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Moș CrăCiun, Cu 
saCul plin și în 2017

comunItAte

Premierul Marii Britanii și 
președintele Comisiei Europene au 
anunțat că s-a ajuns la o înțelegere 
în negocierile privind Brexit.

Sute de părinți și copii au înfrun-
tat vremea extremă de duminică, 10 
decembrie, pentru a ajunge la serba-
rea organizată de Ziarul Românesc. 

Unul dintre cei mai longevivi 
directori ai vreunei instituții 
care monitorizează și dirijează 
vreo activitate în diaspora a fost 
scos (în sfârșit, spun unii!) de la 
conducere: este vorba despre Co-
rina Chertes, director la Institutul 
Limbii Române, coordonator al 
cursurilor LCCR (Limbă, Cultură 
și Civilizație Românească). După 
9 ani de activitate, numită (fără 
concurs, ci doar delegată) la con-
ducerea unei instituții care își pro-
pusese dezvoltarea rețelei de școli 
cu predare în limba română (...)

ilr, fără Cap

continuă la pag. 10

Andi Rădiu

pag. 2

Brexit: s-a ajuns 
la o înțelegere

ActuAlItAte

pag. 6

n Parlamentul României a aprobat 
un buget de numai 2 milioane de 
euro pentru cei 12 milioane de 
români din diaspora (românii de 
pretutindeni, din comunitățile 
istorice și diaspora emergentă), în 
timp ce pentru cei 2 milioane de 
cetățeni minoritari a fost aprobat 
un buget de 24 de milioane de euro.
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Sute de părinți și copii au 
înfruntat vreme extremă cu 
zăpadă și gheață de duminică, 
10 decembrie, pentru a ajunge la 
serbarea organizată, ca în fiec-
are an, de Ziarul Românesc. De-
venit o tradiție în comunitatea 
românească din Marea Britanie, 
evenimentul organizat an de an 
de Ziarul Românesc, alături de 
parteneri, sponsori și prieteni 
reunește sute de suflete care se 
bucură pentru câteva ore de ma-
gia sărbătorilor de iarnă, chiar 
dacă sunt departe de casă.

În acest an, Money Gram, ser-
viciul de transfer de bani, a fost 
partenerul evenimentului si nu 
s-a zgârcit cu suvenirurile pen-

tru copii & părinți (pentru că ei 
știu CE ESTE DORUL): zacusca 
de la Râureni, bănuți de cioco-
lata, rucsăcele, penare.

Serbarea a fost animată de 
copiii de la Școala Românească 
Alex Z, coordonați de Veronica 
Costache. Cei mici au cântat 
colinde și cântece de Crăciun, 
alături de întreaga audiență.

Un pion important a fost anul 
acesta firma Easlines, serviciul 
de coletărie, care ne-a pus la 
dispoziție spațiu pentru a împa-
cheta și depozita cadourile, dar 
care ne-au ajutat ș la împachetat 
și transportat.

Am dori să îi mulțumim si 
Ancuței Solovăstru de la Maxi 

Ro Export (Magazinele Food 4 
less) care ne-au trimis dulciuri 
pentru fiecare copil in parte. De 
asemenea, dorim să mulțumim, 
din suflet si următoarelor com-
panii și persoane: Osbornes So-
licitors, Superfinancial - firma 
de contabilitate, cursuri de 
training, AQUA CARPATICA, 
BOK Constructions, Markcon 
- inscrieri la universitate, 247 
Dental- Dentist Roman Londra, 
E-cliniq Beauty & Aesthetics, 
Alfimar Motors (Service auto), 
Sara`s events, M&D Catering, 
SMY Group (Marius Samoilă), 
Cofetăria Bucharest, Cristina 
Mihalache (notar roman), Tud-
com Professionals, D&D Beau-
ty for Women, Librăria Cărți 
Românești.

Nu în ultimul rând vrem să 
mulțumim prietenilor și vol-
untarilor care ne-au ajutat să o 
scoatem la capăt și în 2017! Jos 
pălăria, Moș Crăciun!

Felicitările nu au întârziat 
să apară. „Mulțumim,  Larisa 
Arama din suflet, pentru 
aceasta minunată zi și pen-
tru bucuria pe care ai adus-o 

în suflete copilașilor prezenți! 
Dumnezeu să te răsplătească 
și felicitări pentru ceea ce faci 
pentru comunitatea românilor 
din Londra!”, a comentat pe 
Facebook o mămică. Elena Sta-
fie: „Mulțumim mult pentru ser-
bare și cadouașe!! Ne-am simțit 
minunat!” Fuioaga Ana-Maria: 
„Mulțumim frumos  Larisa Ara-
ma  pentru momentele minun-
ate pregătite pentru îngerașii 
noștri și mulțumim și Moșului 
pentru cadou!”

„Mulțumim pentru frumoa-
sa serbare si cadourile oferite. 
Mulțumim, Ziarul Românesc. 
Mulțumim,  Larisa Arama”, a 
scris un alt părinte. „Si anul 

acesta echipa D&D Beauty for 
Women impreuna cu toți ceilalți 
sponsori au reușit să ajute orga-
nizatorii: Larisa Arama și Ziarul 
Românesc să facă peste 380 de 
copii fericiți din comunitatea 
românească la serbarea de 
Crăciun. Felicitări, Larisa, pen-
tru munca pe care o depui si mă 
bucur că am făcut parte și anul 
acesta din acest proiect”, a de-
clarat Lavinia Greere, de la D&D 
Beauty for Women.

Eastlines: „Și anul acesta, 
Moșul a reușit să aducă multe 
cadouri copiilor cuminți, iar noi 
i-am fost de ajutor. Felicitări or-
ganizatorilor,  Larisa Arama  si 
Ziarul Romanesc!” 

COMUNITATE

Serbare de Crăciun la Ziarul Românesc

Moș Crăciun a venit 
cu sacul plin și în 2017
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Peste 100 de pasageri români 
ai cursei WizzAir Londra-Cluj, 
de pe Aeroportul Luton nu au 
putut pleca din cauza vremii 
nefavorabile duminică, 10 de-
cembrie.

Ei au fost sfătuiți să își facă 
rezervare pentru alt zbor, 
luni, 11 decembrie. Românii, 
disperați, s-au adresat Am-
basadei României la Londra. 
Răspunsul ambasadorului Dan 
Mihalache a fost de-a dreptul 
halucinant: „Aceste lucruri nu 
sunt de competența ambasadei 
și a consulatului, pentru că noi 
avem altă misiune și nu suntem 
un fel de babysitteri publici, 
care trebuie sa facem tot felul 
de lucruri care țin de relațiile 
private”.

Mihalache a spus că, în mod 
excepțional, un consul s-a de-
plasat la Luton pentru a discuta 
cu cetățenii.

Cu câteva ore înainte, amba-
sadorul spunea că nu va acorda 
asistență consulară în astfel de 
cazuri.

„Au o problema cu 
autoritățile? Asta e o prob-
lema a ambasadei, nu anularea 
unor zboruri din motive me-

teorologice, ceea ce mi se poate 
întâmpla și mie ca ambasador. 
Cred că oarecum am ajuns cam 
departe cu această discuție cu 
asistența consulară, cu lucruri 
care se întâmplă și care țin de 
cum zboară avioanele în lume”, 
declara Mihalache.

„Mă interesez asupra acestui 

subiect, dar vă spun că nu voi da 
nicio asistență nimănui căruia 
i s-a anulat zborul din motive 
meteorologice. Statul român 
este responsabil de relația 
cetățenilor săi cu autoritățile, 
nu cu meteorologia”, spunea 
ambasadorul României.

Pasagerii români au fost 
anunțați că zborul lor, de la ora 
07.40, era amânat din cauza 
zăpezii.

În jurul orei 15:00, ora 
României, au fost îmbarcați din 
nou, dar debarcați la scurt timp, 
pe motiv că piloții au depășit 
orele de zbor pentru acea zi.

Pasagerii au așteptat încă 
cinci ore, după ce au fost 
informați că zborul ar putea 
sa aibă loc după ora 17:00, ora 
Londrei. În cele din urma, li s-a 
recomandat sa se programeze 
pentru un zbor în cursul zilei 
de luni și să se cazeze peste no-
apte, bonurile urmând să fie de-
contate.

«Nu e treaba Ambasadei»
Câteva ore de ninsoare în UK:  
Școli închise, avioane anulate, 
autostrăzi blocate, haos în Londra

Temperaturile extreme și ninsoare a abundentă de duminică, 10 
decembrie au dus la probleme extrem de grave în Marea Britanie. 
S-au închis școli și autostrăzi, mai multe localități au rămas fără en-
ergie electrică, zeci de mii de pasageri ai curselor de pe aeroporturile 
londoneze nu au putut decola.

National Rail a anunțat că au fost afectate călătoriile din Anglia și 
Țara Galilor. De asemenea, mii de elevi din Marea Britanie și Irlanda 
nu au mers în 11 decembrie, la școală.

Zăpada și gheața au dus la o creștere cu 42% a accidentelor pe 
drumurile din Marea Britanie.

Duminică au fost și grave perturbări ale traficului aerian. Peste 
50.000 de pasageri ai zborurilor British Airways au fost afectați. 
Aeroporturile Luton, Stansted, Birmingham și East Midlands au fost 
închise complet, în timp ce personalul a ieșit să elimine zăpada de 
pe piste. 

Zeci de zboruri de pe Aeroportul Heathrow au fost anulate, din 
cauza lipsei echipajelor aeronavelor și a înghețului.

Șapte zboruri au fost anulate la aeroportul în Edinburgh, în timp 
ce aeroportul din Manchester a avut 13 plecări anulate.

Mai mult de 7.800 de case din Midlands, Țara Galilor și sud-vestul 
Angliei aveau încă probleme cu furnizarea energiei electrice, potri-
vit Western Power Distribution (WPD).

Cele mai multe dintre proprietățile afectate au fost în West Mid-
lands, unde aproape 7.000 de clienți WPD din regiune au rămas fără 
energie.

Cea mai scăzută temperatură înregistrată în Marea Britanie 
pa fost în Chillingham Barns, Northumberland, unde mercurul a 
scăzut la -12,2 ° C.

Ambasadorul Dan 
Mihalache „Nu suntem 
responsabili  
cu meteorologia”

Români blocați pe Luton, replica halucinantă a ambasadoruluiMihalache
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11 rebeli conservatori au 
reușit să învingă guvernul May 
miercuri, 13 decembrie. Aceștia 
au votat alături de opoziție pen-
tru un amendament la Legea 
Brexit care prevede ca Parla-
mentul să aibă decizia finală 
asupra tratatului cu UE pentru 
Brexit. Amendamentul a trecut 
cu 309 la 305 voturi, fiind unul 
susținut de opoziție și respins 
de restul conservatorilor.

Cei 11 au avertizat-o pe May 
ca ar putea vota din nou alături 
de opoziție, împotriva amenda-
mentului care prevede data 
ieșirii din UE ca fiind 29 martie 
2019, ora 23.00 GMT.

Rebelii au avertizat-o, 
totodată, pe Theresa May, că 
ar putea fi din nou făcută de 
rușine în Parlament dacă nu 
va acorda mai multă atenție 
cerințelor lor.

Amendamentul susținut de 
guvern încearcă să stabilească 
în lege că aderarea Regatului 
Unit la Uniunea Europeană se 
va încheia la ora 23:00 GMT 
(miezul nopții la Bruxelles) pe 
29 martie 2019.

Dominic Grieve, parlamen-
tarul care a condus revolta 
conservatorilor, a declarat că 
este sigur că guvernul va fi în-
vins săptămâna viitoare dacă 

amendamentul va fi supus 
votului. „Sper că o altă rebeli-
une nu va fi necesară pentru că, 
dacă guvernul revine cu acea 

dată, sunt sigur că guvernul va 
fi înfrânt și nu am nicio dorință 
de a învinge guvernul sau de a fi 
implicat în înfrângerea guver-

nului a doua timp”, a declarat el 
pentru BBC.

Întrebat dacă va vota îm-
potriva amendamentului datei 
de la Brexit, un alt parlamentar 
revoltat, Stephen Hammond, a 
spus: „Sper că nu mai trebuie 
să revoltăm din nou. Cred că 
o mulțime de oameni vor ve-
dea acea propunere ca inutilă, 
probabil că nu este o modalitate 
bună de negociere”.

Cu toate acestea, guvernul a 
anunțat că nu există „planuri de 
retragere a amendamentului” 
săptămâna viitoare, cu privire 
la data ieșirii din UE. „Suntem 
dezamăgiți de amendamen-
tul de azi-noapte (miercuri, 13 
decembrie) și acum trebuie să 
luăm în considerare dacă sunt 
necesare schimbări suplimen-
tare în proiectul de lege pen-
tru a se asigura că acesta își 
îndeplinește scopul vital”, a de-
clarat un purtător de cuvânt al 
Guvernului May.

Ministrul pentru Brexit, Da-
vid Davis, nu a făcut niciun 
comentariu cu privire la acesta 
aspect. Davis a spus doar că va 
respecta orice vot al parlamen-
tului. 

Alți susținători ai amenda-
mentului au fost  fostul minis-
tru al Educației, Nicky Morgan, 
fostul ministru pentru Afaceri, 
Anna Soubry și parlamentarul 
de Cambridge, Heidi Allen.
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Aleasă consilier local în Marea Britanie

O româncă de 44 de ani din 
Mărășești, județul Vrancea, a 
fost aleasă consilier în locali-
tatea Cholsey, la 18 kilometri de 
Oxford.

Valerica Artene va depune 
zilele viitoare jurământul 

de consilier local, fiind sin-
gura româncă din regiune cu 
cetățenie britanică. Potrivit 
vrancea24.ro, femeia are o mică 
afacere în localitate, o frizerie.

Are trei angajați ei, toți 
români, iar cei mai mulți vecini 
îi trec pragul frizeriei cel puțin 
o dată pe lună, unii chiar și la 
două săptămâni.

În urma unei ședințe la care 
a fost invitată să participe oa-
menii au considerat că Valerica 
este persoana potrivită să le 
reprezinte interesele.

„Mi-au spus că au nevoie de 

un om tânăr, întreprinzător și 
că s-au gândit la mine. Efectiv, 
m-au pus în fața faptului îm-
plinit, dar m-am simțit deose-
bit de onorată și am acceptat. 
Vreau să mă implic și altfel în 
viața comunității de aici”, a de-
clarat Valerica Artene.

Doar primarul este reprezen-
tantul unui partid politic, în 
timp ce consilierii locali sunt 
aleși de către comunitate, a de-
scris ea sistemul electoral bri-
tanic. Doar în orașele mari con-
silierii sunt aleși prin vot direct, 
pe listele partidelor.

„Este o activitate voluntară 
pe care o voi face cu mare 
plăcere. Am un mandat de pa-
tru ani și sunt singura persoană 
de altă naționalitate din con-
siliul local, care are nouă mem-
bri. Regula este că primarul ne 
trimite din timp, pe mail, proi-
ectele care vor fi discutate și noi 
în timpul acesta ne pregătim 
foarte bine în legătură cu ele. 
Aici nu vezi ca în România oa-
meni care dorm în ședințe sau 
se scarpină în ureche. Toți sunt 
aplecați asupra problemelor de 
rezolvat”, a spus Valerica.

Valerica Artene 
este din Mărășești

Theresa May, șantajată de parlamentarii conservatori

Rebelii avertizează:  
„Nu vrem dată pentru Brexit”
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Cel mai citit tabloid din Mar-
ea Britanie, Daily Mail, relatează 
în paginile sale povestea 
„terifiantă” a copilului de cin-
ci ani din Prundu Bârgăului, 
județul Bistrița-Năsăud, „pedep-
sit” de Moș Crăciun.

„Bad Santa” amenință un co-
pil de cinci ani cu un băț, în timp 
ce îl ceartă că a murdărit pereții 
grădiniței, scrie Daily Mail.

Moș Crăciun a fost filmat în 
timp ce țipa la copilul „terifiat”, 
în timpul unei vizite aranjate 
într-un sat din județul Bistrița-
Năsăud, din nordul României.

Moșul, de fapt unchiul 
băiatului, în vârstă de 40 de 
ani, a fost instruit de mama 
băiețelului să îl sperie. Dar când 
cineva a trimis clipul soțului ei, 
plecat la muncă în străinătate, 
acesta a fost atât de înfuriat 

încât a notificat autoritățile 
pentru protecția copilului, se 
arată în articol.

Videoclipul arată cum un 
Moș Crăciun flutură un băț în 
fața unui copil. Acesta este în 
genunchi, cu mâinile la față, 
lipit de un perete. „La un mo-
ment dat, Moșul arată o parte 
mai puțin sfântă trântind bățul 
de podea și, de asemenea, lovind 
băiatul cu bățul”, mai scrie Dai-
ly Mail.

„De ce ești obraznic la 
grădiniță?”, întreabă Moș 
Crăciun.

Clipul a ajuns tatăl băiatului 
prin intermediul bunicului co-
pilului pentru a-i arăta că banii 
trimiși de acesta pentru cadouri 
au fost bine cheltuiți.

Dar când a văzut modul în 
care a fost tratat fiul său, omul 

s-a îngrozit. El a contactat 
Direcția pentru Protecția Co-
pilului din județul Constanța, 
în sud-estul României, care a 
transmis cazul omologilor din 
Bistrița-Năsăud.

Șeful organizației a spus 
că acest copil a fost abuzat 
emoțional și traumatizat. De 
asemenea, poliția a pornit o 
investigație. 

Mama a declarat că vrea ca 
„Moș Crăciun să-l sperie puțin”. 
„Imaginile nu arată nici un 
semn de violență reală, Moșul 
nu-l lovește”, s-a apărat mama.

Am ajuns din nou de râsul lumii

Daily Mail: „Moș Crăciun din România 
amenință un copil de cinci ani cu bățul”

Cazul a ajuns în atenția 
Direcției pentru 
Protecția Copilului

Știm ce-i 
DORUL™
Când vă aduceți contribuția la 
crearea unui Crăciun magic
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Premierul Marii Brita-
nii, Theresa May și Jean-Claude 
Juncker, președintele Comis-
iei Europene au anunțat, pe 
8 decembrie, că s-a ajuns la 
o  înțelegere în negocierile pri-
vind Brexit, ceea ce înseamnă 
că în curând s-ar putea trece la 
discutarea acordului comercial 
și a perioadei de tranziție.

Potrivit The Independent, 
May a ajuns la Bruxelles înainte 
de ora 6 dimineața, unde a or-
ganizat o conferință de presă în 
urma discuțiilor de ieri cu Par-
tidul Democrat Unionist, din 
Irlanda de Nord.

Jean-Claude Juncker, 
președintele Comisiei Euro-
pene, a declarat că în opinia 
sa „au fost înregistrate  pro-
grese  suficiente”  în toate cele 
trei așa-numite „probleme de 
divorț” – frontiera irlandeză, 

factura către UE și drepturile 
cetățenilor europeni din Marea 
Britanie.

May a subliniat se va intra 
cu succes în discuțiile privind 
viitorul comercial al relației cu 
Uniunea Europeană: „Acest luc-
ru va oferi claritate și siguranță 
afacerilor din Regatul Unit și 
Uniunea Europeană”.

Ea a susținut că s-a ajuns și 
la o înțelegere financiară foarte 
bună pentru contribuabilii bri-
tanici. May a declarat că suma 
negociată cu UE va permite gu-
vernului „să investească mai 
mult în prioritățile noastre pre-
cum locuințele, școlile și NHS”.

Se caută încă soluții pen-
tru problema legată de granița 
cu Irlanda de Nord. Juncker a 
anunțat că, în urma negocier-
ilor, s-a decis ca cetățenii UE 
din Marea Britanie să se poată 

adresa în continuare Curții Eu-
ropene de Justiție. Textul acor-
dului arată că litigiile în care 
sunt implicați cetățenii UE din 
Marea Britanie pot fi transmise 
Curții de Justiție  vreme de opt 
ani.

Donald Tusk, președintele 
Consiliului UE, a declarat, la 
rândul lui, că în perioada de 
tranziție Marea Britanie va tre-
bui să accepte „întregul drept al 
UE”. La Belfast, liderul DUP, Ar-
lene Foster, a declarat că a adus 
șase modificări substanțiale 
textului pe care îl respinsese 
luni cu privire la granița dintre 
Irlanda și Irlanda de Nord.

De asemenea, Foster a sug-
erat că DUP ar putea încă să 
voteze împotriva acordului 
final Brexit. „Decizia priv-
ind progresul suficient este 
în mâinile celor 27 de șefi de 

stat și de guvern”, a declarat 
Juncker. Aceștia urmează să se 
întâlnească pentru a vota joia 
viitoare. „O înțelegere la Brux-
elles este o veste bună pentru 

doamna May, deoarece acum 
putem trece la  următoarea 
etapă a umilinței”, a declarat, 
sarcastic, europarlamentarul 
extremist Nigel Farage. 

S-a ajuns la o înțelegere  
în privința Brexit

Reprezentantul unei locații de lux, din Bangor, 
Țara Galilor, este acuzat că i-a adresat remarci ra-
siste și xenofobe unui român care nu dorea decât 
să petreacă Revelionul la Hendre Hall.

Potrivit Daily Post, românul a întrebat, pe pa-
gina de Facebook a localului, dacă pașaportul său 
va fi acceptat ca dovadă a faptului că este major, 
pentru petrecerea dintre ani.

Tânărul nu vorbește engleza foarte bine, mo-

tiv pentru care reprezentantul Handre Hall care 
s-a semnat James i-a spus la finalul conversației: 
„Slavă Domnului pentru  Brexit! Toate cele 
bune, slav nenorocit!”

„Este absolut dezgustător. Ne gândeam să mer-
gem în câteva săptămâni acolo, dar după ce am 
văzut acest lucru cu siguranță că nu vom merge”, 
a scris pe Facebook un alt utilizator. „Românii nu 
sunt slavi, pentru Dumnezeu, dacă tot sunteți xe-
nofobi, cel puțin corectați-vă”, a scris un altul.

„Groaznic și complet inacceptabil. Dacă oferiți 
un serviciu comercial, nu puteți face discriminări 
pe baza rasei sau naționalității cuiva”, a comentat 
un altă persoană pe pagina de Facebook a Hendre 
Hall. Altul a scris: „Dacă a crezut că este o farsă 
sau nu, asta nu scuză limbajul groaznic”

Hendre Hall și-a cerut în cele din urmă scuze pe 
pagina de Facebook pentru limbajul folosit. 
Reprezentantul restaurantului a spus că a crezut 
că are de-a face cu niște mesaje false.

Român atacat pe Facebook: „Slavă Domnului  
pentru Brexit! Slav nenorocit!”

Meleșcanu: Românii „cu acte  
în regulă” vor avea același  
statut în Marea Britanie

Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat vineri, 8 de-
cembrie, că în ceea ce privește Brexit, în principiu, angajamentul 
Marii Britanii este ca toți cei care se află pe teritoriul britanic și 
dețin «acte în regulă» să beneficieze în continuare de același statut 
și după ieșirea acestei țări din Uniunea Europeană.

El a precizat că s-a încheiat prima fază a negocierilor dintre Mar-
ea Britanie și UE privind Brexit. «S-a încheiat prima fază, care este 
o fază de a conveni principiile care vor fi negociate în etapa a doua 
și vor face obiectul unui acord sau unei înțelegeri. La ora actuală, 
este foarte clar că problema păstrării drepturilor și libertăților 
cetățenilor europeni pe teritoriul Marii Britanii a fost acceptată și 
de partea britanică.

Va trebui însă să vedem în concret care vor fi prevederile referi-
toare la această ședere a cetățenilor europeni, inclusiv a cetățenilor 
români pe teritoriul Marii Britanii. În principiu, angajamentul 
Marii Britanii este că toți cei care se află pe teritoriul ei cu acte în 
regulă se vor bucura în continuare de același statut și după ieșirea 
Marii Britanii din UE», a spus Meleșcanu.

Ministrul Afacerilor Externe a participat la lansarea campaniei 
de comunicare publică «We are NATO» la Facultatea de Drept a 
Universității București.
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Mulți romi din România care 
locuiesc în Glasgow, Scoția, se 
plâng că persoanele care sosesc 
din UE sunt vizate incorect de 
controlul de frontieră. 

Fundația „Friends of Ro-
mano Lav” s-a declarat „pro-
fund îngrijorată” de activitatea 
recentă a Ministerului de In-

terne din Govanhill, în legătură 
cu comunitatea romă din 
România.

Organizația susține că 
cetățenii români de etnie romă 
sunt supuși unor interogatorii 
suplimentare pe aeroportul din 
Glasgow, în timp ce noilor sosiți 
li se solicită dovadă că au un loc 

de muncă, ceea ce contravine 
principiilor libertății de mișcare 
în UE.

De asemenea, mai este recla-
mat faptul că familiile de romi 
sunt hărțuite de oficialii Minis-
terului de Interne care se întorc 
în mod repetat la casele lor, de-
terminând rezidenții să trăiască 
cu “teamă în fiecare zi».

Problema vine după ce 
Ministerul de Interne a emis 
notificări către 45 de cetățeni 
români pentru a fi expulzați sau 
sunt aflați în detenție înainte de 
deportare.

Un purtător de cuvânt al 
FoRL a spus, potrivit Evening 
Times: „Ca organizație care 
sprijină comunitățile de romi 
din Scoția, FoRL înțelege că 

cetățenii români sunt supuși 
unor interogări suplimentare 
la aeroportul din Glasgow, li se 
cere dovada angajării - cum ar fi 
contracte de muncă - în cazul în 
care nu există astfel de dovezi, 
confirmarea se face prin apeluri 
telefonice adresate angajato-
rilor.”

„Aceasta contravine princi-
piului libertății de circulație, 
cetățenii Uniunii Europene fi-
ind îndreptățiți să locuiască în 
Regatul Unit pentru o perioadă 
inițială de până la trei luni, în 
calitate de solicitanți de locuri 
de muncă”.

Într-o operațiune majoră 
care a implicat Poliția Scoția, 
Ministerul de Interne, HMRC, 
DWP și Agenția Națională 
pentru Criminalitate, a fost 
descoperită o organizație de 
criminalitate organizată care a 
pretins aproape 1 milion de lire 
sterline în creanțe frauduloase.

Ministerul de Interne a de-
clarat că s-a refuzat intrarea în 
țară a 14 persoane.

„În timp ce toate infracțiunile 
trebuie să fie urmărite penal 
și tratate de autoritățile com-
petente, avem dovezi care 
sugerează că, pe baza unor ca-
zuri specifice care au fost pre-
lucrate, Ministerul de Interne 
vizează acum comunitatea 
romă românească în general și a 
hărțuit indivizii și familiile fără 
motiv, în mod repetat, s-a venit 
la casele lor cu poliția și s-au ce-
rut contracte de muncă”, a de-
clarat reprezentantul fundației.

Un purtător de cuvânt al Min-
isterului de Interne a declarat: 
„Ofițerii Poliției de Frontieră 
pot verifica călătorii care sos-
esc din UE pentru a dovedi an-
gajarea, dar numai atunci când 
bănuiesc că acea persoană nu 
își exercită drepturile sau este 
vulnerabilă la exploatare”

Romii români se plâng că  
sunt discriminați în Scoția

Sunt întrebați dacă  
au contracte de muncă

Țările Uniunii Europene 
nu au dreptul să deporteze 
cetățenii europeni fără adăpost, 
a anunțat Comisia Europeană, 
cu privire directă la politica 
Ministerului britanic de Interne 
de a deporta cetățenii europeni 
care dorm pe străzile din Marea 
Britanie, scrie The Independent.

De la referendumul privind 
Brexitul, numărul cetățenilor 
europeni deportați a crescut., 
ajungând la  5.000 în ultimele 
12 luni, cu 14% mai mulți decât 
anul trecut. Experții pe prob-
leme de drept au avertizat că 
unele deportări sunt ilegale și 
nu au fundamente în legislația 
europeană, iar această avertiza-
re ar fi fost adoptată de Comisia 
Europeană. Astfel, comisarul 

pentru Justiție, consumatori și 
egalitate de gen, Vera Jourova, a 
confirmat că cetățenii europeni 
au dreptul să trăiască pe terito-
riul țărilor din UE, „fie că au sau 
nu o locuință”.

„Detaliile privind condițiile 
în care cetățenii europeni au 
drept la rezidență într-un alt 
stat membru sunt menționate 
în Directiva privind Libera 
Circulație. Rezidența de până la 
trei luni implică existența unui 
pașaport sau a unei cărți de 
identitate valabile, iar rezidența 
pe termen lung impune ca 
cetățenii europeni să fie activi 
din punct de vedere economic 
sau să demonstreze că nu sunt 
o povară pentru bugetul de stat. 
Legea Comisiei Europene priv-

ind libera circulație prevede ca 
un stat membru să ofere drept 
de rezidență unui cetățean din-
tr-un alt stat membru. Cetățenii 
care îndeplinesc condițiile au 
dreptul la rezidență, fie că au 
o locuință sau nu”, a declarat 
Jourova. Totodată, un purtător 
de cuvânt al Comisiei Europene 
a confirmat că Bruxelles-ul 
verifică și politica de deportare 
a Marii Britanii.

„Suntem conștienți că a cres-
cut numărul cetățenilor euro-
peni reținuți și în pericol de 
deportare din Marea Britanie, 
pe motive legate de imigrație. 
Cercetăm acest aspect”, a spus 
acesta. În cazul în care Comis-
ia Europeană va decide că 
deportările din Marea Britanie 
sunt ilegale, guvernul va trebui 
să pună capăt acestei politici 
sau, în caz contrar, vor exista 
sancțiuni de la Bruxelles.

Conform legii europene, per-
soanele care au trăit cinci ani 
la rând pe teritoriul Marii Bri-
tanii, au dreptul la rezidență 
permanentă. Cele care au trăit 
o perioadă mai scurtă, pot fi 
deportate doar dacă încalcă 
legislația. Persoanele fără 
adăpost care sunt trimise în 
țările de origine nu au voie să 
se întoarcă în Marea Britanie 
timp de 12 luni, potrivit legii din 
această țară.

Comisia Europeană: „Cetățenii 
europeni nu pot fi deportați”
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(continuă de la pag. 1)
(...) în țările cu comunități mari de români, Corina 

Chertes i-a anunțat (sec, pe mail) pe profesorii din cursul 
LCCR că și-a încheiat activitatea.

Și dacă tot a fost scos din funcție directorul de la ILR, 
hai să încercăm o sumară radiografie a ceea ce au în-
semnat ȘCOLILE ROMÂNEȘTI SAU CU PREDARE ÎN 
LIMBA ROMÂNĂ ÎN DIASPORA.

Rezultatele directoarei Chertes i-au încântat pe unii, 
dar i-au și dezamăgit pe alții. În timp ce fanii ei scot în 
față o listă cu zeci de școli în Italia, Spania, Belgia și mai 
nou în Irlanda și Portugalia, contestatarii (mereu tăcuți, 
ce-i drept) spun că de mulți ani s-a instaurat un fel de 
automulțumire a conducerii, activitatea merge înainte 
datorită eforturilor exclusive ale profesorilor, nu există 
un plan de activitate laborios și dinamic în ton cu ne-
voile comunității, manualele sunt depășite, etc. 

Dar cel mai interesant este că sunt voci care cer un 
control amănunțit al fondurilor care au fost puse la 
dispoziția conducerii și modul cum au fost cheltuite.

Nu ne-am fi așteptat să existe un consens general le-
gat de LCCR, dar e extrem de curios cum părerile sunt 
împărțite cam în două tabere. La anunțul plecării direc-
toarei Chertes s-a format ad-hoc și o petiție, care cere 
realizarea unui număr de minim 100 de semnături, 
pentru readucerea ei în curtea ILR. La prima impresie, 
pare un fel de Spania LCCR (că de acolo a plecat petiția) 
și restul. O fi probabil ”cântecul lebedei”...

Semnalele schimbării au venit, ce-i drept, cu puțin 
timp în urmă. Deputatul USR, Vlad Aurel Duruș (ales 
în circumscripția 26, Maramureș) a depus în data de 18 
octombrie o interpelare adresată ministrului Educației 
Naționale, Liviu Marian Pop, prin care cere informații 
despre situația școlilor românești din afara României.

Nu știm ce l-a determinat pe deputatul Duruș să 
inițieze acest demers, dacă are un interes personal sau 
că i s-a ”suflat” de undeva să ceară explicații. La începu-
tul interpelării, deputatul Duruș denunță faptul că de 
cele mai multe ori, copiii întâmpină diferite greutăți 
care-i împiedică să aibă o educație ”ca la carte ”în limba 

maternă în respectivele școli”, fără însă 
a da detalii.

Este pentru prima dată când un 
parlamentar din actuala legislatură 
se interesează despre școlile în limba 
română din afara țării, despre numărul 
și forma unităților de învățământ, știind 
că există cursuri LCCR, școli de duminică în adminis-
trarea parohiilor sau școli care primesc fonduri de la 
Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, cu manuale 
diferite sau cu modalități de predare diverse.

Deputatul Duruș, deși ales într-o circumscripție din 
țară, vrea să mai știe contribuția pe care o are ministerul 
și planurile pentru următorii doi ani cu privire la școlile 
cu predare în limba română.

Situația în diaspora a acestor școli trece oarecum 
neobservată. Cu excepția unor articole în presa din 
străinătate despre problemele pe care le întâmpină pro-
fesorii sau lipsa de interes a părinților români de a-și 
trimite copiii la astfel de cursuri, nu s-a scris prea mult.

Politicienii, mai ales în perioadele electorale au pro-
mis chiar licee românești la Napoli și Roma, precum și 
planuri foarte clare. Totul a rămas în stadiul organizării 
unor cursuri LCCR  în cadrul școlilor din Italia, Spania, 
Belgia, Portugalia și mai nou Irlanda și Marea Britanie. 
Mai există și școlile românești finanțate de Institutului 
“Eudoxiu Hurmuzachi” sau Ministerul pentru Românii 
de Pretutindeni, precum și mici ateliere în cadrul biseri-
cilor românești, acolo unde preotesele au timp și chef 
pentru astfel de lucruri. Și cam atât… NU EXISTĂ NICI 
MĂCAR COLABORARE între aceste proiecte.

Un episod petrecut în urmă cu trei ani, la o întâlnire 
a diasporei, la Eforie Nord, spune tot. În august 2014, 
Zvetlana Preoteasa, fost director general al Institutului 
“Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutin-
deni a anunțat apariția de noi manuale pentru copiii 
românilor din străinătate începând cu luna septembrie 
a acelui an. Respectivele manuale cuprind obiceiuri și 
tradiții românești, de învățare a limbii române de către 
străini sau de către copiii românilor care nu știu deloc 

să vorbească limba maternă și un man-
ual de geografie, cu texte, hărți și jocuri 
interactive.

Manualele au fost însă concepute 
într-un mod diferit față de cele emise de 
către Ministerul Educației Naționale, au 
elemente noi și sunt însoțite și de un ghid 
pentru profesorii care vor preda cur-
suri de limbă și civilizație românească.” 
Manualele pentru copii trebuie să fie 

atractive. Cele actuale sunt stufoase și aride iar un alt 
element de noutate va fi faptul că va exista și un ghid de 
predare a cursurilor, pentru profesori.”, declara atunci 
Preoteasa.

La o zi după vizita Zvetlanei Preoteasa, a venit și Co-
rina Chertes, directoarea Institutul Limbii Române. Am 
întrebat-o ce părere are despre manualele propuse de 
Hurmuzachi și a bâlbâit ceva de genul că e treaba lor. 
”Cum să fie treaba lor?”, am ripostat eu. Nu mi-a mai 
răspuns, vădit iritată de intervenția mea.

Întrebată despre derularea cursurilor LCCR, a ținut 
să menționeze: ”O grupă trebuie să aibă minim 15 elevi, 
e o greșeală foarte mare însă să trimiți profesorii din ușă 
în ușă să adune copii pentru cursul de limbă română. 
Fiecare comunitate trebuie să dovedească că acest curs 
e necesar și că se dorește implementarea în acea zonă 
sau școală” a completat ea.

Despre cum și ce se predă în bisericile românești 
din străinătate nimeni nu prea știe… se desenează, se 
colorează, se discută despre Ștefan cel Mare și Sfânt sau 
dacă există vreo hartă a României. Fiecare face ce poate, 
probabil.

Problemele organizării unor clase de minim 15 copii 
nu s-au oprit nici azi. Sunt foarte mulți profesori care 
se plâng de acest lucru. Cauzele sunt pe de o parte lipsa 
unei strategii pentru informarea și invitarea părinților 
români să își înscrie copiii la aceste cursuri, iar pe de 
altă parte dezinteresul real al românilor pentru aseme-
nea activități. 

Trecerea pe linie moartă a directoarei Corina Chertes 
poate fi considerată însă ca un semnal că ceva se va 
schimba în învățământul românesc din afara țării... 
sperăm în bine.                                                        Andi Rădiu

Școlile românești din diaspora, ÎNCOTRO?

Dictatoarea Cherteș a fugit
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Parlamentul româniei a 
aprobat un buget de numai 2 
milioane de euro pentru cei 12 
milioane de români din diaspo-
ra, în timp ce pentru cei 2 milio-
ane de cetățeni minoritari a fost 
aprobat un buget de 24 de milio-
ane de euro. Deputatul Constan-
tin Codreanu (PmP), președinte 
al Comisiei pentru comunitățile 
de români din afara granițelor 
țării, a făcut o declarație politică 
în care își manifestă revolta: 

Pentru anul 2017, Parla-
mentul româniei a aprobat 
un buget de 8 milioane de lei, 
echivalentul a mai puțin de  2 
milioane de euro, pentru spri-
jinirea activității românilor de 
pretutindeni și a organizațiilor 
reprezentative ale acestora. 
această sumă a fost executată 
doar parțial. românii de pre-
tutindeni, din comunitățile is-
torice și diaspora emergentă, 
reprezintă circa  12 milioane de 
persoane. În același timp, pen-
tru sprijinirea organizațiilor 
cetățenilor aparținând 
minorităților naționale din 
românia au fost alocate 105 
milioane de lei. această cifră 
a fost suplimentată de Guvern 
cu 5 milioane 250 de mii de lei, 
ridicându-se la 110 milioane 
250 mii de lei, adică peste  24 
milioane de euro. Cetățenii mi-
noritari de origine neromână 
reprezintă circa  2 milioane de 
persoane, iar asociațiile lor ben-
eficiare sunt doar 18.

Strict statistic, unui etnic 
neromân din românia i-au fost 
alocați în medie  55,12 lei (circa 
12 euro – n.r.), iar unui român 
de pretutindeni –  0,66 lei de la 
buget, (circa 15 cenți – n.r.), ceea 
ce face un raport de 83,5 la 1, în 
favoarea etnicilor neromâni 

din românia și în defavoarea 
cetățenilor și etnicilor români 
de peste hotare.

Tradus pe înțelesul tuturor, 
acest raport ne spune că ceea 
ce un minoritar primește de la 
statul național român în doar 
un singur an, un român din 
diaspora sau din comunitățile 
istorice din jurul țării primește 
abia în 83,5 ani, mai mult decât 
într-o viață de om.

ministerul pentru românii 
de Pretutindeni  este cel mai 
mic ca număr de personal,  cel 
mai discriminat și cel mai 
subfinanțat minister, sub nive-
lul multor departamente sau 
agenții.

anul acesta ministerul pen-
tru românii de Pretutindeni, 
cu cele 8 milioane de lei ale sale, 
dintre care doar 7 milioane uti-
lizate, a avut pentru românii de 
peste hotare  un buget de 3 ori 
mai mic decât suma alocată Uni-
unii Democrate a maghiarilor 
din românia – 24 911 780 lei (mi-
noritatea maghiară numărând 
1 227 623 de persoane), de 2 ori 
mai mic decât suma alocata 

asociației Partida rromilor -16 
270 500 lei (minoritatea rromă 
numărând 621 753 de persoane), 
cu peste 1 milion de lei mai mic 
decât suma alocată Forumului 
Democrat al Germanilor din 
românia – 9 141 850 lei (mi-
noritatea germană numărând 
36 042 de persoane), egal cu 
suma alocată Uniunii Ucraine-
nilor din românia – 7 748 000 
lei (minoritatea ucraineană 
numărând 50 920 de persoane) 
și aproape egal cu suma alocată 
Comunității rușilor Lipoveni 
din românia – 6 409 220 lei 
(minoritatea rușilor lipoveni 
numărând 23 487 de persoane).

Trebuie să arătăm de ase-
menea că Uniunea armenilor 
din românia a primit 5 006 
430 lei (minoritatea armeană 
numărând 1 361 de persoane), 
Uniunea Elenă din românia - 4 
482 250 lei (minoritatea greacă 
numărând 3 668 de persoane), 
Uniunea Sârbilor din românia - 
4 586 640 lei (minoritatea sârbă 
numărând 18 076 de persoane), 
Uniunea Democrată Turcă 
din românia - 4 526 050 lei 

(minoritatea turcă numărând 
27 698 de persoane), Uniunea 
Democratică a Slovacilor și Ce-
hilor din românia - 4 095 350 lei 
(minoritatea slovacă numărând 
13 654 de persoane, iar minori-
tatea cehă - 2 477 de persoane), 
Uniunea Bulgară din Banat 
- 3 914 500 lei (minoritatea 
bulgară numărând 7 336 de per-
soane), Federaţia Comunităţilor 
Evreieşti din românia - 3 854 
790 lei (minoritatea evreiască 
numărând 3 271 de persoane). 
adică, fiecare dintre aceste 
asociații, adesea reprezentând 
minorități sub 5 mii de per-
soane, primesc cât cele 6 milio-
ane de cetățeni români de peste 
hotare sau cât alte 6 milioane de 
etnici românii din comunitățile 
noastre istorice.

Sumele alocate de la buget al-
tor asociații ale minorităților et-
nice sunt: Uniunea Polonezilor 
din românia - 3 047550 lei (mi-
noritatea poloneză numărând 
2 543 de persoane), asociaţia 
italienilor din românia - 2 515 
820 lei (minoritatea italiană 
numărând 3 203 persoane), Liga 
albanezilor din românia - 2 128 
900 lei (minoritatea albaneză 
numărând 408 persoane), 
asociaţia macedonenilor din 
românia - 2 837 120 lei (minori-
tatea macedoneană numărând 
1 264 de persoane), Uniunea 
Croaţilor din românia - 2 966 
900 lei (minoritatea croată 
numărând 5 408 persoane), Uni-
unea Culturală a rutenilor din 
românia - 1 806 350 lei (minori-
tatea ruteană numărând 497 de 
persoane).

o asemenea situație puternic 
disproporționată, vădit discrim-
inatorie, marcată de diferențe 
de atitudini și tratament buge-

tar, nu poate fi tolerată. În 
mod evident, românia trebuie 
să-și echilibreze politicile buge-
tare în raport cu diaspora și 
minoritățile sale înrudite de 
peste hotare numărând circa 
12 milioane de români cu cele 
față de minoritățile alogene 
din interiorul granițelor țării. 
Cetățenii români cu domiciliul 
sau reședința peste hotare, ca 
și românii din comunitățile 
istorice românești merită un 
tratament politic și bugetar egal 
cu cel aplicat etnicilor neromâ-
ni din românia.

Soluția nu este diminuarea 
sumelor alocate asociațiilor mi-
noritarilor din țară, ci creșterea 
bugetului mrP, alocarea acestu-
ia a unui număr suficient de pos-
turi, precum și debirocratizarea 
legislației bugetare, în sensul 
să i se permită, ca oricărui alt 
minister, să desfășoare măsuri 
active, bazate pe parteneriate, 
nu doar activități de casierie în 
bază de proiecte.

Dacă românia este stat 
național prin Constituție, ea  să 
fie stat național și în realitate, 
mai ales pe planul politicilor 
sale bugetare, în speță în raport 
cu milioanele de cetățeni româ-
ni din diaspora și minoritățile 
românești înrudite din jurul 
granițelor și Balcani.

Deputat,
Constantin Codreanu

România alocă 15 cenți pentru 
fiecare român din diaspora

Transferurile personale 
de bani de la persoanele care 
lucrează în stăinătate înspre 
românia au atins anul trecut 
2,45 miliarde de euro, cel mai 
ridicat nivel de după 2010 și 
al patrulea cel mai ridicat din 
Uniunea Europeană, potrivit 
datelor publicate de Eurostat. 

românii din diaspora au tri-
mis cu 12,5% mai mulți bani în 
țară decât în 2015, când valo-
area transferurilor a fost de 2,17 

miliarde de euro. Sumele tri-
mise anul trecut sunt egale cu 
cele din 2010, dar sub nivelurile 
de dinainte de criză. recordul a 
fost atins în 2008, când românii 
au trimis în țară 5,15 miliarde 
de euro. 

În 2016, cele mai mari intrări 
de transferuri personale au fost 
în Portugalia (3,3 miliarde de 
euro), Polonia (3 miliarde de 
euro), marea Britanie (2,5 mili-
arde de euro) și românia. Cele 

mai mari surplusuri la nivelul 
transferurilor – intrări minus 
ieșiri – sunt înregistrate în Polo-
nia, Portugalia (+2,8 miliarde de 
euro) și românia (+2,2 miliarde 
de euro). Cele mai mari defi-
cite sunt cele din Franța (-9,4 
miliarde de euro), mare Brita-
nie (-4,6 miliarde de euro), Ger-
mania (-4,2 miliarde de euro) și 
italia (-4 miliarde de euro), aces-
tea fiind și o parte dintre țările 
predilecte pentru migrația din 

românia. Spania, o altă țară 
cu o diasporă românească 
numeroasă, prezintă date doar 
pentru ieșirile de bani (6,8 mili-
arde de euro). 

Transferurile personale 
reprezintă toate transferurile 
de bani între gospodăriile re-
zidente și nerezidente, fără a 
lua în calcul sursa banilor și 
relațiile dintre gospodării sau 
scopul transferurilor. astfel, 
conceptul este mai amplu decât 

cel al remitențelor lucrătorilor, 
precizează Eurostat. Circa 5 
milioane de români lucrează 
temporar sau permanent în 
străinătate, potrivit estimărilor 
pe baza datelor de la consul-
atele româniei. Dintre aceștia, 
în jur de 4 milioane s-au stabilit 
în afara țării, cei mai mulți în 
interiorul Uniunii Europene. 
Cifra este una estimată, în 
condițiile în care nu există o 
statistică oficială în acest sens.

românii care lucrează în străinătate au trimis în țară sume record de bani

Deputatul Constantin Codreanu

Unui etnic neromân 
din românia i-au fost 
alocați în medie 55,12 
lei (12 euro), iar unui 
român de pretutindeni - 
0,66 lei de la buget,  
(15 cenți)
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Ceremonie tristă în aubonne, 
unde sicriul cu trupul regelui 
mihai a părăsit, duminică, 10 
decembrie, definitiv, casa din 
micul oraş din Elveţia. Un sobor 
de preoţi a participat la ceremo-
nia în care sicriul a fost scos 
din locuinţă şi urcat în auto-
mobilul mortuar, cu care a fost 
transportat la Laussane. În Cat-
edrala ortodoxă de acolo a fost 
săvârşită o slujbă de pomenire a 
suveranului româniei.

Tot aici au fost botezate 
două dintre fiicele regelui mi-
hai, este vorba de margareta 
şi Elena, iar prima a avut aici 
slujba de cununie. La slujbă au 
participat toţi cei care l-au iu-
bit pe rege şi locuiesc acum în 
Elveţia sau ţările vecine. Cat-
edrala ortodoxă grecească din 
Laussane este şi locul în care a 
fost înmormântată regina Ele-
na, mama regelui mihai. a fost 
dorinţa regelui mihai ca regina 
Elena să fie înmormântată acolo, 
pentru a-i fi mai uşor să meargă 
la mormântul ei să depună flori 

şi să aprindă lumânări. Sicriul 
cu trupul neînsufleţit al rege-
lui mihai a fost adus în ţară 
miercuri, 13 decembrie, la ora 
11.00, cu o aeronavă militară 
care a aterizat pe aeroportul 
Henri Coandă, unde a avut loc o 
slujbă religioasă. De la aeroport, 
sicriul cu trupul neînsufleţit al 
majestăţii Sale a fost transpor-
tat la Castelul Peleş.

Corpul neînsuflețit al regelui 
a fost așezat timp de câteva ore 
în Holul de onoare al Castelului 
Peleș. Preşedintele Klaus iohan-
nis şi prim-ministrul mihai Tu-
dose s-au recules la catafalcul re-
gelui mihai, la Sinaia, au depus 
coroane de flori şi au scris în 
cartea de condoleanţe deschisă 
la Castelul Peleş. În drumul 
spre Capitală, sicriul cu trupul 
regelui mihai a trecut pe sub 
arcul de Triumf. Începând cu 
miercuri seară, la Sala Tronului 
din Palatul regal din Bucureşti, 
mii de românii au depus flori 
și s-au închinat la catafalcul 
majestății Sale Defuncte. 

Ultimul drum  
cu Trenul Regal

În ziua de sâmbătă, 16 de-
cembrie 2017, după ceremonia 
religioasă și militară din Piaţa 
Palatului regal, sicriul cu cor-
pul neînsuflețit al regelui mihai 
va fi urcat pe un afet de tun şi 
va parcurge traseul până la Cat-
edrala Patriarhală. Procesiunea 
se va face pe jos, iar afetul de tun 
va fi tras, în semn de omagiu, de 
un vehicul militar operațional.

De asemenea, după slujba de 

înmormântare de la Catedrala 
Patriarhală, sicriul cu corpul 
neînsuflețit al regelui mihai va 
fi urcat într-o maşină mortuară,  
plasa spre Gara regală Băneasa.

Sicriul cu corpul neînsuflețit 
al majestății Sale Defuncte 
va fi transportat, apoi, de la 
Bucureşti la Curtea de argeş cu 
Trenul regal. De aici, sicriul cu 
trupul majestății Sale va pleca 
pe ultimul drum, spre Curtea 
de argeș cu Trenul regal. La 24 
iulie 1927, sicriul cu trupul rege-
lui Ferdinand ajungea în Curtea 
de argeș. Parcursese același tra-
seu pe care îl va face, sâmbătă, și 
fostul suveran mihai.

În gările regale de pe traseu, 
nimic nu mai amintește de glo-
ria de acum 90 de ani.

Înmormântarea regelui 
mihai va avea loc la Curtea 
de argeș, în noua Catedrală 
arhiepiscopală și regală.

Lăcaşul de cult nu va putea fi 
vizitat apoi, vreme de şapte zile 
după înmormântare. Ţară va fi 
în doliu naţional între 14 şi 16 
decembrie. 

Familia regală a anunțat 
mare doliu pentru 40 zile și do-
liu timp de trei luni (de la deces). 
marele doliu și doliul se referă 
la prezența publică a membrilor 
Familiei regale.

Regele Mihai s-a întors  
acasă pentru totdeauna

Drumul până la Curtea de argeş, locul 
înmormântării regelui mihai, parcurs 

cu Trenul regal, aşa cum s-a procedat şi în 
cazul regelui Ferdinand Întregitorul

Pentru fostul suveran a început, duminică seara, 10 decembrie, ul-
timul drum. Sicriul, acoperit de stindardul Majestăţii Sale, a fost scos 
din reşedinţa familiei din Aubonne și depus în catedrala ortodoxă din 
oraşul Lausanne. Regele Mihai a fost adus în țară miercuri, 13 decemb-
rie, și  înmormântat sâmbătă, 16 decembrie, la Curtea de Argeș. Regele 
Mihai - care împlinise 96 de ani pe 25 octombrie - a încetat din viaţă pe 
5 decembrie, la reşedinţa sa din Elveţia.

Prima confirmare de par-
ticipare la funeraliile fostului 
rege mihai a unui reprezen-
tant important al unei dinastii 
europene a venit de la Prinţul 
Charles. anunţul a fost făcut de 
către Vasile Bănescu, purtătorul 
de cuvânt la Patriarhiei române. 

Prinţul Charles este rudă 
de sânge cu familia regală a 
româniei, regele mihai fiind 
văr de gradul doi cu mama 
prinţului, regina Elisabeta 
a marii Britanii.  De altfel, 
legătura puternică dintre cele 
două familii a fost demonstrată 
în mai multe rânduri. În urmă 
cu 20 de ani, în noiembrie 1997, 
regele mihai şi regina ana au 
fost invitaţi la sărbărirea a 50 
de ani de căsătorie a reginei 
Elisabeta, fiind printre puţinele 
cupluri regale care au locuit la 

Palatul Buckingam pe perioada 
evenimentului. De altfel, la nun-
ta reginei Elisabeta din 1947, 
regele mihai a cunoscut-o pe vi-
itoarea sa soţie, ana de Bourbon 
Parma. Prinţul Charles, peste 
1.200 de proiecte susţinute în 
românia. Prinţul Charles este 
prinţul moştenitor al tronului 
regatului Unit al marii Britanii 
şi irlandei de nord şi a devenit 
un susţinător al patrimoniului 
cultural al româniei încă de la 
începutul anilor 2000, când a în-
ceput să viziteze foarte des ţara 
noastră.  Prin Fundaţia Prinţul 
Wales românia el susţine con-
servarea patrimoniului cul-
tural, agricultura, dezvoltarea 
sustenabilă şi revitalizarea 
meşteşugurilor vechi. În ultimii 
17 ani, Prinţul Charles a susţinut 
peste 1200 de proiecte în româ-

nia, reuşind revitalizarea a 49 
de sate medievale din ardeal. 
El deţine şi două proprietăţi în 
ţara noastră, o casă ţărănească 
în satul braşovean Viscri şi 
un teren în Valea Zălanului, 
judeţul Covasna. De asemenea, 
la funeraliile regelui mihai sunt 
aşteptaţi, sâmbătă, între alţii, 
regina Sofia a Spaniei, regina 
Greciei anne-marie şi zeci de 
reprezentanţi ai marilor familii 
nobiliare europene. La funeralii 
este aşteptat şi regele Filip al 
Belgiei, al treilea cel mai tânăr 
monarh european în exerciţiu, 
precum şi Prinţul Lorenz al Bel-
giei, arhiduce de austria.

Prinţul Charles, prezent  
la funeraliile regelui mihai

regele mihai a fost văr 
de gradul doi cu mama 
prinţului Charles,  
regina Elisabeta  
a marii Britanii

După ce Dan Bădic, fostul di-
rector al Casei regale, a anunțat 
că va propune canonizarea re-
gelui mihai, Biserica ortodoxă 
română a explicat, prin inter-
mediul purtătorului său de cu-
vânt, Vasile Bănescu, că fostul 
Suveran nu poate fi trecut în 
rândul sfinților.

Explicația Bor este legată 
de faptul că procesul de can-
onizare se face strict pe criterii 
religioase, și nu politice, motiv 
pentru care regele mihai, deși 
a fost „un model exemplar”, nu 
poate fi canonizat. ”o asemenea 
solicitare, o canonizare în Bi-
serica ortodoxă, poate fi făcută 
doar în urma respectării unor 
criterii religioase. regele mihai 

rămâne un tată model, nu nu-
mai al unei familii, ci și al unui 
popor. Este un model exem-
plar, dar din sfera politică nu 
putem transpune aceste lucruri 
în sfera religioasă”, a explicat 
purtătorul de cuvânt al Patri-
arhiei, Vasile Bănescu, la ante-
na 3. ”o canonizare are criterii 
riguroase și presupune o per-
sonalitate mistică și o persoană 
profund religioasă. nu putem 
amesteca sfera politicului cu 
cea religioasă”,  a mai adăugat 
Bănescu. Purtătorul de cuvânt 
al Bor afirmă însă că refuzul 
de a-l canoniza pe regele mi-
hai nu reprezintă nicidecum 
o „desconsiderare a majestății 
Sale”.

Biserica română refuză  
canonizarea regelui mihai
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î Caut fete sau femei pentru curatenie la case pri-
vate in sud-vestul Londrei.Cerinte:nino,UTr,cont 
bancar si engleza la nivel de baza. Plata incepe de 
la £8-£8.50 pe ora.Experienta la hotel sau case e un 
avantaj. tel. 07479397570.
 
î angajam personal necalificat pentru 
munca in fabrica de paine.munca este la 
banda,ambalat,etichetat si pus un cod de bare.Se 
luceaza 8 ore pe zi in 2 schimburi,iar orele supli-
mentare vor fi platite extra.Salariul este de 8.50/h 
zi si 9.23/h noaptea.Pentru mai multe informatii 
,programari si inregistrari va rugam sa sunati 
la numarul 07521797131 sau 07548321432 ori pe 
adresa de e-mail bluefire.co.uk@gmail.com de 
luni -sambata intre orele 8:30-18 . nU se percepe 
comision,inregistrarea este gratuita.
 
î angajam camerista in Hotel in Elstree and 
Borehamwood   (WD6, we ajunge usor din Edg-
ware), contract direct cu Hotelul. Experienta si 
Engleza ideale, dar nu esentiale; se ofera training.  
relatii la telefon 07595152936.
 
î Companie constructii cu activitate in domeniul 
Underground,recruteaza urgent muncitori califi-
cati si necalificati,pentru munca la tunel.Lucrarile 
vizeaza reparatii generale si modificari partiale 
in structura tunelelor din reteaua Underground.
Proiectele sunt in curs de desfasurare in perime-
trul Londrei si sunt pe durata de minim 3 ani.Se 
ofera £180/noapte,echipament,si transport dupa 
program.aplicantii trebuie sa posede urmatoarele 
documente: -Confined Space Tichet -Lucas card 
-CSCS -nino -cont bancar Posibil sprijin pentru 
obtinerea actelor auxiliare daca este cazul. in-
formatii detaliate la telefon: 07480328263-George 
Paraschiv.
 
î Caut barbat pentru curatenie , 8 ore pe zi, de 
luni pana vineri, cu contract de munca. Locatia 
En2 9aP. Se cere engleza vorbit. Salariu £8,45 pe 
ora. Sunati pana in ora 18,00. tel 07904207614.
 
î Cautam fata sau baiat cu experienta pentru ho-
tel micut-receptie. Trebuie sa fie o persoana mun-
citoare si flexibila (ture de zi si noapte), capabile sa 
administreze un hotel mic, in lipsa managerului. 
munca nu este grea si volumul de munca este mic, 
insa avem nevoie de cineva de incredere. Ture de 
12 ore, plata £8 pe ora (pt inceput), holiday 28 zile, 
PLaTa SaPTamanaLa fara depozit. Engleza ob-
ligatorie. Urgent 07481070877.
 
î Caut labourer in instalarea ferestrelor (win-
dows installation). acte necesare: nino, UTr, 
CSCS, CarD BanCar. Program luni-vineri, 8.00-
17.00, o ora pauza de masa. Se ofera £90/zi inainte 
de taxe. relatii la 07881095353.
 
î General Sorter -DX South London Warehouse 
- SE1 5JT. General Sorter - part time - 25 de ore 
pe saptamana, program 17:00 - 22:00, Luni - Vin-
eri sau marti - Sambata. Contract £10500  pe an, 
concediu platit 20 de zile.Cerinte: Engleza nivel 
mediu; referinte din ultimii 2 ani de munca. 
tel.07414050545.
 
î operations assistant , DX - South London Ware-

house SE1 5JT. operations assistant - 40 de ore, 
program 14:00 - 22:00. Se ofera contract £17500 pe 
an, 20 de zile concediu platit.Cerinte: Engleza vor-
bit si scris nivel mediu - avansat; Cunostinte medii 
in Excel, Word, outlook; referinte de la locurile 
de munca din ultimii doi ani. Depozitul este situat 
in Londra, postcodul SE1. tel. 07414050545.
 
î Caut urgent femeie sa stea cu copiii la mine 
la domiciliu in zona Queensbury incepand din 
data de 8.12.17 trei zile pe saptamana 120£ .Pt mai 
multe detalii contactatima la nr 07715215207.
 
î We’re looking for reception staff for day shift 
and night shift for the hotel in zone 1 near King`s 
Cross Station. The schedule will be 5 days a week 
with 2 days off. We are looking for people with 
desire to work. no experience is required, how-
ever your English has to be at a good level and we 
also need you to have computer skills. Job is open 
for male and females. Knowing other languages 
and customer service skill is an advantage. Call 
us for an interview right away. Contact is Darren 
(07930974848).
 
î Cautam fete pentru curatenie in hotel in Kings 
Cross. Limba Engleza la nivel conversational este 
un avantaj. Cu sau fara experienta. Pentru in-
terviu si inceput imediat va rugam sa sunati la 
07856896377, vorbiti engleza.
 
î angajez o persoana cu experienta care a mai 
mucit in spalatorii auto in anglia si care sa lo-
cuiasca in zona de nord, nord-vest sau vest. Spala-
toaria se afla in alperton - Londra. Pt detalii va rog 
sa sunati la nr de tel 07404596647.
 
î angajam cameriste cu contract permanent in 
hotel 4* din centrul Londrei. Se cere engleza la 

nivel minim, experienta nu este necesara se ofera  
training.Plata se efectueaza la fiecare 2 sapta-
mani, in cont bancar.  Se plateste £7.50. Concediu 
se ofera dupa cele 3 luni de proba (28 de zile pe 
an), cu posibilitati de promovare. tel. 07725683057.
 
î Cautam support workers si asistenti medicali 
pentru Care Home-uri din zona Gloucester/ Bris-
tol. Este necesara cunoasterea limbii engleze la 
nivel conversational, DBS si cunostinte de manu-
al Handling. Pentru mai multe informatii numa-
rul direct este 447469880908 sau trimite CV-ul la 
contact@globaltsuk.com. 
 
î Cautam cameriste, cu sau fara experienta pen-
tru hoteluri de 4 stele langa marble arch Station. 
Plata se efectueaza la fiecare 2 saptamani, £7.5/
ora, iar cerinta este sa se curate o camera in 28 
de minute. Contractul este permanent dupa cele 
3 luni de proba, cu oportunitati de promovare. 
Se ofera training concediu dupa perioada de 
proba. Pentru mai multe detalii va rog sa sunati 
07799690525.
 
î Caut Cleaner pentru apartamente in regim 
Hotelier.Pentru persoanele interesate si serioase, 
putem face contract de munca.acceptam doar 
fete/femei.Si doar cu experienta in domeniu. Pen-
tru mai multe detalii, va rog sa ma apelati la nu-
marul de telefon 07984291987.
 
î agentia Smart Solutions angajeaza pentru cen-
trul de reciclare situat in Edmonton : Pickers/Sort 
Line operatives. Start imediat Posibil. Posibili-
tatea de a face overtime. Zile de concediu platite. 
Fara experienta:Full training posibil. Posibili-
tatea angajarii pe o perioada nedeterminata. Se 
plateste 7.50P/h zi.£7.82 P/H noapte. Se va lucra 
4on si 4oFF, 2 zile de dimineata 2 zile de noapte, 

incepand de la 8am-7pm si 8pm-7am. Pentru mai 
multe detalii va rugam sa ne contactati la numa-
rul de telefon 07531810910.
 
î Se cauta ospatarita in rainham salariu avantajos 
pentru mai multe detalii sunati la 07771120866,.
 
î We are looking for labourers, steelfixers, 
shuttering & carpenters. imidiat start. Tel. 
02072816656 or 07958369117.
 
î Firma constructii,angajam general labourers 
pentru munca pe santier in reteaua railtrack.
munca este in Londra pe perioada lunga.Durata 
lucrarilor actuale,se intinde pana in Decemb-
rie 2018.aplicantii trebuie sa fie domiciliati in 
Londra,si sa posede documentele cerute.Salariile 
incep de la £15/ora,in functie de nivelul de experi-
enta.oferim posibilitati de promovare profesion-
ala si procesare de acte auxiliare,dupa necesitati.
aplicantii trebuie posede urmatoarele acte: -Sen-
tinel card , CSCS card , nino , cont bancar Pen-
tru informatii detaliate,tel: 07480328781-nicolae 
Tanase.
 
î angajam personal cafenea in centrul Londrei 
(zona 1): - ajutor bucatarie (program 7-16) - vanza-
tor / vanzatoare (program 7-15) Salariul in functie 
de experienta si numarul de ore lucrate. Se ofera 
contract de munca. Experienta in bucatarie si cu-
noasterea limbii engleze constituie un avantaj. Va 
rugam sa sunati sau trimite mesaje la 07752538889 
cu numele, varsta si experienta. Va asteptam cv-
urile la info@kitchen8.co.uk.
 
î Companie contractoare de constructii, re-
cruteaza personal calificat si necalificat pen-
tru overground,pt. urmatoarele posturi: -General 
Labourers(£140/zi), -Banksman(£20/ora), -Site 
engineer(negociabil). Proiectele sunt in curs de 
desfasurare in Londra,si sunt pe termen lung.
Durata lucrarilor se intinde pe minim 2 ani.
actele necesare sunt: -PTS card, -CSCS(card sau 
certificat), -nino, -Cont bancar. Putem solutiona 
problema actelor necesare dupa caz. angajatii vor 
beneficia de contract de munca care se reinoieste 
anual,posibilitati de promovare profesionala si 
overtime.Pentru detalii,tel: 07479909403-Tudor 
Vasile
 
î Boema Caffe situata in Wembley Park anga-
jeaza personal pt urmatoarele pozitii: cofetar/
patiser cu experienta, bucatar, barista cu experi-
enta. Daca sinteti interesat va rog sa trimiteti cv-ul 
dvs pe adresa de email contact@boema.co.uk. Tel: 
07825339024
 
î ai o varsta intre 18-26 de ani caut personal pt 
o brutarie in London Bridge pentru curatenie,kp.
Esti dornic de munca cu potential la efort fizic 
si doresti sa stabilesti un trial contacteazama la  
07404340461 printrun text cu numele varsta si 
veti fi programati pt un trial shift (zi de proba).nu 
raspund telefonic doar la mesaje. tel. 07404340461.
 
î Selectam persoane de sex masculin, varsta 
maxima 45 de ani, pentru a lucra la o linie de 
productie pentru asamblarea scaunelor auto in 
oxfordshire. Se cere limba engleza nivel minim 

locuri de muncă

Calibre International este lider in recrutarea de 
personal pentru industria hoteliera oferind clien-
tilor sai de 5 stele servicii si staff de 5 stele. in pres-
ent recrutam pentru urmatoarele pozitii: 
n Housekeeping Floor Supervisors 
n Daytime and Evening room attendants 
n Public area attendants 
n Linen Porters 
n Floor Porters 
n Loundry assitants 
n Valet 
FoarTE mULTE LoCUri DE mUnCa DiSPoni-
BiLE in HoTELUriLE DE ToP Din LonDra, 

PLaTa SaPTamanaLa , 28 DE ZiLE DE ConCE-
DiU PLaTiT , TriFE DE SaLariZarE ComPETi-
TiVE ,inCEPErE imEDiaTa norma inTrEaGa 
SaU JUmaTaTE DE norma 
Puteti suna la 07966915073 sau trimiteti email la 
adriana@calibreinternational.co.uk
Suna-ne aCUm  la 02078392233 pentru a afla mai 
multe detalii sau va invitam direct la sediul agen-
tiei noastre 11 Charing  Cross road WC2H  0QU
Biroul este deschis de Luni pana Vineri de la 8.00 
la 17.30. Cea mai apropiata statie de metrou este 
Leicester Square. 
asteptam cu nerabdare sa ne contactati !

CĂUTĂM PERSONAL

Trimite CV-ul pe adresa de e-mail: offi ce@icb-building.co.uk Tel. 02084434433

 Limba engleză vorbit nivel mediu
 CSCS card; asbestos awareness certifi cate available
 NVQ constitue un avantaj

 Unelte şi transport propriu
 Experienţă în UK
 Cont bancar
 NINO şi UTR

CERINŢE MINIME
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de intelegere si vorbire. Se ofera salariu net 1.350£ 
si 1.500£, bonusuri, cazare contracost. Telefon 
0040748563746.
 
î Currently we are looking for part-time or full-
time waiters/ waitresses to work in a variety of 
four or five star hotels situated in Central London 
or Kent with immediate start for the right can-
didate. For Kent we provide accommodation for 
£50/week. -Salary starting from £ 7.50/hour; -paid 
holiday; -career progression opportunities. For 
more details you can contact the following num-
bers: 07434972187 adelina, 07841380116 Sunny. 
or, please send a CV to our email address: office@
hmserv.co.uk and we will contact you.
 
î Se cauta urgent 5 soferi. Jobul presupune a 
incarca vanul cu comenzile de carne de pe ziua 
respectiva, conform rutei date si livrarea catre cli-
enti. Este nevoie de nino si card bancar personal. 
Este necesara engleza cel putin la nivel conversa-
tional. Se poate veni la interviu chiar si azi.Fabrica 
se afla in Camden/Kings cross. mai multe detalii 
telefonic 07454557376. 
 
î Firma de constructii angajeaza meserias in do-
meniul constructiilor. Cerinte: CSCS card, experi-
enta in UK si SErioZiTaTE. informatii intre orele 
9.00-17.00 sau la sediul firmei: 449 high Street 
nord, E12 6TJ. Tel. 02085529244.
 
î Cautam fata pentru postul de office asistant in 
Croydon. Salariul este foarte mare si se negociaza 
direct cu seful. Compania este de recrutare. Expe-
rienta in recrutare prezinta un avantaj. Cv urile se 
depun pe adresa uniquecareagency@gmail.com.
 
î angajam personal apt de munca fara probleme 
medicale pentru a lucra intr-un depozit de pro-
duse cosmetice.responsabilitati:ambalare,sortare
,etichetare cautam de asemenea si personal pen-
tru curatenie.Salariul variaza intre 8,06 -10,06/
ora,se pot lucra si ore suplimentare iar acestea 
vor fi platite extra.Se lucreaza 8h/zi de luni pana 
vineri,contractul de face pe o perioada de 3 luni 
cu posibilitate de prelungire.pentru inregis-
trari si programari sunati la numarul de telefon 
07732096293 sau pe adresa de e-mail novarecruit-
ment.co.uk@gmail.com de luni pana vineri 08-17 
si sambata 08-12.
 
î angajam soferi curieri - multi drop delivery in 
SWinDon. Lipsa experientei nu este o problema 
deoarece veti primi training de la soferi experi-
mentati. Documente necesare: Cont Bancar nino, 
Permis de conducere Cat.B , - se accepta permis 
european. Cazier Curat, Van Prorpiu sau inchiriat 
- va putem ajuta sa obtineti preturi avantajoase 
pentru inchirierea vanurilor. Locurile sunt limi-
tate. Beneficii: 130£/zi+0.19£/mila. Bonus de per-
formanta 20-25£/zi. Plata se va face dupa prima 
saptamana de munca. ne puteti contacta: telefon-
ic : 07424578311, email: lovetodrive11@gmail.com.
 
î Firma de constructii cauta pentru recrutare zi-
dari (bricklayeri) petru un job in Londra (SE13Er). 
Este nevoie de CSCS card albastru sau macar foaia 
de confirmare pt nVQ level si scule personale. 
Plata este de 19/h si cere de cunoscut macar putin 
engleza. Cei interesati pot suna pentru detalii la 
02032391608.
 
î angajam vanzator/vanzatoare pentru cafenea 
in centrul Londrei. Cautam o persoana plina de 
energie, dinamica si cu initiativa! Program de lu-
cru de luni pana vineri de la 7.00 la 15.00. Salariul 
in functie de experienta. Se cere nivel mediu de 
limba engleza! Va asteptam mesajele pe What-
sapp, tel. 07752538889 sau email la info@kitch-
en8.co.uk cu numele, varsta si experienta.
 
î Cautam o fata cu say fata experienta Ptr a 
prepara si servi English breakfast la o cantina 
in Greenford (construction site).engleza este 
obligatorie,Program lucru 6am-3pm Luni-vine-
ri.8£ Ptr inceput. tel. 07868822331.
 
î ahearne Personnel LTD recruteaza Sudori cu 
experinta in Belsize Park nW3. Pentru m’ai multe 

informatii sunati la nr 02075616303.
 
î DEaL rECrUiTmEnT angajeaza PLUmBEr cu 
experienta in HDPE SoiL PiPE. Jobul se afla in 
zona de EST (PoPLar). Se cere : - JiB CarD ( LEV-
EL 2 sau 3 ) - Scule proprii - nivel conversational al 
limbii engleze . Va rugam trimiteti CV-ul la adresa 
de email : contact@dealrecruitment.co.uk sau ne 
puteti contacta telefonic la nr. : 02081111114 .
 
î angajam urgent personal feminin pentru mun-
ca in depozit. atributii: se ambaleaza/eticheteaza 
produse non food (haine,incaltaminte, etc.) nu se 
cere experienta. Programul de lucru: Luni-Vineri 
de la 08-17(o ora pauza). Salariul 8,75/ora 40 ore 
garantat saptamanal,orele suplimentare se pla-
tesc extra. Pentru o programare la interviu, sunati 
la numarul 07564511524 sau 07564511525 de luni 
pana sambata 8-17 ori pe adresa de email fash-
ionpersonnel.co.uk@gmail.com .inrEGiSTrarE 
GraTUiTa!!!
 
î Cautam sa angajam ‘’’ self-employed multi-
Drop delivery drivers ‘’’ cu Categoria B pentru cu-
rierat in Londra. Experienta nu este necesara pen-
tru ca o sa vi se ofere training pentru o perioada 
de 3 zile . Locul de munca va fi full time si se va 
asigura masina si asigurare .motorina folosita in 
scopul muncii va fii decontata de catre companie 
. Se ofera doua tipuri de bonusuri , cum ar fi : • 
Bonus de overtime - daca va duceti si ajutati un 
coleg sau livrati pachete extra veti primi £1 pen-
tru fiecare colet livrat . • Bonus de performanta in 
valoare de £5 , 20£ sau £25 pentru fiecare zi mun-
cita . in cazul in care nu detineti van-ul propriu , 
compania va poate oferi spre inchiriere la pretul 
de £210 pe saptamana Cerinte:* varsta minima de 
24 ani * Dovada de adresa ( nu mai veche de 3 luni 
)* insurance number sau dovada ca sa aplicat . * 
Buletin sau Pasaport * permis de uk - ( minim 2 
ani vechime de cand l-ati dobandit )* cazier cura-
tSe va aloca intre 5 - 7 zile muncite . Plata se v-a 
face saptamanal direct in contul personal .Toate 
costurile de angajare sunt suportate de catre com-
panie .Pentru mai multe detalii si programari la 
interviu va rog contactati firma LB Logistics la 
info@lblogistics.co.uk sau la 07748818671.
 
î inna Care Ltd, romford, (rm1 2nX) angajeaza 
infirmiere (care assistants), personal pentru 
curatenie in azile de batrani sau la domiciliile 
clientilor, domiciliary care workers (azil sau la 
domiciliul clientului), housekeepers si live in 
carers (ingrijitori persoane in varsta cu cazare la 
domiciliul acestora). Cerinte: limba engleza nivel 
incepator-nivel conversational, experienta in do-
meniile respective, atestare pentru carers (infirm-

ieri).01708751325.
 
î ahearne Personnel Ltd recruteaza Labourer cu 
CSCS card valid. Jobul se desfasoara in Kensing-
ton and Chelsea W8. Pentru m-ai multe informatii 
sunati la nr 07958369117 Sorin.
 
î Caut croitoreasa pentru cusut/experimentat un 
model de pantaloni. Tel. 07730252710.
 
î agentia Human one recruteaza personal cu sau 
fara experienta, pentru apartamente in regim ho-
telier in: Tower Hill, South Kensington, Gloucester 
road sau Kightsbridge cu incepere imediata. Se 
ofera 5-6 zile pe saptamana, program de zi, unifor-
ma, ajutam la deschiderea contului bancar. Plata 
se face saptamanal, incepand cu 7.67/ora. Dupa 
trei luni se plateste 8.41/ora, plus pauza. Concediul 
este platit. Se poate lucra si ca self-employed. Pen-
tru mai multe detalii puteti suna la numerele afis-
ate: 020 3130 4880, 07908535491sau va asteptam 
la sediul agentiei sa va inregistrati de Luni-Vineri 
intre orele 8-17. 9 Kingsway, WC2B 6XF.
 
î Cautam   personal   care sa cunoasca urma-
toarele meserii: multi traders, Carpenteri 1st & 
2nd fix, Plasterboard fixers, Labourers. 
Cerinte minime : Limba engleza vorbit nivel me-
diu, CSCS card ; asbestos awareness certificate 
available, nVQ   constitue un avantaj, Unelte si 
transport propriu, Experienta in UK, Cont bancar, 
nino si UTr. 
ne puteti contacta la numarul de telefon din an-
unt – 02084434433 / option sau trimite CV-ul pe 
adresa de e-mail  office@icb-building.co.uk 
 
î Cautam un Site manager cu experienta in build-
ing industry de cel putin 5 ani. ne puteti contacta 
la numarul de telefon din anunt – 02084434433 / 
option sau trimite CV-ul pe adresa de e-mail   of-
fice@icb-building.co.uk
 
î PainTErS required for work on new build sites 
in large residential developments. Work available 
in London and surrounding areas. CSCS cards and 
own tools essential. Please call 07496088699.
 
î angajam cameriste cu experienta si Engleza 
pentru a lucra in Hotel de 5* din Centrul Londrei 
.Plata la ora ,£9.08,£9.41 sau £9.64 depinde de 
hotel,platim saptamanal,concediul platit . Va as-
teptam de luni pana vineri la sediul nostru intre 
orele 8 am si 4pm .231-237 Shepherd’s Bush road 
W6 7an Hammersmith . 07557773634-Loredana.
 
î Synergy recruitment, recruteaza personal 
pentru posturile de health care assistant, sup-

port worker, nurse(cu Pin) si live in( a locui in 
casa cu persoana ingrijita). Posturile se gasesc 
pe tot teritoriul UK. Cerinte: limba engleza oB-
LiGaToriE, flexibilitae in relocare! Pentru mai 
multe informatii trimiteti mesaj pe privat sau la 
adresa de email nicoleta@synergy-rs.co.uk. Tel 
07468493975.
 
î agentia ahearne Personnel ofera locuri de 
munca  pentru muncitori calificati ori necalificati 
in toate domeniile din   industria de Constructii, 
detinatori de tichete CSCS si CPCS (Plant opera-
tives). avem nevoie urgenta de Dulgheri (Shut-
tering Carpenters),Fierari Betonisti(Steel Fixers) 
Tamplari (Carpenters 1st & 2nd Fix)   Este strict 
necesar a avea CSCS card, cont bancar si nino. 
Pentru inregistrare telefonati la birou/Sorin sau 
Elena :0207 281 6777 ori trimite-ti C.V.-ul la: cvg-
bl@gulmanda.co.uk
 
î Quadrant recruitment ofera locuri de munca 
in hoteluri de 5* situate in zona centrala a Lon-
drei. Posibilitate de incepere imediata. Salariul se 
plateste saptamanal si va oferim ajutor cu deschi-
derea unui cont bancar.Experienta in domeniu si 
cunoasterea limbii engleze sunt esentiale.Locurile 
sunt disponibile pentru :room attendant,Evening 
room attendant , Floor Porter , Linen Porter 
,Floor Supervisor ,Waiter, Bar attendant. Pentru 
mai multe detalii : 07551125444 ; 07392311055,de 
Luni pana Vineri intre orele 8 am -5:30 pm.W1S 
4nn
 
î Experienced painters required by a new build 
painting company, for London, Essex & Hert-
fordshire areas. Please call Elvis on 07496088699. 
CSCS cards essential, and a very high standard 
required.
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închirieri
 
î Te-ai saturat sa locuiesti la comun? E timpul sa 
schimbi ceva! Va oferim un studio flat recent ren-
ovat, la cele mai inalte standarde, perfect pentru 
o persoana ce lucreaza full-time. Studio-ul este al-
catuit din: • camera dubla, • baie • bucatarie mica 
in camera si • access la o bucatarie shared cu zona 
de dining. Bucataria comuna dispune de aragaz, 
cuptor, masina de spalat si masina de uscat rufe, 
parcare private. Proprietatea se afla la doar 1 
minut de mers pana la West Drayton Station si la 
cateva minute de Uxbridge Centre, Underground, 
aeroportul Heathrow, Uxbridge, Stockley Park si 
spitalul Hillingdon. acces rapid la m4, m25, a4 si 
a40. Chiria: £600 pe luna ( bilurile sunt incluse). 
adresa: Fairfield road, Uxbridge, UB8 1aZ. Pentru 
mai multe detalii sau vizionare sunati acum la 
07828 303 008 sau 0208 616 7727.
 
î agentie imobiliara inchiriaza studio, apar-
tamente si case cu 1,2,3,4 camere in Estul Lon-
drei. aveti nevoie de ultimele 2-3 payslip uri 
si bankstatement uri si bani; 1luna in curs+1 
luna depozit+comisionul agentiei. adriana 
07551559358.
 
î ofer spre inchiriere 3 camere duble in East 
Ham, casa curata, gradina, internet, antena tv 
romaneasca, statia de metrou la 5 minute depar-
tare, bus la 2 minute, in spate la Primark, foarte 
aproape de magazinul romanesc si de centru. Tel. 
07954081644, Simona.
 
î inchiriem camara dubla intr-o casa curate, lin-
istita si mobilata in Stratford la 15 minute de mers 
pe jos de Stratford center,7 minute de Plaistow 
Station,10 minute de West ham Station si 4 buses 
( noapte)Bus 69).Dorim o fata sau un baiat linistit 
si curat, cu job stabil si sa stea pentru o perioada 
lunga de timp,in casa mai sunt 3 adulti , casa are 4 
camera, living, internet. Disponibila oricand.mer-
ita vazut.Pret £550 cu bill-uri plus deposit £250. 
Pentru mai multe delatii sunati la nr. 07553526128 
sau 07710557786.
 
î Flat cu 3 camere , living room, baie si bucatarie 
la £1450 lunar in Burnt oak aproape de statia de 
metrou. robert 07858276222.
 
î inchiriez camera dubla in Woolwich - Plum-
stead, intr-o casa linistita, curata, mobilata, 
cu gradina si internet, la 2 min de statia de bus 
si 5-7 min de DLr, cu parcare in fata casei. Dis-
ponibila oricand. Pret 450£ + biluri si depozit. rog 

seriozitate! Pentru mai multe detalii sunati la nr. 
07448609248.
 
î ofer spre inchiriere camera dubla mare in 
Hendon(nW44XG) intr-o casa curata si cu oa-
meni foarte linistiti. Toate bilurile sunt incluse(si 
internetul)iar pretul este £550/luna pt 1 persoana 
sau£650/luna pentru 2 persoane(plus 1 luna de-
pozit). Doar pentru persoane educate si serioase 
care vor sa stea minim 6 luni. Camera este libera 
imediat. Detalii: 07466233250.
 
î Familie serioasa oferim o camera dubla in 
manor park la 5 minute de East Ham station si 
10 de Stratford  pt un cuplu sau 2 persoane . Casa 
este spatioasa ,curata ,linistita , 2 bai, gradina , 
programme romanesti etc. Pentru mai multe de-
talii: 07956392391 libera din data de 12 decembrie 
2017.
 
î ofer camera dubla in romford la 2 min de lidl 
,statia de tren ,magazin romanesc etc, pentru un 
cuplu sau 2 baieti ..,camera este disponibila de pe 
20 decembrie ..,pentru mai multe detalii sunati la 
07578979746.
 
î Loc în camera Leytonstone baieti zona Ley-
tonstone 10 minite distanat pana la Central Line 
Leytonstone Station, 5 minute overgrande Ley-
tonstone High road Station si bas, magazine, 
internet, parcare free, bucatarie complet utilata, 
gradina, 65 lire pe saptamana biluri incluse  dis-
ponibil imediat.  07502575442.
 
î ofer camera single     an zona   Queensbury  la 
3 min pana la stația de metrou cu basu288 şi 114 
..chiria este de 380 cu biluri incluse +250depozit 
rog si ofer seriozitate., Tel. 07508139986.
 
î ofer spre inchiriere studio flat situat in Lu-
ton, LU2, foarte aproape de centru (5-6 minute de 
mers pe jos). Pretul este de 600 de lire cu bill-uri 
incluse. Tel. 07774109242.
 
î ofer spre inchiriere o camera single-medie in 
south harrow,aproape de statia de tren rayners 
lane,valabil de pe acum,pt o singura persoana,de 
preferat nefumatoare.360 lire totul inclus chiar 
si pt produsele comune de menaj ale casei.Pt mai 
multe detalii sunati la nr de tel 07481444357.mar-
ian.
 
î Cameră dublă de inchiriat în Edmonton. Casa 
este foarte curata și liniștită. nu locuiesc decât 4 
persoane. Pentru mai multe detalii sunați la tele-
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fon. Chiria este £600/luna cu biluri incluse. Tel. 
07464746520.
 
î Închiriez studio flat în walthamstow central la 
numai 3 minute de mall walthamstow piata vic-
toria line metrou bănci camera dubla +dinning 
baie bucătărie grădina pret 1250 pounds pe lună 
billurile incluse apa gaze lumină +depozit. Tel. 
07523177736.
 
î Loc in camera King size in Preston Park , pen-
tru un baiat, disponibil din 6 decembrie.  Chiria 
lunara este de 275 lire fara biluri. Se cere depozit 
o chirie adica 275. relatii la tel 07770574330 Dan.
 
î agentia Smart Solutions angajeaza pentru 
centrul de reciclare situat in Edmonton : Pick-
ers/Sort Line operatives Start imediat Posibil, 
Posibilitatea de a face overtime ,Zile de concediu 
platite ,Fara experienta:Full training posibil, Po-
sibilitatea angajarii pe o perioada nedeterminata 
,£7.50P/h zi.£7.82 P/H noapte Se va lucra 4on 
si 4oFF, 2 zile de dimineata 2 zile de noapte in-
cepand de la 8am-7pm si 8pm-7am Pentru mai 
multe detalii va rugam sa ne contactati la numa-
rul de telefon 07531810910de luni pana vineri in-
tre orele 8am si 6 pm.
 
î Din data de 11/12/2017 inchiriez pt un baiat 
serios box room in southal ealing plata se face 
saptamanal75 cu biluri incluse .suntem o familie 
linistita casa este curata detalii la tel 07740112953.
 
î Dau in chirie o camera dubla in upton 
park,aproape de metrou,magazine.. casa are 
gradina,wifi,pret 600£cu biluri incluse ,libera din 
24 decembrie. tel. 07404049882.
 
î Închiriez camera dubla in hendon zona 3 
!!!camera este mare frumoasa sunt aproape maga-
zine tesco magazin romanesc de metro sunteti 
la o distanta de 10 minute de mers pe jos ......este 
buna pentru un cuplu sau doi baieti....camera este 
disponibila imediat. Tel. 07479260622.
 
î inchiriez camera King size in Preston dis-
ponibila din 6 decembrie. apartamentul este la 
5 minute de statia de metrou South Kenton si la 
7 minute de Preston road, 2 min de bus nr.223. 
Chiria lunara este de 550 lire fara biluri. Se cere 
depozit o chirie. relatii la tel 07884820025 Daniel.
 
î inchiriez camera dubla mobilata la 8 min de 
statia Tfl Seven Kings si 3 min de statii de auto-
buz. Chiria este de £500 pentru un cuplu/£450 
pentru o persoana, plus utilitati. Se percepe o luna 
depozit. Casa este curata si spatioasa. Contact: 
roxana 07464 968 088 si adrian 07434 978 372.
 
î inchiriez camera duble in west drayton o zona 
f linistita aproape de statia de tren si bus,parcare 
privata,garaj ,gradina,wifi.Casa e curata cu 4 dor-
mitoare unde mai locuiesc 2 baieti si un cuplu.m 
ai multe detalii la tel. 07459451359.
 
î avem de închiriat o caravana pt o persoana 
sau un cuplu , chiria este pt o persoana £350 cu 
toate bilurile incluse și pt un cuplu £500 cu toate 
bilurile incluse și jumătate depozit. Este cu toate 
condițiile plus acces si in casa...este o zona buna, 
gradina , parcare etc. nr 07424674801.
 
î avem de închiriat un loc in living pt un baiat cu 
chiria de £270 și jumătate depozit cu toate bilurile 
incluse . in zona kingsbury! nr 07424674801.
 
î ofer doua camere duble in Golders Green, in 
apartament cu doua camere si living. accept 
familii si cupluri. Este o zona linistita cu acces 
rapid la transportul in comun. apartamentul are 
baie cu cada, bucatarie spatioasa si momentan 
mai locuieste o singura persoana. Pretul este de 

£75/saptamana totul inclus. Depozit £75. Cam-
erele sunt libere de pe 06/12.   oferta este pentru 
termen scurt, se plateste o saptamana chirie si 
o saptamana depozit. Pesoane contact: Catalin 
07448740070.
 
î ofer camera dubla pentru doua persoane in 
Walthamstow central . camera curată , cu inter-
net free . Toate mijloace de transport metrou, 
buss , tren, toate sant la un minut distanța de 
casa ,pret 600 pe luna cu toate bilurile inclus mai 
multe detalii sunati 07919156437.
 
î Loc in camera baieti zona Leytonstone 10 min-
ute pana la Central Line Leytonstone, 5 minute 
overgrande Leytonstone High road Station, bas, 
revista, parcare gratuita, internet, gradina, buca-
tarie complet utilata, 65 lire pe saptamana Bilete 
incluse disponibile imediat 07502575442.
 
î Camera single destul de mare (nu box room) in 
South Harrow la 2 min de statia de metrou.casa 
este mare cu 2 bai,bucatarie mare,gradina.cam-
era este valabila de pe 15/12/2017 si pretu £350. 
Tel. 07886730598.
 
î inchiriez camera dubla mobilata in Clapton, 
aproape de Clapton Station si Stamford Hill. Este 
la doar 15 min cu bus de Finsbury Park sau 12 min 
de Liverpool Street cu trenul. Este in zona linistita 
iar Parcul Springfield este la 3 min. Supermarke-
turi cu produse romanesti sunt aproape. Pt 2 per-
soane cu bun simt si care lucreaza. £580 cu toate 
facturile incluse. internet si parcare gratuite. Pt 
alte informatii la tf 07749.855.764.
 
î Închiriem camera dubla în zona East Ham. 
În casa locuiește doar o familie. Cautam oa-
meni faini. mai multe detalii  la nr de telefon 
07440502858. Bilurile sunt incluse. Camera este 
libera din data de 4.12. 2017. Camera este mai 
mare decat un double. Tel. 07440502858.
 
î ofer camera dubla pentru doua persoane , zona 
walthamstow central , camera curată cu wi- fi 
free. metrou , buss, tren , toate sant la un 1 minut 
distanța de locație , pret 600 pe luna cu toate bi-
lurile incluse in pret,  mai multe detalii sunati 
07919156437.
 
î Închiriem camera semidubla in neasden in 
Crest road, internet, parcare gratis, council tax 
gratis, gradina, data de intrare 17 Decembrie, 
chiria £390 + cheltuieli , telefon 07466392265, 
07818184987.
 
î ofer spre inchiriere o camera dubla intr-
o casa cu 3 duble, un single,living,bucatarie 
mare,2 bai,gradina,internet,digi si dolce tv.in 
casa mai locuiesc 3 adulti,un copil si primeaza 
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linistea,curatenia,bunul simt si respectul recip-
roc.Libera imediat.mob. 07955515442.
 
î King 600/luna, double 550/luna, 150 depozit, 
biluri incluse max. 10min district line Dagenham 
East. Zona linistita, casa curata, gradina, inter-
net, parcare, bucatarie complet utilata, change 
room, spatiu de fumat. accept si fumatori! Tel. 
07459142199.
 
î ofer camera double pentru 2 baieti muncitori 
cu baie proprie,in Stanmore Harrow la casa ,bus 
aproape H12,340,H18.Pret 650 pe luna cu biluri in-
cluse.tel 07404948635. 
 
î Caut camera single pentru o doamna ince-
pind cu 22 decembrie in zonele 2&3,itr-o casa cu 
internet,curata,linistita,fara copii.Pretul pina la 
350£, inclusiv billurile.Tel.07878943635.
 
î Camera dubla de inchiriat in north acton zona 
2 pe Centre line. avem o camera dubla de inchi-
riat intr-o casa cu 3 dormitoare, bucatarie mare, 
baie spatioasa , sufragerie spatioasa si libera cu 
TV si cablu romanesc , curte mare si loc pentru 
depozitare. Parcare in fata casei. Casa este la 8 
minute de mers pana la statia de metrou, in zona 
sunt supermaketuri, magazine mici, sala de gim-
nastica, restaurante, parcuri iar la doar 1 minut 
este GP. Cautam o persoana cu bun simt, curata si 
linistita. Sau un cuplu. Chiria pentru o persoana 
este 475 plus biluri si o luna deposit, iar pentru 
un cuplu 550 plus biluri si o luna deposit. Camera 
este libera din 18.12.2017. tel. 07876234842
 
î Caut cuplu sau doua fete in chirie ...Casa are 
toate condițiile .. garaj, grădina... e renovată recent 
... la 5 minunte de stația de metrou. 600+biluri...14 
St.Pauls ave , Harrow Ha3 9Qn.. valabilă de pe 2 
Decembrie rugam seriozitate ...07838 012099.
 
î King size/double 7-8min Dagenham East 
District Line, zona linistita, casa curata, caldu-
roasa, gradina, parcare, internet, bucatarie uti-
lata. 600/550luna biluri incluse. accept fumato-
ri!07459142199.
 
î Închiriez camera pt baieti seriosi la doar 5 min 
de East Ham station.. casa este mare foarte curata 
, internet ,2 bai ,canale romanesti pt mai multe 
detalii sunati la 07407057890.
 
î Se da in chirie double room la pret de 500£  
lunar plus billuri in zona Uxbridge . 7-8 minute 
distanța de statia de metro , High Street , intu Ux-
bridge mall , Tesco , Sainsbury etc . Pentru mai 
multe detalii contactatine la telefon : 07563531136 
 
î Dau camera dubla in chirie camera dubla 
in zona de dagenham aproape de magazin 
romanesc,lidel si alte magazine si de transport de 

autobuz pretu este £70 de lire pe saptama de per-
soana cu toate billurile incluse. tel. 07553753286.
 
î am o camera king zise in zona dagenham/
barkimg de închiriat in-tro casa cu 3 camere baie 
bucatarie living curte in fata si in spate casa este 
foarte spatioasa si curata aproape de stati de au-
tobuz/gara/auto gara  magazine romanesti super-
marketuri lidl,tesco etc...07448695925.
 
î King 600/luna, Double 550/ luna, depozit 150, 
biluri incluse. Casa calduroasa, camere mobilate, 
max 6 persoane vor locui in casa, gradina, par-
care, wi-fi. Bucatarie utilata complet, cu spatiu de 
luat masa. Se accepta si fumatori, spatiu special 
pentru fumat in casa, vestiar de haine si incal-
taminte separat intr-o camera. Zona linistita, 10 
min statie district. 07459142199.
 
î Închiriez camera in Forest Gate pentru un cuplu 
fara copii  camera este libera  chiria este 450£+bi-
luri+450£ depozit. detelii la tel: 07466428202.
 
î Camera dubla de inchiriat in romford la 5-10 
minute de mers pe jos pana la statia de tren. Cam-
era este spatioasa si recent renovata, pentru mai 
multe detalii sunati la 07767865564.
 
î ofer camera dubla pentru doua persoane in 
walthamstow central , camera curată cu wi-fi 
free, transport metrou, buss, tren, toate se afla la 
un minut distanța de casa , mai multe detalii su-
nati 07919156437.
 
î Casa mare și curată cu 2 bai la 5 min de strat-
ford central stratford (Westfield ) magazine si 
stația de bus la 1 min de casa , camera dubla cu 
doar un băiat in camera paturi separate , inter-
net grădina caut o persoana liniștita preț 300. tel. 
07879198406.
 
î ofer camera single în zona Queensbury la 3 
min la stația de metrou cu basu 288 si 114 .chiria 
este de 360 cu biluri incluse +250 depozit rog se-
riozitate. tel. 07508139986.
 
î Camera dubla intr-o casa cu 3 duble si un single, 
living,bucatarie mare,gradina,2 bai,internet,digi 
si dolce tv.in casa mai locuiesc 3 adulti,un copil si 
primeaza linistea curatenia,bunul simt si respect-
ul reciproc.Libera imediat. mob.07955515442.
 
î ofer loc pentru barbat in East Ham pina la 23 
decembrie cu 45£ pe saptamina,include serviciile 
comunale si internetul.Tel.07878943635.
 
î inchiriez camera King size in Preston dis-
ponibila din 6 decembrie. apartamentul este la 
5 minute de statia de metrou South Kenton si la 
7 minute de Preston road, 2 min de bus nr.223. 
Chiria lunara este de 550 lire fara biluri. Se cere 
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depozit o chirie. relatii la tel 07884820025 Daniel.
 
î ofer spre inchiriere o camera dubla in grants 
hill la 1 min de statia de metrou central line intr-o 
casa curata si linistita dotata si utilata modern ce 
dispune de doua bai, living room, curte exterioara 
foarte mare, internet si programe TV romanesti. 
Contact 07481789262.
 
î Camera dubla in West Drayton aproape de sta-
tia de tren si bus. Toate comoditatiele, wifi, par-
care garaj, gradina mare.Casa mare curata nefu-
matori.in casa cu 4 camere camere mai stau inca 
2 pers si un cuplu.Camera se inchiriaza la o sin-
gura persoana £430 plus bilu ri. tel 07913602421.
 
î Casa mare și curată cu 2 bai la 5 min de strat-
ford central stratford (Westfield ) magazine si 
stația de bus la 1 min de casa , camera dubla cu 
doar un băiat in camera paturi separate , inter-
net grădina caut o persoana liniștita preț 300, 
07879198406.

muncă (cereri)
 
î ma numesc marius am 30 d ani locuiesc in 
leyton detin permis categoria b,am nino si card 
bancar si sunt in cautarea unui loc de mun-
ca. +447448533470.
 
î ma numesc Catalin , as dori sa lucrez ca painter 
, ajutor painter nu am foarte multa experiența dar 
am mai lucrat si invat repede .locuiesc in west 
drayton 0760113770
 
î ma numesc roxana, caut de lucru ca ajutor de 
painter. Vorbesc engleza, am nino si cont bancar. 
nu am foarte multa experienta dar invat repede. 
Locuiesc in estul Londrei. Va rog sa ma contactati 
07440295288.
 
î Suntem doi tâmplari cu experiența, scule și 
mașina.Efectuam lucrări de montaj mobila, uși și 
alte lucrări de tamplarie. Tel 07403572302.
 
î Caut de munca sambata si duminica.en-
gleza conversational. locuiesc in wood green. 
07802274311.
 
î ma numesc mariana am 35 de ani și caut un loc 
de munca in zonele ilford ,Barking ,Seven Kings 
, mary Land ,Forest Gate ,manor Park,Stratford 
exclus hoteluri de preferat bona 8-10ore pe zi de 
Luni pana Vineri tel. 07554 051670
 
î ma numesc rodica caut de munca ,in office 
cleaning am experienta 5 ani . Detin   acte :cont 
bancar nino , UTr, permis de conducere catego-
ria B UK . Va multumesc tel 07474794287
 
î multitrader handyman in finisaje interioare, 
brick, plaster, wall filler, painting, windows & 
doors mounting, wood filler & painting, tiller, 
natural stone planting, floor fitter. Caut job per-
manent sau temporar, in pret, sau day pay. detin 
scule, nino, si UTr, 07440 569062.
 
î Caut de lucru in orce domeniu, la moment nu 
dispun de toate actele ce tine de CSCS, insa este 
pe cale de desfasurare. Va rog ajutatima. tel. 
07475543210.
 
î Sunt femeie serioasa nu consum bauturi alco-
lice nu fumez sunt serioasa si doresc sa muncesc 
ca femeie de servici am experiena  nu vorbesc 
engleza, 07404674707.
 
î ma numesc razvan, am 19 ani si caut de munca 
in domeniul constructii sau soferie, categoria B. 
Detin nino, permis de anglia categoria B de o 
saptamana. muncitor, caut sa lucrez cu cineva in 
echipa, silitor. astept sa fiu contactat pe adresa de 
e-mail de mai sus. 0725336087

î Caut de lucru ca painter in Londra. am 3 ani 
experienta in UK, acte si scule. numai day work. 
07340067301.
 
î ma nunumesc mihaela si sunt in căutarea 
unui loc de munca urgent locuiesc in leytonstone 
si as dori ceva tot prin zone nu in afara londrei 
ma puteti contacta la nr 07448155761 cer si ofer 
seriozitate
 
î as fi interesata de un loc de munca.actele pe 
care le am sunt nino,cont si cscs.Lb engleza nivel 
incepator.07733994181
 
î Caut job in warehouse,spalat vase,curatenie 
apartamente .Engleza nivel incepator.Locuiesc in 
zona Harrow. 07424911406
 
î ma numesc Daniel,am 20 ani si caut de mun-
ca in zona Londrei.am CSCS UTr nino CarD 
BanCar,permis categoria B de 2 ani UK cu 
experienta!nu vorbesc engleza.Tin sa va anunt ca 
odata cu jobul caut si cazare in apropierea locului 
de munca!07459264716.
 
î Șofer profesionist dețin permis englezesc B.C.E, 
atestat transport marfă, adr cisternă și marfă, 
card tahograf, cont bancar, experienta anglia și 
Europa caut loc de munca, 00447492962383.
 
î Plumber montez radiatoare.obiecte sanitare.
boilare.execut lucrari de la a-Z.fac și mentenanță 
pt.agentii imobiliare sau hoteluri. 07588197697
 
î ma numesc Ciprian , detin permis de condu-
cere cat B, nino, card bancar, locuiesc in zona 
Harrow, sunt punctual si serios, si catut de munca 
ca sofer. 07999091656.

prietenii
 
î Barbat 46 ani locuiesc in Londra doresc o relatie 
de prietenie cu o doamna de virsta apropiata nu 
ma intereseaza aspectul fizic ci doar sufletul ei . 
Tel +447445588583.
 
î Sunt barbat am 35 ani singur caut o femeie in-
tre 25-45 ani. Tel. 07404397539.
 
î Doresc sa cunosc o doamna pana in 50 de ani. 
tel. 07404276400.
 
î am 54 de ani, sunt necasatorit si caut o relatie 
serioasa. Tel. 07424851064.
 
î Buna ma numesc mihai am 27 ani sunt in 
Londra și îmi caut prietena eventual soție relație 
serioasă ma puteți contacta la nr 07448002794.
 
î Doamnelor sunt un barbat de 54 ani singur 
fara obligatiì fara vici putin plictisit de singu-
ratate sì de acea caut o doamna care e libera cu 
aceleasi calitati pentru o relatie de lunga durata 
eventual casatorie aSTEPT Un SEmnaL La nr   
07440762434  Exclus aventurieelor
 
î Dna 51, Caut pers matura 50+ serios situatie sta-
bila in uk capabil de relocare in essex pt convietu-
ire nu am vicii caut un om de caracter ce apreciza 
viata de familie,07899368100, daca esti pregatit pt 
a te implica intr o relatie de durata nu doar fizic ci 
sa iubesti cu adevarat suna nu ai decat de castigat 
07899368100.
 
î Tanar necasatorit, 38 de ani, doresc sa cunosc o 
doamna domnisoara
 
î Barbat fara obligatii, 45 de ani, 1.80/80kg, atra-
gator, doresc sa cunosc o doamna cu varsta apro-
piata (30-40 ani) pentru o relatie seerioasa. accept 
chiar si o persoana cu un copil. Locuiesc in Lon-
dra. raspund la nr tel 07438407581 la nm geani 
dupa ora 19 exclus materialiste.

Poți schimba cardul alb Poți schimba cardul alb 
valabil pe 2 ani în cardul 

verde pe 5 ani!!!!

Vino la CENTRUL
autorizat de BRITISH 

SAFETY COUNCIL!!!!!!

Poți schimba cardul alb 
valabil pe 2 ani în cardul 

verde pe 5 ani!!!!

CENTRUL
autorizat de BRITISH 

SAFETY COUNCIL!!!!!!

Arad, Deva, Sebeș, Alba Iulia, Turda, Cluj Napoca, Dej, 
Bistrița, Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului, 

Suceava, Pașcani, Târgu Frumos, Iași, Botoșani, Darabani, 
Dorohoi, Rădăuți, Roman, Bacău, Onești, Brașov, Sibiu.

iugaclasslux@yahoo.com
www.iugaclasslux.ro

 Plecări din România - joi
 Plecări din Londra - duminică

Westmoreland Road, 
NW9 9RL, (Morrisons) 

Tel UK: 0044 7973 898 944
Tel Ro: 0040 7229 977 22

 Plecări din România - joi

Londra, Barking, Reading, 
Swindon, Bristol, Newport, Cardiff 

Spațiu publicitar
la doar

£20+VAT/EDIȚIE

Tel: 07852194677
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INTRĂ PE:
www.cartiromanesti.co.uk

sau sună la:

0784.556.4911

 
î 41 ani,brunet,drăguț 1,82m, caut doam-
na care e pe aproape de newport pentru o 
relatie îndelungată bazată pe multă dragoste 
pasională,ador cunilingusul.astept un sms de 
prezentare la telefon,0723323984,Dan.
 
î Sunt un tanar serios, liber de orice fel de obli-
gatii, nefumator doresc sa intalnesc o femeie din 
Londra( East ham) pentru o relatie de prietenie 
sincera. Tel. 07438006828.
 
î Domn,50/1,77/75 doresc prietenie cu o doamna 
virsta apropiata,aspect ,0764433420.
 
î Domn 50 /1,78 /75 DorESC PriETEniE CU o 
Doamna aSPECT PLaCUT ,VirSTa aProPia-
Ta. tel. 07384139620.
 
î Doamnelor, sunt un barbat de 54 de ani, singur, 
fara obligatii, fara vicii, putin plictisit de singu-
ratate si de aceeea caut o doamna care e libera 
cu aceleasi calitati pentru o relatie de lunga du-
rata eventual casatorie. astept un semnal la tel. 
07440762434. Exclus aventurierele.
 
î Barbat de 46 ani doresc sa cunosc o doamna 
pentru o relatie de prietenie in Londra sau in im-
prejurimi. Va rog sa sunati la nr tel. 07438571270.
 
î Caut prietena, eu am 42 ani, 1.75 inaltime, 80 
kg, brunet, ochi caprui fura inima oricui, sunt din 
Cluj-napoza, caut o relatie de prietenie cu o doam-
na/domnisoara cu varsta maxima de 50 ani. Tel. 
07828400003.
 
î Domn atragator, 45 ani, doresc sa cunosc o do-
amna atragatoare pentru relatie de lunga durata. 
Tel. 07448245495.
 
î Barbat divortat, 50/1.79/78kg doresc sa cunosc 
o doamna inalta din Londra pentru a petrece tim-
pul liber impreuna. Tel. 07463886935.
 
î Domn,50/1’75/70 doresc prietenie cu o doamna 
virsta apropiata ,aspect. 0760429460.
 
î Sunt un barbat nascut in iarna anului 1966, 
divortat, fara obligatii, nefumator, antialcolic, 
1.80/80kg, lucrez in domeniul constructii, varsa-
tor, fara vicii. mai multe detalii putem vorbi la tel. 
07437176236. Doresc o doamna singura pentru a 
ne uni destinele si sa ducem o viata linistita. Tel. 
07440283147.

diverse
 
î ofer servicii de croitorie, modificare si repara-
tie a hainelor, cos lenjerii si pot personaliza lenje-
rii la domiciliu meu din Preston Londra. Sunati la 
numarul 07920263850.
 

î Efectuez servicii de transport catre orice aero-
port din Londra, la preturi avantajoase. Pentru 
detalii sunati la nr de telefon 07848032969.
 
î Dau lecţii de muzică, teorie si instrument (pian, 
orgă, fluier). mă ocup şi de corepetarea copiiilor 
din şcoală de muzică + pregătire la examenul 
aBrSm grade 1-8. Tel: 07448718985.
 
î Profesori, predam ore de canto (technica vo-
cala, repertoriu universal, canto clasic si muzica 
usoara). Si ore de  pian, flaut, teorie-solfegiu la do-
miciliu, zona Harrow. Tel. 07438438159.
 
î Visați să procurați appartament sau casă 
în marea Britanie? acum, visul poate deveni 
realitate!Consultanță profesionistă GraTUiTa în 
vederea acordării unui credit ipotecar (mortgage)! 
Persoana de contact: andrei. Tel: 077 1474 6020. 
adresa: 5 The Galleria, 180/182 George Lane, South 
Woodford, London, E18 1aY. E-mail: jana@btj-
mortgages.co.uk.
 
î Eastlines coletarie cu discount si super avan-
taje: transport de trei ori pe saptamana, serviciu 
de la usa la usa, orice cantitate si volum (bagaje, 
mobila, paleti, electrocasnice, electronice, etc), ur-
marirea expeditiilor si comenzi online, asigurare 
in tranzit, depozit propriu in Londra, call-center 
deschis 13ore/zi (+442082004420/+40318107382). 
Preturi de la 0.59/kg.
 
î ofer meditații la limba engleză atât pentru co-
pii cât si pentru adulti la domiciliul meu in Wanst-
ed cât si la domiciliul clientului ( numai sa nu fie 
prea departe de Wansted ) . menționez ca lucrez 
la școala in Londra de 7 ani . Pentri informații si 
detalii ma puteți contacta la numărul de telefon 
07424765411.
 
î Societatea Civila Profesionala de avocati “radu-
can Licari Giambasu si asociatii”, firma in intre-
gime romaneascaa a deschis de curand un birou 
in Londra pentru acordarea de asistenta juridica 
in dreptul romanesc. in principal se adreseaza 
romanilor din diaspora care au situatii juridice 
nerezolvate in romania si doresc fie sa le clarifice 
fie sa le rezolve. Serviciile juridice oferite de firma 
nu au in vedere dreptul englez sau acordarea de 
asistenta sau reprezentare in fata instantelor jude-
catoresti din anglia. Domeniile de consultanta si 
asistenta cuprind in principiu domeniul dreptului 
civil, comercial si familiei in special drepturi de 
proprietate, succesiuni, contracte si achizitii, ga-
rantii mobiliare si imobiliare ca si executari silite 
si litigii pe teritoriul romaniei.  Biroul din Londra 
asigura consultanta iar pentru cazurile preluate 
in tara de biroul din Bucuresti biroul din Londra 
asigura permanent interfata  privind evoutia aces-
tora . Persoana de contact este roxana-marina Li-
cari (tel. 07834 850308).

Europestcontrol  
ofera servicii dera-
tizare, dezinsectie  
plosnite, 
exterminare 
soareci,sobolani,  
gandaci.Tehnici-
eni romani acredi-
tati BPCa Folosim solutie 
de cea mai buna calitate reusita 100% 
Londra,Essex FrEE quote prin tel/email 
no Call out charge no Emergency Charge 
Trebuie tratate ToaTE camerele din casa 
min 2 sesiuni incl : Plosnite, gandaci  
(6 luni tratament gratuit) Soareci, Sobolani 
 (3 luni tratament gratuit). non stop 

Cu noi mergeti la sigur, nu facem trata-
ment la preturi incredibil de mici ca altii 
care va iau banii dar nU ii poti trage la ras-
pundere, nU dau invoice si niCi garantie

Bookings
Romana  M: 07899 368 100
Engleza  M: 0772 4743 430
L: 0800 7723 928 / 0208 5198 992

E: info@europestcontrol.co.uk
www.europestcontrol.co.uk

95 Woodgrange Road, London, E7 0EP

astăzi v-am pregătit un preparat vegetar-
ian foarte ușor de realizat: Olive Oil & herbs  
Roasted marinated Mediterranean vegetable  
Pâte Feuilletée / Legume Mediteraneene mar-
inate cu ulei Extra Virgin, cimbru verde, ro-
zmarin, în aluat franţuzesc.

Materii prime pentru 4 persoane 
n 500 g aluat franţuzesc 
n 2 ardei gras roșu 
n 2 dovlecei verzi
n 2 vinete 
n 1 morcov 
n 250 ml sos tomat 
n 1/4 legături de rozmarin 
n 1/4 legături de cimbru verde 
n 200ml ulei Extra Virgin 
n 200ml vin alb Chardonnay 
n 2 ouă medii 
n 5 grame de semințe de susan 

Mod de preparare 
Cuptorul se încălzeşte la 190 grade celsius. 

Legumele se spală, se curăţă şi se taie în cu-
buri de mărime medie. Se pun într-o tavă, 
se asezonează cu sare şi piper după gust, se 
adaugă uleiul, vinul alb, cimbrul verde şi 
rozmarinul, se lasă 10 minute la marinat, 
apoi se introduc la cuptor timp de 8 minute 
şi jumătate. Se scot, se lasă să se tempereze, 
apoi amestecaţi sosul tomat în compoziţie. 
aluatul Franţuzesc se întinde în foaie de 2.5 
mm grosime, apoi cu ajutorul unui cerc de 
plastic sau de inox de diametrul de 12cm se 
porţionează. Puteţi folosi şi o cană sau un cas-
tron la dimensiune şi tăiaţi de jur împrejur 
cu cuţitul. Spargeţi ouăle într-un castron 
cu puţină sare şi piper, se bat cu telul să se 
omogenizeze, apoi cu ajutorul unei pensule 
de bucătărie  ungeţi fiecare cerc de aluat în 
parte. Se adaugă legumele în mijloc, apoi dea-
supra se acoperă cu cealaltă parte de aluat. 
Cu ajutorul unei furculiţe presaţi marginea 
aluatului pentru ca cele două suprafeţe să 
se îmbine, după care ungeţi cu restul de ou 
rămas folosind o pensulă de bucătărie, iar 
desupra presăraţi seminţele de susan. Într-o 
tavă, pe care aţi pus hârtie pergament, puneţi 
pateurile şi le introduceţi la cuptor timp de 
12 minute şi jumătate până capătă culoarea 
galben aurie. Se pot servi cu ratatouille de le-
gume sau sos Provençal şi piure de cartofi sau 
chiar salată caldă din cartofi. 

Vă doresc
Poftă Bună!

Legume  
în aluat 

franţuzesc
Chef Loredan vă recomandă

Reţeta săptămânii
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Cu pachetul All In One primești extra 
60 de minute bonus. 

Inregistrează-ți SIM-ul și reîncarcă online pe 
lebara.co.uk/christmas pană la 20/12/2017 pentru 

a primi apeluri gratuite in ziua de Crăciun.

Urează-le Crăciun 
Fericit celor dragi!

UK
118

06
P_

8b

Promotion runs until 20th December’17 for any customer who registers the SIM on MyLebara and who makes at least one online top up between 1st -20th Dec ‘17. 60 mins only useable on 25th December and to select countries. Full terms at lebara.co.uk/Christmas

lebara.co.uk/christmas
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