compania a Grupului
Agricola, lider de piaţă la Salam
de Sibiu cu o cotă de peste 50, are
planuri mari: în 2018 va investi și
amenaja o staţie pilot de cercetare
care va lucra la eliminarea aditivilor
din produsele crud-uscate.

Volumul de producţie al Salbac mărită producţia cu circa 1.000 de
se împarte în prezent în proporţii tone până în 2020.
egale între produsele mucegăite şi
„Anul acesta am mai investit un
cele nemucegăite. „Acum încerc să milion de euro într-un slicer, un cutter,
distanţez la 60%-40%, dar să nu scad un poly-clip, pentru că pe sezonalitate
Salamul de Sibiu, să cresc volumele, maximă dezvoltăm două schimburi şi
iar acestea să fie 60% la nemuce- erau necesare. Pentru 2018 am bugetat
Angelica Șmil, directorul general găite. La această categorie, Salamul undeva la maximum 500.000 de euro.
Salbac, ne-a vorbit despre investițiile Mozaic este un produs de top, la fel Trebuie să ducem la capăt proiectele
făcute până în prezent şi despre pla- şi salamul uscat. Levant este salamul începute, iar apoi să facem următonurile de viitor. Produsele Salbac sunt nostru drag şi premiat cu aur la Var- rii paşi. Am restructurat gama, am
monitorizate 24 de ore din 24 de către şovia. Structura mare, cum este şi la făcut upgrade în fabrică de produse
tehnologi. Monitorizarea se face şi Mozaic, este inspirată din mezelurile fiert-afumate şi anul acesta facem
automatizat, pe diagrame, astfel încât mediteraneene, dar adaptată gustului minimum 200 de tone. Am cerere de
la clienţi să ajungă numai produse românesc. Am lucrat câte un an pe produse fiert-afumate. Sunt cu notode înalta calitate. Salamul de Sibiu, produs cu echipa. Este foarte greu să rietate zonală în Moldova. Pe partea
cel mai apreciat produs Salbac, este scoţi un produs pe gustul românilor”, de produse crud-uscate am dezvolmaturat natural. „Salamul de Sibiu mai spune directorul general Salbac. tat secţii de prospături”, a mărturisit
Angelica Șmil.
staționează în tunelul de maturare
peste 70 de zile, până ajunge la umi- Investiţii semnificatfive
Profitul pe piaţa de carne, ca de
ditatea din normele standard. Când în dezvoltare
altfel în orice alt domeniu, este dictat
este finit, este scos şi trimis către La Salbac, ca de altfel în tot Grupul de puterea de cumpărare. Salbac are
livrare, după ce este analizat şi este Agricola, se pune accentul pe calitate infrastructură, tehnologii şi speciaconfirmată livrarea de către labora- şi pe satisfacţia clienţilor. De aceea, lişti la nivelul standardelor UE, dar
tor. Nu punem cultură starter. Este se lucrează continuu la îmbunătăţirea trebuie să se adapteze puterii consupermis în caietul de sarcini al IGP, produselor care sunt scoase pe piaţă. matorului român, care are putere de
competitorii pun, dar noi nu, deoa- Numai anul trecut au fost investite cumpărare scăzută. O provocare urirece aceasta este politica noastră, de 6 milioane de euro, cei mai mulţi aşă, întrucât este dublată de dorinţa
a-l matura natural”, ne-a dezvăluit bani mergând în inaugurarea unei de a le oferi consumatorilor produse
Angelica Șmil, conform unui comu- capacităţi de producţie pentru sala- cât mai naturale, fără conservanţi.
murile crud-uscate, urmând să fie
„Lucrăm permanent pentru a înlocui
nicat de presă.

produsele care sunt considerate nesănătoase cu unele sănătoase. Lucrăm
de cel puţin doi ani cu echipa de cercetare, am luat fiecare produs în parte,
l-am analizat, l-am restructurat. Este
un proiect à la longue şi lucrăm cu
partenerii noştri din România şi din
UE care ne furnizează condimente.
Este un trend mondial şi european.
Toţi producătorii de condimente, aditivi, adjuvanți, sunt focusați pentru
a crea ceva mai sănătos. Suntem şi
noi implicaţi puternic în acest proiect, dar mai este mult de lucru pe
această linie”, mai spune Angelica Șmil.

Planuri importante pentru 2018
Pentru anul care vine, Salbac urmează
să investească în amenajarea unei
staţii pilot de cercetare. Deşi produsele crud-uscate Agricola utilizează
un număr foarte mic de aditivi, se
doreşte eliminarea acestora pe cât
posibil. „Este un proiect de suflet dorit
de echipa noastră. Noi facem cercetare, am echipa de cercetare, dar nu
am un spaţiu modern. Ne dorim ca
membrii echipei să creeze produse noi
într-un sediu nou, proiect estimat la
100.000 de euro. Cred că va fi realizat
în 2018”, dezvăluie directorul Salbac.

| 11

Cererea de produse noi este o realitate de care producătorii de mezeluri
sunt conştienţi. De aceea, trebuie să
ia în calcul ca periodic să lanseze produse. Riscuri sunt însă mari. „Rata
de reuşită este sub 25%, pentru că
nu orice produs performează. În plus,
echipa Angelicăi este determinată să
cerceteze toate posibilitățile care să o
conducă la înlocuirea în cât mai mare
măsură a conservanților”, a completat
Grigore Horoi, preşedintele Agricola.
Volumul de producţie creşte de la
an la an, odată cu cererea de pe piață.
„Dacă anul trecut l-am încheiat cu
2.750 de tone de produse crud-uscate,
anul acesta ne propusesem o creştere de 10%. Cred că vom realiza doar
6%, pe fondul scumpirii materiilor
prime. Cred că vom atinge un total
de 2.950 de tone pe această categorie. Pe producţia de Salam de Sibiu,
în 2016 am avut 1.400 tone, iar anul
acesta nu cred că vom depăşi 1.450
de tone. E totuşi o creştere de circa
6%-7%”, a declarat Angelica Șmil.

Salbac are 416 angajaţi şi o cifră
de afaceri de 121,7 milioane
de lei. În 2016, compania
a primit certificatul IGP
pentru Salamul de Sibiu.
Găsiți mai multe informații la:
Web: www.agricola.ro
Produse Agricola:
salamuri.agricola.ro
Facebook: creatorpofta
YouTube: AgricolaInt
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La Ley ucraniana de Educación y su impacto en la Europa del
Este. La ley ha provocado malestar en Hungría y Rumanía (III)
El día 1 de septiembre de 2017 entró en vigor el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Ucrania que habrá
de impulsar la cooperación y las relaciones entre el país eslavo y el resto de los países de la Unión Europea, si bien,
buena parte de las disposiciones de carácter político o comercial, entre otras, venían ya aplicándose desde 2014.
J O RG E M A RT Í N
Profesor De Humanidades
(…Continuación del número anterior)

L

a anexión de Crimea por parte de
Rusia y la inquietud generada
por la presión militar, política y
económica ejercida por Moscú desde
el Báltico al Mar Negro llevó a países
como Polonia o Rumanía a acercar
posturas con Kyiv a pesar de los contenciosos históricos, territoriales y
emocionales que estos, y otros países
vecinos como Hungría, Rumanía o
Moldavia, tenían con Ucrania.
La inconsistente armonía que se
iba imponiendo entre estos países,
no obstante, se ha visto amenazada,
solo cuatro días después de que en
Bruselas se celebrara la entrada en
vigor del Acuerdo de Asociación, con la
firma de la Ley de Educación 2145-VIII
por parte del presidente de Ucrania,
Petró Poroshenko.
La ley ha provocado malestar
e indignación especialmente en
Hungría y Rumanía, dado que en
Ucrania viven casi medio millón de
rumano-parlantes y unos 125.000
húngaro-parlantes, además de otras
minorías como búlgaros, eslovacos,
polacos, griegos, turcos y los ruso
parlantes. A lo largo del mes de
septiembre se han sucedido declaraciones contundentes y realizado
gestos ásperos por parte de las más
altas instancias políticas y sociales
de los países vecinos del nuevo socio
europeo con el fin de manifestar el
rechazo y la inquietud que la nueva
ley había generado en ellos.
A fin de conocer un poco más el
problema y ampliar la perspectiva
de este auténtico terremoto político,
cultural y social que sacude el Este

Dadasev, ciudadano ucraniano
de origen ruso-magiar

de Europa, preguntamos a expertos y
ciudadanos de algunos de estos países cuál es su experiencia y su visión
de un asunto que ya está condicionando las relaciones institucionales
de los que son ya viejos vecinos a la
par que futuros socios.

Sandor nació en Ucrania de padre
ruso y madre húngara. En los Cárpatos, su región de origen, conviven
hasta 26 nacionalidades distintas y no
son extraños los matrimonios mixtos.
Buena parte de su familia materna
solo habla húngaro y, no solo ha ido
a estudiar a Hungría, sino que han
instalado allí sus negocios y emprendido una nueva vida, en muchos casos,
ya como ciudadanos húngaros. Sin
embargo, comprende el espíritu de
esta ley: “si vives en un país, debes
conocer la lengua de ese país y, en
Ucrania, la lengua oficial es el ucraniano”. En Ucrania, viven familias
húngaras que no saben hablar ucraniano. Es natural que sea “obligatorio
conocerlo”, pues, de lo contrario, “limitas tus posibilidades de encontrar
trabajo” y la única salida es irse a
Hungría.
Ahora bien, “me opondría a que
el Estado ucraniano prohibiera a los
miembros de las minorías conocer y
hablar su lengua u obligara a hablar
exclusivamente en ucraniano, porque
esas minorías tienen unos derechos”.

Entrevista con Iulian Gramatki,
Doctor (PhD) en Ciencias
Económcas en la Universidad
Goethe de Frankfurt y
activista del movimiento por
la reunificación de Rumanía
y la República de Moldavia
R.: ¿Cree que, aprovechando la nueva ley,
el gobierno rumano podría incentivar
la enseñanza de la lengua rumana con
iniciativas educativas y culturales como
la que supone, en el caso del español, el
Instituto Cervantes?
I. G.: El equivalente rumano del
Instituto Cervantes, el Instituto Cultural Rumano, podría ampliar sus
actividades, estableciendo filiales
en Ucrania donde hay comunidades
rumanas históricas, como Bucovina,
Besarabia del Sur y Transcarpatia.
Los eventos organizados por estas
filiales podrían apoyar también la
enseñanza del rumano, que va a perder terreno en los colegios al entrar
en vigor la nueva ley de educación.
R.: ¿Considera que el dominio de la lengua
por parte de los ciudadanos ucranianos
de la minoría rumana contribuirá a su
integración laboral y académica de los
rumanos en Ucrania? a su integración
laboral y académica de los rumanos en
Ucrania?
I. G.: Es verdad que el dominio del
idioma oficial del estado facilita la integración y ampliará las oportunidades
para aquellos que quieren quedarse

En colaboración con:

Iulian Gramatki, Doctor (PhD) en Ciencias Económicas en la Universidad
en Ucrania, pero el problema más
I. G.: Hay una gran preocupación Goethe de Frankfurt y activista del
preocupante no es el hecho de que porque, desde la caída de la URSS, movimiento por la reunificación de
los rumanos de Ucrania no mane- el número de colegios que imparten Rumanía y la República de Moldavia.
jen el ucraniano, sino que, al pasar enseñanza en rumano en Ucrania ha
Sandor Dadasev, ciudadano ucralas generaciones, olvidan o dejan de disminuido hasta menos de la mitad. niano de origen ruso-magiar.
usar el rumano. Es la persistencia del Los rumanos que viven en unos terriFuentes consultadas: ABCnews,
rumano, y no del ucraniano, en estos torios que fueron parte del espacio Embajada de Ucrania en la República
territorios, la que ha estado amena- rumano histórico, están sujetos a un de Argentina y
proceso de asimilación y necesitan
www.consilium.europa.
zada durante las últimas décadas.
apoyo de fuera para poder sobrevivir. e u / e s / p r e s s / p r e s s - r e l e a R.: ¿Teme por la supervivencia del rumano
ses/2017/07/11-ukraine-associatien Ucrania?
Entrevista con Sandor
on-agreement/
Iulian Gramatki / ARCHIVO DE COLABORADORES

.

SIMONA HALEP:

“Quiero mantenerme en el número uno y ganar un Grand Slam”

L

a rumana Simona Halep, tenista que lo consigue, lo que para
número uno del ránking mun- Simona Halep supone “un gran honor”.
dial, aseguró en declaraciones La rumana cree que la condición de
difundidas por la WTA que desea número uno “recompensa el trabajo
mantener ese puesto “durante algún realizado a lo largo de todo el año”.
tiempo y ganar un Grand Slam”, según “Es especial terminar de este modo
www.eurosport.es.
la temporada, porque son muy pocas
Pese a caer eliminada en la fase las jugadoras que lo han conseguido”,
de grupos de las Finales de la WTA, destacó. Halep reparó asimismo en
en su último compromiso de 2017, la su meritorio ascenso al primer puesto
jugadora de Constanza pudo retener del ránking en una temporada de
a su paso por Singapur el liderato de “altos y bajos”. Le costó encontrar
la clasificación mundial, asegurán- la regularidad al inicio del año, por
dose el número uno al término de una lesión en la rodilla izquierda,
la temporada. Es la decimotercera pero a partir del torneo de Stuttgart,

FOTO: SIMONA HALEP / FACEBOOK

ya en la sesión de arcilla, su juego
fue “consistente”. “Pasé momentos
duros”, confesó. “Pero cada semana
trabajé para mejorar y creo que lo
he conseguido. Ahora estoy feliz por
haber alcanzado una regularidad y
por estar sana, sin problemas ni lesiones”, celebró. Simona Halep retomará
los entrenamientos con el deseo de
“mantener el número uno durante
algún tiempo y ganar un Grand Slam”
y es que de los quince títulos conquistados ninguno es un “major”. Sí es,
no obstante, dos veces finalista de
Roland Garros (2014 y 2017).
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Bulgarii, printre cei mai euro-optimiști,
după 10 ani de la aderarea la UE
După zece ani de la aderarea
inclusiv prin integrarea BulBulgariei la UE, bulgarii sunt
gariei și României în spațiul
încă printre cei mai euro-optiSchengen și în zona euro. În
miști, arată un sondaj național
mod similar, sunt acceptate și
reprezentativ al agenției Alpha
scenariile în care UE se dezResearch. Sondajul a fost
voltă ca și până acum (31%) sau
comandat de Reprezentanța
consolidată prin piața unică,
Comisiei Europene în Bulgaria
politica externă, o uniune a
și realizat între 16 și 25 sepapărării, standarde sociale
tembrie 2017 pe un eșantion
unice (29%).
de 1.021 de respondenți, inforDintre persoanele chestimează AGERPRES.
onate, 61% consideră că UE
În ceea ce privește perspectrebuie să acționeze pe tertivele Bulgariei, sprijinul public
men lung, depunând eforturi
pentru intrarea țării în Schen- FOTO: GDFORUM.ORG
în primul rând pentru a obține
gen este ridicat (53%), în timp
creștere economică și o ocupare
ce aderarea la zona euro este
Cele mai mari temeri în 2007 timp, problemele comune mai mare a forței de muncă.
marcată de preocupări semni- (47%) erau că bulgarii ar fi dis- din Europa, precum traficul Aproximativ un sfert dintre
ficative și evaluări polarizate criminați pe piața muncii din de ființe umane și droguri (47%), bulgari, în special generațiile
(34% o aprobă și 45% sunt cauza accesului limitat în pri- fluxurile migratorii și amenin- mai tinere, consideră prioritare
împotrivă). De când Bulgaria mii ani, că specialiștii bulgari țările teroriste (44%) sunt, de educația, protecția drepturia aderat la UE în 2007, rata de ar emigra în străinătate (37%) asemenea, considerate preocu- lor civile și sociale. După zece
aprobare a calității de membru și că străinii ar începe să cum- pări majore în Bulgaria.
ani, sprijinul pentru aderarea
european s-a menținut în jurul pere terenuri (37%). Zece ani
Cu toate acestea, socie- țărilor balcanice rămâne, de
a 50%, în timp ce 16% au dez- mai târziu, unele dintre aceste tatea bulgară se opune ferm asemenea, ridicat (peste 50%).
aprobat-o și 34% nu au avut temeri au fost uitate. Problema scenariilor ce implică o dezvol- Sondajul compară, de asemenicio părere. După o perioadă larg discutată a standardelor tare fragmentată a UE. Unul nea, rezultatele unui studiu
de zece ani, cei mai euro-opti- duble de calitate a alimente- din doi adulți bulgari sus- similar din România vecină.
miști sunt bulgarii mai tineri lor a ajuns acum pe primul ține opțiunea pentru o UE Locuitorii ambelor țări sunt
cu studii superioare, activi și loc printre preocupări (60%), mai puternică prezentată de optimiști că dezvoltarea pozitivă
mobili, care s-au bucurat cel urmată de scăderea puterii de președintele CE Jean-Claude a Uniunii Europene va contimai mult de beneficiile aderării. cumpărare (50%). În același Juncker în septembrie 2017, nua, mai spune sursa citată.
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Rusia ridică un gard între
Ucraina și Crimeea anexată

FOTO: SPUTNIKNEWS.COM

Rusia a început să ridice un gard între Ucraina și peninsula
Crimeea, pe care Moscova a anexat-o în 2014, informează
AGERPRES. Gardul, înalt de doi metri, ar urma să se întindă pe
o lungime de 50 de km și va fi gata în prima jumătate a anului 2018, potrivit agențiilor ruse de presă, care citează serviciul
rus de securitate FSB. Gardul ar urma să coste 3,3 milioane de
dolari și are drept scop să sporească securitatea pentru locuitorii Crimeii și pentru turiștii care vin în vizită în peninsulă.
Între Crimeea, care este recunoscută pe plan internațional
ca teritoriu ucrainean, și regiunea Herson din Ucraina propriu-zisă sunt trei puncte de tranzit oficiale. De teama unui atac
dinspre Rusia, Ucraina a anunțat în toamna lui 2014 că va ridica
un gard de 2.000 de km la granița sa cu Rusia, dar până în prezent a reușit să construiască doar câteva zeci de kilometri, mai
spune sursa citată. Un sector de frontieră lung de circa 400 de
km cu Rusia este controlat de către separatiștii proruși din regiunea estică Donbas. Kievul îi acuză pe separatiști că sunt ajutați
cu trupe și arme aduse dinspre Rusia prin sectorul respectiv de
frontieră, ceea ce Moscova a dezmințit în mod repetat.
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SCRIMĂ:

CS Dinamo a câștigat Cupa
României la sabie masculin

FOTO: FRSCRIMA.RO

CS Dinamo București a câștigat proba masculină pe echipe din
Cupa României, în Sala de scrimă „Ana Pascu” (Floreasca) din
București, potrivit site-ului Federației Române de Scrimă, informează AGERPRES. Dinamo, în formula Tiberiu Dolniceanu,
Ciprian Gălățanu, Mădălin Bucur, Iulian Teodosiu, s-a impus în
toate cele trei meciuri susținute, 45-23 cu CSM Unirea Slobozia,
45-28 cu CSM Iași și 45-30 cu CSA Steaua. CSA Steaua (Alin Badea,
George Iancu, Mihai Cruțu, Nicolai Zaporojcenco) a ocupat locul
al doilea, după 45-26 cu CSM Unirea Slobozia și 45-30 cu CSM
Iași. Podiumul a fost completat de CSM Unirea Slobozia (George
Dragomir, Răzvan Stănescu, Mihăiță Dragomir, Pavel Melnic), victorioasă cu 45-41 în fața echipei CSM Iași (Matei Cîdu, Codrin
Cozmuleanu, Răzvan Ursachi, Alexandru Zmău). Dinamo și-a păstrat astfel trofeul cucerit și în anii anteriori. De asemenea, clubul
din Șoseaua Ștefan cel Mare a obținut Cupa României la individual masculin, prin Tiberiu Dolniceanu, mai spune sursa citată.

TENIS:

Bulgarul Grigor Dimitrov a
câștigat Turneul Campionilor
Tenismenul bulgar Grigor Dimitrov a câștigat Turneului Campionilor (ATP Finals), după ce l-a învins în finală pe belgianul David
Goffin, cu 7-5, 4-6, 6-3 la Londra, informează AGERPRES. Dimitrov,
care a devenit în premieră numărul trei mondial, a cucerit cel
mai important titlu din cariera sa, după două ore și 30 de minute
de joc. Bulgarul a câștigat în 2014 în turul al treilea la US Open și
anul acesta, în sferturi la Australian Open, în finală la Sofia, și în
grupă la Turneul Campionilor, cu 6-0, 6-2, Goffin învingând, tot
în 2017, la Rotterdam, în sferturi. Dimitrov mai are și trei victorii la
turnee challenger și futures. A fost prima finală din istoria Turneului Campionilor disputată între debutanți la această competiție,
Goffin fiind rezervă la ediția de anul trecut. Ultimul debutant
care a câștigat titlul a fost spaniolul Àlex Corretja, contra compatriotului său Carlos Moyà, în 1998, când finala s-a jucat la Hanovra,
conform sursei citate. Anul 2017 a fost cel mai bun din cariera lui
Dimitrov, care a obținut patru titluri, la Brisbane, Sofia, primul
său titlu ATP World Tour Masters 1.000, la Cincinnati și ATP Finals.
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RUGBY:

Naționala de rugby a României a învins
Samoa cu 17-13, în meci test la București
Naționala de rugby a Româjucătorilor din Pacific, izbinniei a învins Samoa cu scorul
du-se însă de o apărare foarte
solidă și agresivă, dându-se
de 17-13 (3-10), într-un meci
test disputat recent pe Staplacaje dure și de-o parte și
dionul național „Arcul de
de alta.
Triumf” din Capitală, inforCu toate acestea, în minumează AGERPRES. În fața
tul 58, după un efort colectiv
la capătul unei faze preluna 6.000 de spectatori, cele
gite de atac Andrei Rădoi a
două naționale, angrenate
izbutit primul eseu al româîn procesul de calificare la
Cupa Mondială din 2019 din
nilor, transformat de Vlaicu,
diferența reducându-se la trei
Japonia, s-au întâlnit pentru
puncte. Același Vlaicu a trecut
a doua oară, prima întâlnire,
din 1989, încheindu-se tot cu
pe lângă egalare în minutul
victoria „Stejarilor” cu 32-24.
65 când a ratat o a treia loviPrima parte a întâlnirii a fost
tură de pedeapsă, ca peste alte
una echilibrată, cu un joc de
8 minute, încurajați frenetic
din tribune, românii să reuuzură care a pus la încercare, FOTO: LIBERTATEA.RO
pe rând, defensiva ambelor
șească eseul victoriei prin Ionel
echipe, dar și cu faze ofen- 35, prin Nanai Williams. Scorul tabela de marcaj, românii for- Badiu, transformat de Vlaicu.
sive electrizante în cele două la pauză a fost însă 10-3 pen- țând egalarea și întoarcerea Conform sursei citate, Româsensuri. „Stejarii” au reușit să tru oaspeți care au izbutit un rezultatului. În minutul 42, nia a câștigat astfel cu 17-13 și
tempereze atacurile samoani- eseu, în minutul 38, la capă- Florin Vlaicu a ratat o nouă așteaptă cu încredere confrunlor, iar în minutul 17, Florin tul unui mol rulant extrem de lovitură de penalitate, ceea ce tarea de pe 25 noiembrie cu
Vlaicu a deschis scorul dintr-o percutant, transformat de ace- nu s-a întâmplat cu adversarii Tonga, o victorie putând urca
lovitură de penalitate, ratând lași Williams.
tricolorilor care în minutul 49, naționala antrenată de galeo alta în minutul 22, dar jucăMitanul secund a fost de-a tot prin Nanai Williams, au mai zul Lynn Howells pe locul 13
torii din Pacific au egalat, prin dreptul dramatic, samoanii pus 3 puncte pe tabelă. „Ste- în ierarhia mondială, în preacelași procedeu, în minutul încercând să se desprindă pe jarii” au luat cu asalt terenul zent românii fiind pe 14.

TENIS:

România–Luxemburg, posibil la Piatra Neamț
Președintele Federației Române ale României să joace în cât
de Tenis, George Cosac, și vice- mai multe orașe din țară penpreședintele Răzvan Itu au mers tru a oferi iubitorilor tenisului
la Piatra Neamț pentru a discuta șansa să vadă la ei acasă jucăcu autoritățile locale posibilita- tori importanți din circuitul
tea ca întâlnirea dintre echipele mondial și pentru a ajuta la
României și Luxemburgului, popularizarea acestui frumos
din primul tur al Grupei II, sport care este tenisul”, a declaZona Europa/Africa a Cupei rat Răzvan Itu. România va juca
Davis, să se desfășoare în acest în premieră cu echipa Luxemoraș, informează AGERPRES. burgului, întâlnirea urmând a
„Așa cum am tot spus, noi avea loc în perioada 3-4 februane dorim ca echipele naționale rie 2018.

FOTO: YOUTUBE.COM

Conform sursei citate, la
sfârșitul lunii trecute, România
a fost învinsă de Israel cu 5-0

la Ramat HaSharon, în meci
de baraj pentru menținerea în
Grupa I valorică a zonei Europa-Africa. Fără jucători de bază
ca Marius Copil, Horia Tecău
sau Florin Mergea, România a
retrogradat după 24 de ani din
Grupa I în Grupa a II-a (al treilea eșalon mondial). Cel mai
cunoscut tenismen luxemburghez este Gilles Müller, care
ocupă locul 26 în clasamentul mondial de simplu.
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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.

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

ANUNȚURI ȘI SERVICII
pentru o relație de prietenie. Tel: 642264868.
Băiat, 36 ani, divorțat, fără copii, fără obligații,
doresc să cunosc o fată pentru o relație serioasă.
Tel: 642750727.
Español serio, busco mujer entre 40 a 55 años para
conocerse y posible relación. Tel: 642286632.
Domn, 44 de ani, locuiesc în Arganda del Rey. Îmi
doresc să cunosc o doamnă de vârstă apropiată,
să întemeiem o familie. Nu îmi doresc o aventură.
Sunt un om cu frică de Bunul Dumnezeu. Tel:
642917710.
Domn de 57 ani, serios, doresc să cunosc o doamnă
serioasă, de vârstă apropiată, din comunitatea
Madrid. Tel: 642718344.
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.
Domn de 44 de ani, divorțat, doresc să cunosc o
doamnă de vârstă apropiată. Tel: 643661354.
Dacă ești o doamnă singură, sinceră, simpatică
și vrei să-ți întemeiezi o familie, aș dori să ne
cunoaștem. Am 57 de ani, divorțat și fără obligații.
Tel: 642920396.
Caut o doamnă pentru prietenie-căsătorie, ca să
nu fim singuri la bătrânețe. Nu îmi plac cuvintele
și gândurile urâte, alcoolul, bârfa și nimic rău. Tel:
697726258.
Caut o doamnă pentru prietenie-căsătorie,
serioasă, să împărțim toate activitățiile și să trăim
în pace și liniște. Tel: 642660476.
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alcoolul. Îmi place tot ce ține de iubire, încredere,
seriozitate, armonie, înțelegere, respect și
recunoștință. Rog să se abțină interesatele și
aventurierele. Tel: 642660476.

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.

Bărbat serios caut o femeie serioasă și sinceră. Nu
vreau aventuri. Am 36 de ani și mă puteți contacta
la tel: 642384754.

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

Bărbat de 60 de ani, sincer, atrăgător, cu serviciu
doresc să cunosc o doamnă din comunitatea
Madrid. Tel: 603216763.
Bărbat necăsătorit, singur, fără obligaţii, nefumător,
doresc să cunosc o româncă până în 40 de ani,
com. Madrid. Tel: 642223279.
Tânăr, 1.74 m înălţime și 73 kg, brunet, simpatic, cu
ochii verzi şi loc de muncă stabil, doresc să cunosc
o domnişoară până în 30 de ani. Tel: 642287931.
Bărbat de 45 de ani, 1.80 m înălţime, 85 kg,
prezentabil, fără obligaţii, cu situaţie materială
bună, doresc să cunosc o doamnă, până în 48 de
ani, prezentabilă, cu mici obligaţii sau fără obligaţii,
cu situaţie materială bună pentru o relaţie serioasă
(comunitatea Madrid). Doresc seriozitate, tel:
642052212.
Domn de 38 de ani, 1.66 m înălţime, din Madrid,
doresc să cunosc o doamnă până în 40 de ani. Tel:
642694342.
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.

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.

Doamnă serioasă doresc să cunosc un domn din
zona Toledo. Tel: 642902340.

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

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

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).

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.

Domn de 56 de ani caut o doamnă pentru
prietenie, căsătorie fericită. Eu nu sunt prieten cu

Chico español, soltero, de mediana edad, viviendo
en Madrid capital, sin cargas familiares, desea

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

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
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.
Închiriez cameră pentru o fată în apartament
mare cu 2 băi, aproape de stația de autobuze
Continental și de gară, situat pe Calle de
Talamanca, Alcalá de Henares, cu următoarele
caracteristici: mobilată, canal DIGI, terasă, internet.
Preț: 170€. Tel: 642820155.
Închiriez cameră mică pentru o internă în Torrejón
de Ardoz. Este echipată cu tot și are acces la
salon, bucătărie și baie. Mai multe informații la tel:
627731841.
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.
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