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ajutorului de
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să mânânce “pe
datorie”
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Odată cu introducerea noului paşaport, şi în Spania a fost implementată tehnologia pentru
confecţionarea acestui document.
Secţia Consulară a Ambasadei României la Madrid şi Consulatele Generale ale României din Barcelona
şi Sevilla au început preluarea electronică a cererilor de eliberare a documentelor de călătorie, după cum se
specifică într-un comunicat al Ambasadei de la Madrid.

Guvernul din
Valencia consideră
“injustă” reducerea
fondurilor naţionale
pentru imigranţi
¡Beneficiate de los fondos europeos
en Rumania! - pag 23
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“La colonia rumana
es fundamental
en la vida social
de Móstoles,
desde el punto de
vista estratégico,
cultural y
económico”
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Entrevista con el alcalde de Móstoles, Esteban Parro:

detalii pag.

Muncitorii
români, afectaţi
de smulgerea
culturilor de
viţă de vie
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Ambasada României în Regatul Spaniei
Avenida de Alfonso XIII nr. 157, Madrid
28016
Telefoane: 0034 913.501.881; 0034
913.597.623; 0034 913.504.436; 0034
913454553; 0034 914137412; 0034
914137425
Ataşat Ministerul Muncii: 0034.913.591.576
Ataşat Ministerul Administraţiei si Internelor
: 0034.913.595.087
Ataşat Ministerul Apărării Naţionale :
0034.913.598.469
Fax: 00 34 913.452.917
E-mail: secretariat@embajadaderumania.es
Program de lucru: luni-vineri 9:00-14:00 şi
15:00-18:00Secţia Consulară de la Madrid
La Vaguada-Fuencarral, Avda. Cardenal
Herrera Oria, nr.134, Madrid 28034
Telefon de urgenţă (cazuri de deces sau
accidente rutiere): 0034-649.656.032
Telefoane relatii publice: 0034 917.344.004;
0034 917.340.182; 0034 917.342.993;
0034 917.345.667; 913.720.832; Fax: 0034
914.165.025
E-mail: secretariado@
consuladoderumania.e.telefonica.net
Program de lucru: luni-vineri 9.00 - 17.00
Jurisdicţie: Comunidad de Madrid, Castilla y
León (León, Palencia, Burgos, Zamora, Valladolid, Soria, Salamanca, Ávila , Segovia),
Insulele Canare.
Consulatul General de la Barcelona
C/San Juan de la Salle 35 bis (08022),
Barcelona
Intrare pentru public: Alcoy 22
Telefon: (0034-93) 4341108; 4341139
Fax: (0034-93) 4341109
E-mail: consuladogeneralenbarcelo@
telefonica.net
Jurisdicţie: Cataluña (Barcelona, Girona,
Lleída, Tarragona), Insulele Baleare.
Consulatul General de la Sevilla
Calle Nicaragua nr. 18, 41012, Sevilla.
Telefon: 0034 - 954 62 40 70, 954 24 09 67,
954 23 32 43, 954 62 53 72, 954 23 09 47,
954 23 93 27, 954 62 07 46, 954 62 40 53;
Fax: 954 62 71 08.
e-mail: secretariat@
cgrosevilla.e.telefonica.net
Jurisdicţie: Andalucía (Huelva, Cádiz,
Málaga, Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada,
Almería, Murcia, Ceuta, Melilla).
Consulatul General de la Bilbao
Contact/Programări email: cgrumaniabilbao@telefonica.net , fax nr. 944 245 405.
Jurisdicţie: Ţara Bascilor, Navarra, La Rioja,
Asturias, Cantabria şi Galicia
Consulatul de la Zaragoza
Pentru informații consulare, datele de

Poșta redacției:
Scrieţi-ne despre orice
să vă îndrumăm.

contact sunt următoarele:
e-mail: secretariat@
crozaragoza.e.telefonica.net , tel.
976.481.429 fax. 976 481 779
Adresa: C/Camino de Las Torres nr. 24
(intrarea prin spatele cladirii, fostul sediu
al INEM), 50008, Zaragoza
Programul de lucru cu publicul este de luni
pana vineri, intre orele 09,00 – 17,00 dupa
cum urmează: - 09,00-14,00 – depunere
solicitări servicii consulare; - 16,30-17,00 –
ridicare documente.
Jurisdicţie: Aragon (Provinciile Zaragoza,
Huesca şi Teruel)
Consulatul de la Castellón de la Plana
Calle Larra No.2, bajo, 12006 – Castellón de
la Plana (Provincia de Castellón)
Tel. 0034-964.216.172; 964.216.224;
964.203.338; 964.203.347; 964.216.163;
964.206.877; 964.203.351; 964.203.342;
964.206.764; Fax. 0034-964.257.053
E-mail: secretariat@
consulatcastellon.e.telefonica.net
Program de lucru cu publicul de luni până
vineri: - de la 09.00 la 14.00 pentru depunere acte; - de la 16.00 la 17.00 pentru
ridicare acte.
Jurisdicţie: Valencia, Castellón şi Alicante.
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Ofertă de colaborare cu Românul

Căutăm corespondenţi cu experienţă în toate regiunile
Spaniei. Persoanele interesate sunt rugate să ne scrie la
redactor@romanul.eu

Colaboración

Se buscan corresponsales con experiencia en cualquier
region de España para cubrir las noticias de interes para la
comunidad rumana. CV al redaccion@elrumano.eu

Nu ai prins “Românul din Spania”?

Abonează-te 6 luni cu 20 de euro!

Informaţii la tel: 91 877 10 12 (fix),
662 176 738 (mobil)

Consulatul României la Ciudad Real
Adresa: Calle Mata nr.37, 13004, Ciudad
Real
Telefon: 0034-926.251.751 E-mail: cruciudadreal@telefonica.net
Jurisdicţie: Castilla-La Mancha (Toledo, Ciudad Real, Albacete, Cuenca si Guadalajara)
şi Extremadura (Caceres şi Badajoz).
Institutul Cultural Român - Madrid
Calle Marquez de Urquijo 47 28008 Madrid
Tel: 0034-917.589.566, 0034917.589.288/289; Fax: 0034-915.590.135
E-mail: icrmadrid@icr.ro
Consulatul onorific al României la Murcia
Avenida de los Rectores, nr.3, Edificio Paraninfo, cod 30100
Telefon: 968 879 567, Fax 968 879 568
E-mail: consuladomurcia@xplorasolutions.
com
Consul onorific: dl. Jose David Perez Perez
Consulatul onorific al României la Navarra
Calle Cortes de Navarra nr.5, 5D, cod
31002, Pamplona, Navarra,
Telefon: 948 203 200 Fax: 948 220 512
Consul onorific: dl. Javier Taberna
Oficiul de Turism al României la Madrid
C/Alcántara no 49-50
Tel. 91 401 42 68 Fax. 91 402 71 83
E-mail: oficina@rumaniatour.com

problemă la redactor@romanul.eu şi vom încerca să vă ajutăm sau

CONTACTO PUBLICIDAD Y DISTRIBUCION

91 877 10 12
691 324 600
marketing@elrumano.eu

„Românul din Spania” caută agenţi comerciali şi distribuitori în toate regiunile Spaniei. Condiţii de salarizare
avantajoase.
Trimiteţi CV la marketing@elrumano.eu

www.romanul.eu
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Centrele Hispano Române se întrec la
fotbal

Echipa CEPI Alcala B

Cele două centre destinate
românilor din Comunitatea
Madrid au avut o participare
bună
la
campionatul
InterCEPIS organizat între
toate
centrele
destinate
imigranţilor.
Miercuri, 20 ianuarie,
la sediul Fundaţiei Rayo
Vallecano,
a
avut
loc
decernarea premiilor Ligii I
la Fotbal InterCepis. Echipa
Centrului
Hispano-Român
din Coslada s-a clasificat pe
locul al treilea. Viceconsilierul
pe probleme de imigraţie şi
cooperare, Gabriel Fernández
Rojas, le-a înmânat membrilor
echipei cupa acreditativă.
Şi
Centrul
HispanoRomân din Alcalá de Henares
a participat pentru al doilea
an consecutiv la Campionatul
INTER CEPIS, de data această
cu două echipe: Rumano
Alcalá A şi Rumano Alcalá B.
În
cadrul
primului
campionat INTER CEPIS
organizat anul trecut, equipa
de fotbal 7 a Centrului
Hispano-Român a câştigat
titlul de vicecampion.
Duminică, 31 ianuarie,
cele două echipe ale Centrului
din Alcalá au debutat în prima
etapă a Ligii cu două victorii
spectaculoase,
confirmând
astfel că rezultatul de anul
trecut a fost binemeritat.
Obiectivul propus anul acesta
este îmbunătăţirea sau cel
puţin menţinerea titlului
dobândit anul anterior.

În Spania,

Peste 50% dintre români nu au de lucru
Numărul
şomerilor
din
Spania a crescut în luna ianuarie
cu 124.890 de persoane. Este a
şasea lună de creştere consecutivă
a ratei şomajului, fapt care aduce
numărul total al şomerilor la un
nou record istoric: 4.048.493.
În Spania trăieşte cea mai mare
comunitate românească din
Europa, aproape 800 de mii,
şi numărul oficial al românilor
care beneficiază de ajutorul de
şomaj este în continuă creştere,
ajungând în ianuarie la 56.861.
Opoziţia din Spania cere
măsuri urgente pentru crearea
de locuri de muncă, iar colectivul
lucrătorilor pe cont propriu
– autónomos - avertizează că
ritmul pierderii locurilor de
muncă este preocupant. Cei
mai mulţi oameni care şi-au
pierdut locurile de muncă provin
din Catalunia şi Andalucia,
iar domeniile cele mai vizate
sunt serviciile, industria şi
construcţiile. Femeile par să fie
cele care au îngroşat mai mult
rândurile şomerilor în această
perioadă, în special cele tinere.
În ciuda creşterii continue
a şomajului, guvernul spaniol
consideră că în comparaţie
cu ianuarie 2009 numărul
şomerilor este mai mic, chiar
dacă este în creştere, dar că se
necesită măsuri pe termen scurt
şi mediu pentru stimularea

pieţei. „Luna ianuarie este o
lună rea pentru şomaj, chiar
şi în perioadele de creştere
economică. Creşterea şomajului
reprezintă date negative, însă
se menţine tendinţa iniţiată
acum un an, în luna martie,
de descreştere a ritmului”, a
declarat, la publicarea datelor
pentru ianuarie, secretarul de
stat din Ministerul Muncii şi
Imigraţiei, Maravillas Rojo.
În ceea ce îi priveşte pe
românii din Spania, doar
aproximativ 40% din populaţia
activă are un loc de muncă legal
(280.000), în timp ce restul
românilor cu vârste între 18 şi
65 de ani care nu au un loc de
muncă legal ajunge la 360 de
mii. În ultimii doi ani de criză,
cei mai afectaţi români au fost
persoanele fizice autorizate, care
au ajuns acum la 27 de mii, în
timp cer în ultimul an românii
s-au reorientat spre agricultură,
unde acum sunt colectivul de
străini cel mai numeros, cu peste
81 de contracte.
În condiţiile actuale în care
Spania pare să continue într-o
criză prelungită de ajustarea
sectorului
construcţiilor,
Ministerul Muncii a anunţat că
Guvernul lui José Luis Rodriguez
Zapatero pregăteşte noi măsuri
de combatere a şomajului care
vor fi prezentate în curând.

Consulatul de la Bilbao se
deschide pentru cetăţeni
Consulatul
General
al
României la Bilbao, al cărui sediu
se afla în stadiu de amenajare,
anunţă că din data de 22 februarie
2010 îşi va începe activitatea cu
publicul în localul de la adresa:
Plaza Circular no. 4, etaj 1, 48001
Bilbao. Programul de lucru cu
publicul este următorul: luni,
marţi şi miercuri(9:30-14:00 şi
15:30-17:00).

Datele de contact sunt:
fax - 944.245.405, e-mail:
cgrumaniabilbao@telefonica.net
Circumscripţia consulară aflată
în responsabilitatea Consulatului
General al României din Bilbao
include Comunităţile din zona
de nord a Spaniei, respectiv:
Galicia, Asturias, Cantabria, Ţara
Bascilor, Navarra şi La Rioja.
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O noua sesiune de management de
proiect si comunicare la Barcelona
Ambasada
României
la
Madrid şi Consulatul General
al României la Barcelona
au plăcerea să anunţe că, în
cadrul parteneriatului cu WSC
International şi compania de
Management şi Consultanţă
SC Realdecision SRL, se va
organiza în această lună, o nouă
sesiune de formare în domeniul
managementului de proiecte
şi comunicare, în beneficiul
românilor
din
regiunea
Catalunia.
Întâlnirea va avea loc la
Barcelona, sâmbătă 20 februarie,
la orele 10:30, la adresa: La
Rambla, nr. 72, Barcelona (vis-avis de Gran Teatro del Liceo).

Cei interesaţi sunt rugaţi
să confirme interesul pentru
participare la adresa electronică
consuladogeneralenbarcelo@
telefonica.net.
Sesiunea va cuprinde două
module de curs: managementul
schimbărilor şi al crizei şi
„presentantation skills”, precum
şi un exerciţiu interactiv în
echipă.
Acest proiect cu caracter
gratuit este deschis tuturor celor
care doresc să obţină noţiuni
de bază privind gestionarea de
proiecte, creşterea capacităţii
manageriale,
leadership
şi
dezvoltarea
abilităţilor
de
organizare şi de comunicare.

Carte românească

„Cruciada copiilor” - lansată la Madrid
Institutul Cultural Român
de la Madrid a organizat recent,
la Madrid, lansarea cărţii
„Cruciada copiilor/ La Cruzada
de los niños” de Florina Iliş.
Volumul a apărut la Editura
Oriente y del Mediterraneo
din Madrid, în traducerea lui
Francisco Javier Marina.
Evenimentul editorial face
parte din lansările de carte
românească tradusă în spaniolă
prin
programul
Centrului
Naţional al Cărţii (CENNAC)
Translation and Publication
Support Programme (TPS) al
ICR, adresat editurilor străine
care solicită finanţare pentru
traducerea
şi
publicarea
de autori români. Cartea
Florinei Ilis (2005, Ed. Cartea
Românească) a fost distinsă cu
premiul Uniunii Scriitorilor din
România şi Academiei Române
în anul 2007.
Florina Iliş s-a născut la 26
august 1968 la Olcea, judeţul
Bihor. A absolvit Facultatea
de Litere şi Şcoala de Înalte
Studii
Postuniversitare
la
Universitatea
Babeş-Bolyai.
Este
doctor
în
Filologie,

conduce
Departamentul
de
Informare la Biblioteca Centrală
Universitară din Cluj, este lector
asociat la Facultatea de Litere,
Universitatea
Babeş-Bolyai
(secţia japoneză). A avut burse
şi specializări în străinătate,
inclusiv în Japonia, a cărei limbă
o cunoaşte. Florina Iliş a publicat
volume de poezie, teatru şi eseu,
precum şi patru romane şi face
parte din generaţia de prozatori
care s-a afirmat în ultimii ani.

www.romanul.eu
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Consulatele primesc din nou
cereri pentru paşapoarte
P

rin
introducerea
acestui
sistem,
cetăţenii români cu
reşedinţa în Spania îşi vor putea
ridica paşaportul direct de la
misiunile consulare menţionate.
Astfel, cetăţenii nu vor mai fi
nevoiţi să se deplaseze în ţară.
Noul sistem va fi extins gradual şi
la restul consulatelor României
din Spania.
Ambasada
României
în
Spania mai precizează că
eliberarea paşaportului simplu
electronic
pentru
cetăţenii
români (atât cel cu menţiunea
domiciliului în România, cât şi
cel cu menţiunea domiciliului în
Spania) durează, în medie, 30 de
zile de la prezentarea solicitării.
De asemenea, pentru situaţii
speciale, se pot elibera: titluri
de călătorie (pentru cetăţenii
români aflaţi în străinătate, care
nu mai posedă un document
de călătorie valabil, pentru ca
titularul să se poată întoarce
în ţară. Titlul de călătorie are
o valabilitate de cel mult 30 de
zile) şi paşapoarte simple

Petre Constantin - consulul României
Madrid

la

temporare (pentru cetăţenii
români care nu mai posedă un
document de călătorie valabil, iar
în perioada imediat următoare au
nevoie urgentă demonstrată de
un paşaport valabil. Paşaportul
temporar are o valabilitate de

maxim un an şi se eliberează
doar o singură dată).
Titlurile de călătorie şi
paşapoartele simple temporare
de călătorie se eliberează în
aceeaşi zi în care este prezentată
solicitarea la secţia consulară.
Noua
procedură
de
eliberare
a
paşapoartelor
electronice şi a titlurilor de
călătorie presupune prezenţa
obligatorie a solicitantului la
sediul Consulatului, inclusiv a
minorilor, având în vedere că este
necesară prelevarea amprentelor,
fotografia şi semnătura digitală.
De asemenea, este necesară
prezentarea în original a tuturor
actelor
necesare
eliberării
documentelor
de
călătorie.
Paşapoartele eliberate anterior
(model vechi) rămân valabile
până la expirare.
Pentru că durata procesării
datelor se măreşte odată cu
introducerea noului sistem,
se ia în calcul reintroducerea
unui sistem de programări.
„Durata de eliberare a unui
titlu de călătorie sau a unui
paşaport se măreşte până la 30
- 40 de minute şi acum analizăm
posibilităţile de a introduce un
sistem de programări pentru
cazurile care nu sunt urgente. De
aceea, le recomandăm tuturor
cetăţenilor români să verifice din
timp valabilitatea documentelor
şi în special, valabilitatea Cărţii
de Identitate, fără care nu
se poate elibera un paşaport
nou”, ne-a declarat şeful Secţiei
Consulare de la Madrid, consulul
Petre Constantin.
De asemenea, conducerea
consulatului recomandă tuturor
cetăţenilor să-şi programeze cu
destul timp înainte călătoriile
şi să verifice valabilitatea
documentelor de călătorie.
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Guma cu gust amar

A

ctuala criză economică
are o importanţă mult
mai profundă pentru
un imigrant, dacă nu
e chiar de identitate, decât pentru
un cetăţean spaniol. Pentru noi cei
care am decis la un moment dat să
ne lepădăm de tot, de familie, de
prieteni, de casă şi am ales drumul
pribegiei, emigrarea a fost ultima
noastră carte, ultima şansă în a ne
recupera demnitatea. În momentul
în care am descoperit posibilitatea
de a emigra, de a evada dintr-o
ţară secătuită şi acum de corupţia
politică, atunci am mizat pe un
viitor demn în Vest. Toată viaţa
am trăit sub apăsarea Estului
comunist şi a neajunsurilor sale
şi ne-am îmbătat minţile cu iluzia
unei vieţi într-un Vest aşa cum ni-l
desenau programele de la televizor
şi poveştilor celor care veneau de
„Dincolo”.
„Pe vremea comunismului” ne
uitam ca la nişte extratereştri la
acei turişti polonezi care veneau în
vizită, în România, la vreun vecin
de scară, care apoi făcea bişniţă cu
gumă de mestecat. Nu înţelegeam ce
scria pe ambalaj, dar ştiam că ceea
ce era înăntru era nepreţuit.
Estul comunist a fost acea
închisoare deschisă în care individul
era obligat să trăiască totul în public
şi din perspectiva colectivizării
totale. De aceea, poate astăzi, cei
din est se implică mai greu şi se
adună în prea puţine ocazii. Plecând
însă de la această atmosferă, în care
parcă melodia „Go west” a celor de
la Pet Shop Boys părea un îndemn
la rebeliune, emigranţii din Est duc
cu ei rămăşiţele dramei de a se fi
născut în ţara nepotrivită. De aceea,
în unele situaţii emigranţii din Est
sunt mai competitivi şi mai dornici
de autodepăşire decât occidentalii.
Vor să dovedească că în ciuda
faptului că s-au născut într-o ţară
înapoiată ei sunt la fel sau poate
chiar mai buni decât occidentalii. Şi
de foarte multe ori reuşesc pentru
că motivaţia lor este mult mai
puternică. Nu de puţine ori reuşita

Felix Damian

s-a transformat în trufie.
Astăzi însă, după ce majoritatea
emigranţilor din Est a ajuns să guste
din elixirul bunăstării şi democraţiei
Vestului, dezamăgirea crizei este
dublă.
Totul s-a năruit ca un castel
de cărţi în care Vestul şi-a pierdut
credibilitatea. Dacă în Est se
propovăduia proprietatea publică în
detrimentul celei private şi în Vest
totul era invers, iată că marea criză
a prefăcut în scrum visele tuturor.
Povestea frumoasă a unei societăţi în
care totul este al tuturor s-a dovedit
a fi un coşmar, iar visul Vestului
că oricine poate fi propriul stăpân
s-a sfârşit prin trezirea la realitate.
„Banii sunt o iluzie”, spunea Papa
Ratzinger imediat după declanşarea
crizei şi prima dilemă care se pune
este tot între Est şi Vest. E mai bine
oare să trăieşti fără viitor într-un
Est corupt sau să te minţi frumos
într-un Vest amăgitor?
Nimic nu este mai crud
pentru un om decât să-şi piardă
demnitatea după ce a făcut imense
sacrificii pentru a şi-o recupera.
Căci criza actuală reprezintă
pentru emigrantul din Est o dublă
lovitură, o pierdere care lasă urme
adânci. Pentru cei mai mulţi dintre
emigranţi criza economică, care i-a
adus la sapă de lemn şi i-a făcut
mai săraci ca înainte, este un final
neaşteptat, neprevăzut. Acasă nu
se pot întoarce fără să recunoască
faptul că o viaţă întreagă au visat
la un Vest ireal, care s-a dovedit
a fi o himeră otrăvită şi acum se
găsesc prinşi între două lumi,
între două epoci fără războaiele lor
reci şi cu toate rădăcinile tăiate pe
viu, nu le rămâne decât să lupte
în continuare pentru îndeplinirea
visului occidental.
Dacă ar fi să căutăm vinovaţi
cred că nu i-am putea găsi decât
în persoana emigranţilor care
au crezut doar ceea ce au vrut.
Pentru că nu poţi să-ţi recuperezi
demnitatea şi în acelaşi timp să-ţi
pierzi umilinţa, iar criză actuală nu
este până la urmă decât o lecţie de
umilinţă.
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Torrejón de Ardoz

abonamente de transport A, B1,
B2, B3, B1-B2, B2-B3, B3-C1,
C1-C2, C1, C2, E1 şi E2 şi pot
prezenta 3 dintre cele 4 cupoane
originale ale lunilor ianuarie,
februarie, martie şi aprilie.
Persoanele care îndeplinesc
aceste condiţii trebuie să meargă
la Concejalía de Juventud (calle
Londres 11B), între orele 10:00 14:00 horas, de luni până vineri
şi între 17:00 - 20:00 de luni
până joi.
Perioada de solicitare a
subvenţiei este din 1 martie până
în 16 aprilie şi plata subvenţiei se
va face între 8 martie şi 7 mai.
Anul trecut peste 2600 de
tineri s-au bucurat de acest
sprijin al municipalităţii.

Mostoles

Expoziţie de pictură semnată
de tineri artişti români
Asociaţia de tineret RoMadrid
Cultural Club şi Biblioteca
Abierta au organizat o expoziţie
de pictură care poate fi vizitată
în biblioteca municipală din
Mostoles (Strada Canarias nr.10)
până în 16 februarie. Inaugurarea
a avut loc în 29 ianuarie, iar
lucrările sunt semnate de mai
mulţi artişti români stabiliţi la
Madrid.
„Arta poate fi un mod
de a demonstra societăţii
spaniole că imigrantul nu
este sinonim cu incultura,
în schimb cu timpul se poate
transforma în pasiune şi
aici puteţi vedea o mişcare
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În Coslada,

Subvenţii pentru tineri pentru
abonamentul de transport
Primăria localităţii Torrejón
de Ardoz acordă pentru al treilea
an consecutiv subvenţii de 70 şi
100 de euro pentru cumpărarea
abonamentului de transport.
Consilierul pentru Tineret,
Locuinţe şi Imigraţie, Ignacio
Vázquez, a prezentat recent
condiţiile acordării subvenţiei
pentru tineri la transport.
Pentru acest sprijin, primăria
pregătit un buget de 300 de
mii de euro pentru a continua
acordarea ajutorului pentru
transport de 100 de euro pentru
tinerii cu vârste între 22 şi 29 de
ani şi de 70 de euro pentru tinerii
cu vârste între 18 şi 21 de ani.
Acest proiect era o propunere
electorală a actualei conduceri a
primăriei. Aproximativ 20.000
de tineri vor beneficia de acest
ajutor pentru achiziţionarea
abonamentului de transport.
Subvenţia va putea fi solicitată de
persoanele între 18 şi 29 de ani,
înregistrate în Torrejón înainte
de 1 februarie 2010 şi care deţin
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artistică promovată de tineri
artişti români”, precizează
organizatorii
expoziţiei.
Artiştii care expun sunt Dan
Ioan Tolgyi (Pictura in Acrilic),
Ana Hurdugaci – Fotografie,
Florentina Vasile – Pictura
in Ulei si Fotografie, Catalin
Popa – Pictura in Ulei, Dica F.
Alexandru – Desen Grafic si in
Creta, Maria Chirila – Desen,
Tehnica Mixta, Grigore Veronica
– Pictura in Ulei si Fotografie,
Sechila Dragos-Ionut – Desen
Grafic, Stere Adina – Colaj si
Pictura, Andrei Donarond –
Desen in Cărbune si pictura in
Acrilic, Nicoleta Vlad- Pictura si
fotografie.

CEPI

Primarul este mulţumit de integrarea românilor
Aproape 20 la sută din
populaţia
oraşului
Coslada
este formată din români, iar
municipalitatea remarcă faptul
că de la an la an românii se simt
din ce în ce mai acasă.
La ora actuală, în Coslada
sunt înregistraţi 17400 de
români şi primarul Angel
Viveros (PSOE) consideră că
buna integrare a românilor este
rezultatul politicilor promovate
de primărie şi în special de
Consiliul pentru Imigraţie, dar şi
datorită interesului demonstrat
de români de a fi parte din
societatea locală. De altfel,
primăria din Coslada a pus la
dispoziţia imigranţilor şi deci,
în mod special, românilor, dat
fiind că reprezintă aproape 20 de
procente din populaţia oraşului,
o serie de servicii speciale,
destinate integrării şi facilitării
accesului la drepturile pe care
fiecare cetăţean al acestui oraş
le are. Acestea sunt serviciul de
informare şi consultanţa juridică,
un serviciu pentru femeile
imigrante, care în ultima vreme
a pus accent pe combaterea

Angel Viveros -

primarul oraşului

Coslada

violenţei de gen, un serviciu
de traducere şi interpretare şi
cursuri de limba spaniolă pentru
noii veniţi în oraş.
Primarul
Angel
Viveros
crede că integrarea dă şi măsura
siguranţei în Coslada, chiar
dacă unele voci din politică
au relaţionat imigraţia cu
infracţionalitatea.
„Promovăm politicile de
integrare şi organizăm activităţi
în cadrul cărora spaniolii şi

românii să se întâlnească şi să
împărtăşească lucruri comune.
Eu mărturisesc că sunt mândru
de nivelul de integrare din
municipiul nostru şi cred că se
traduce şi la nivelul securităţii.
Suntem unul din cele trei oraşe
cele mai sigure din Comunitatea
Madrid şi, ce interesant, suntem
între primele oraşe cu cel mai
mare număr de imigranţi. Pare
o contradicţie dar e bine să nu
creem false idei spunând că
imigraţia creează insecuritate
sau că ne confruntăm cu lipsa
de siguranţă dacă avem mulţi
imigranţi. E adevărat, avem
mulţi imigranţi, dar avem şi o
integrare bună”.
Chiar
dacă
integrarea
românilor este foarte bună, în
privinţa violenţei domestice se
semnalează o creştere sensibilă
a cazurilor în care sunt bătute
femeile de naţionalitate română.
De asemenea, din punct de
vedere electoral, deşi reprezintă
un procent important de
alegători, în Coslada au votat la
ultimele alegeri municipale mai
puţin de 100 de români.

Alcalá de Henares,

Lucrările publice vor produce 1000 de locuri de muncă în 2010

Primăria oraşului Alcalá de
Henares a prezentat recent planul
de investiţii care se prevede
pentru 2010 şi care beneficiază
de finanţări regionale, naţionale
şi municipale.
Primarul
localităţii,
Bartolomé González, a anunţat
pentru anul acesta mai multe
lucrări publice, dintre care cea
mai importantă din punct de
vedere al circulaţiei rutiere este
construirea unui tunel subteran
la rotonda „de la Fiat”, cel mai
important punct negru din
localitate. Pentru această lucrare
care ar trebui să se finalizeze întrun an, se va construi un tunel
prin care să se fluidizeze traficul

www.romanul.eu

Bartolomé González - primarul
Alcalá de Henares

localităţii

către accesul la autostrada A2
Madrid - Barcelona. Pe lângă
acest proiect, municipalitatea
prevede şi alte lucrări de

reabilitare a unor clădiri istorice,
care urmează să fie convertite în
muzee.
„S-au făcut eforturi pentru
ca în acest an să se continue
lucrările prevăzute şi mă
consider
foarte
mulţumit
de echipa primăriei care se
descurcă foarte bine în condiţiile
actuale de austeritate. În
privinţa locurilor de muncă,
se vor crea aproximativ 1000
de locuri de muncă pe durata
acestui an şi să sperăm că
procentul de temporalitate a
contractărilor va fi cât se poate
de mic”, a precizat primarul
localităţii Alcalá de Henares,
Bartolomé González.

“Poveşti
nemuritoare” în
Alcala de Henares

Centrul
HispanoRomân
din
Coslada
organizează
vineri,
19
februarie, la ora 16:00, un
atelier de poveşti în limba
română, pentru copii cu
vârsta cuprinsă între 6 şi
12 ani.
Ne vom lăsa purtaţi de
valurile copilăriei citind
şi ascultând minunatele
poveşti ale lui Ion Creangă.
Copiii interesaţi trebuie să
se înscrie până pe data de
17 februarie.
Centrul
HispanoRomân din Corredor del
Henares - Consejería de
Inmigración y Cooperación
Comunidad de Madrid
(Travesía del Curtidor,
1,
28820
Coslada,
Tel.:
91.674.12.63,
Fax:
91.247.11.96,
centrohispanorumano@
madrid.org).
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Real Madrid şi guvernul regional
promovează sportul pentru imigranţi

G

uvernul Regional al
Comunităţii Madrid
şi clubul de fotbal
Real Madrid au semnat un acord
de colaborare prin care să fie
derulate iniţiative de promovare
a sportului pentru persoanele în
vârstă ca obicei sănătos şi pentru
imigranţi ca mijloc de integrare
socială.
Acordul a fost semnat
de
preşedintele
guvernului
madrilen, Esperanza Aguirre,
şi de preşedintele Real Madrid,
Florentino Pérez, în prezenţa
lui Iker Casillas şi Cristiano
Ronaldo.
„Comunitatea Madrid şi
Fundaţia Real Madrid consideră
sportul ca fiind mijlocul ideal
pentru a obţine integrarea
imigranţilor şi pentru a-i ajuta
pe bătrâni să ducă un trai mai

sănătos”, a declarat la semnarea
documentului,
preşedintele
CAM, Esperanza Aguirre.
Prin acest acord, guvernul
madrilen oferă sprijin proiectului
pentru crearea Şcolilor Sportive

de Integrare Socială pentru
Imigranţi, promovat împreună
cu Real Madrid.
Într-o primă fază, acordul
prevede continuarea proiectelor
destinate persoanelor cu vârste
peste 65 de ani şi minorilor aflaţi
în grija CAM.
Pentru promovarea sportului
printre imigranţi, încă din
2006, Consiliul de Imigraţie a
subvenţionat cu 262 de mii de
euro Şcolile Sportive de Integrare
ale fundaţiei Real Madrid din El
Pozo şi Orcasur.
Aproximativ 400 de tineri
din ţări precum Ecuador,
Columbia, Venezuela, România,
Ucraina şi Spania au asistat
până acum la cursurile şcolilor
sportive. Pe lângă sport, în
aceste şcoli se oferă şi informaţii
pentru prevenirea consumului
de droguri.
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Coslada

Consiliul de
Imigraţiei deschide
o sâmbătă pe lună
Conducerea
Consiliului
de Imigraţie din Coslada
informează că începând din
această lună, instituţia va fi
deschisă o sâmbătă pe lună
(6.03, 10.04, 8.05, 19.06,
3,07, 4.09, 2.10, 6.11, 11.12).
Concejalía de Inmigración
- Ayuntamiento de Coslada
(Avd. de la Constitución 21,
bis
28821 Coslada - Madrid;
Teléfono 34 + 606 71 23 68 /
34 + 912 61 12 80; Fax 34 +
912 61 12 49; inmigracion@
ayto-coslada.es; http://www.
ayto-coslada.es).

De Sf. Valentin la Madrid,

Se oferă bilete de
teatru pentru un sărut
„La
Taquilla
Último
Minuto” este o iniţiativă a
Comunităţii Madrid prin
care se acordă 50 de bilete de
teatru duble pentru primele
50 de perechi care se vor
prezenta în Plaza del Carmen
şi se vor săruta.
Biletele
sunt
pentru
spectacole
de
teatru
programate pentru 13 şi 14
februarie.
Aşadar, cine doreşte să dea
un sărut pentru o intrare dublă
la teatru trebuie să se prezinte
vineri, 12 februarie, în Plaza
del Carmen la numărul 1,
unde se află ghişeul de bilete,
începând cu ora 11.30.
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Guvernul din Valencia consideră “injustă”
Primăria investeşte 1,8 mil. de euro
reducerea fondurilor naţionale pentru imigranţi
într-un incubator de afaceri

Castellón

Primăria oraşului Castellón
a anunţat demararea proiectului
privind construcţia unui spaţiu
destinat creării de firme care
vor coordona o nouă mişcare de
revigorare a economiei oraşului.
Este vorba despre un incubator
de întreprinderi, al cărui scop
este stimularea firmelor create
de tineri. Aşa a explicat primarul
Alberto Fabra, în urma întâlnirii
cu reprezentanţi ai Camerei de
Comerţ, ai patronatului din oraş
şi ai altor organizaţii, întâlnire în
cadrul căreia s-a discutat despre
acest proiect destinat firmelor
axate pe inovaţie, sustenabilitate,
competitivitate,
bunăstare

socială şi locuri de muncă.
Autorităţile
oraşului
consideră că noul edificiu este
o necesitate şi va fi construit
cu material fabricat în oraş,
ceramică, ce va fi folosită mai
ales pentru faţadă.
Alberto Fabra a subliniat că
proiectul prevede construcţia
unei clădiri pe o suprafaţă de
4.915 de metri şi va cuprinde 22
de birouri, împărţite pe trei etaje,
plus şase hale de 150 de metri
patraţi. Potrivit proiectului, vor
fi create 500 de noi posturi de
muncă, iar construcţia ar putea
începe în luna martie a acestui
an.

Sport şi sănătate la Castellón
Locuitorii din Castellón se
pot înscrie din 5 februarie şi până
în 7 iunie la atelierele organizate
de primărie pe teme de sport şi
sănătate. Potrivit primăriei, prin
organizarea acestor noi ateliere,
se doreşte formarea cetăţenilor
în cele două domenii, precum
şi în aspecte legate de relaţia
dintre sport şi sănătate.
Interesul a fost în prima
fază neaşteptat, astfel că pentru
sesiunea din 5 februarie toate
locurile au fost ocupate. Atelierul
se va repeta, pentru cei care au
dorit să participe, dar nu au avut
ocazia, în 19 februarie.
Sportul, activitatea fizică
şi
sănătatea
sunt
valori
fundamentale pentru societate,
crede Vicent Sales, consilierul

pentru
sport
din
cadrul
Primariei, care a subliniat la
prezentarea acestor ateliere că
Primăria completează cu această
ofertă iniţiativele de a organiza
în Castellón cele mai importante
competiţii sportive, dar şi dotare
acu instalaţii de cea mai bună
calitate.
Al
doilea
atelier
este
programat pentru 27 si 28
februarie, al treilea pentru 26
martie, iar următoarele sunt
împărţite în lunile aprilie, mai şi
iunie şi au ca teme de la chilibrul
muscular până la tehnicile de
relaxare. Aceste întâlniri au loc
la sediul Patronato Municipal
de Deportes, iar înscrierile se fac
prin telefon, 964 236512, sau
prin email .

C

onsilierul
pentru
Solidaritate
şi
Cetăţenie
(Solidaridad
y
Ciudadanía), Rafael Blasco, şi-a
exprimat nemulţumirea faţă de
“reducerile continue pe cheltuieli
care pun în pericol programele
de integrare” promovate de
guvernul regional din Valencia
şi de primăriile din Comunitat
Valenciana.
Potrivit unui comunicat,
Blasco se plânge de faptul că
în afară de reducerea cu 50% a
bugetului pe 2010 pentru Fondo
de Acogida e Integración de
Inmigrantes, guvernul naţional
a decis şi excluderea progresivă
a românilor şi bulgarilor
din criteriile de distribuţie a
fondului transmis comunităţilor
autonome, pe motiv că sunt

Rafael Blasco

cetăţeni europeni.
Consilierul subliniază că
pentru români şi bulgari, fondul
se reduce cu 30 de procente,
urmând ca peste patru ani
să dispară definitiv. Potrivit
calculelor făcute de Blasco, peste
50 de mii de români şi bulgari
din regiune nu vor beneficia în
2010 de avantajele oferite de
acest fond.
Una dintre regiunile cele

mai afectate de aceste reduceri
de cheltuieli este Comunitat
Valenciana, pentru că numărul
românilor este de 137.500, iar
cel al bulgarilor de peste 36.000,
care, spune Blasco, “pentru
că sunt cetăţeni europeni, nu
înseamnă că un mai au nevoie
de asistenţa administraţiei
publice”.
În urma reducerii anunţate,
Valencia ar primi din Fondul de
primire şi integrare (în valoare
totala de 100 de milioane de
euro) numai 11,1 milioane de
euro, în loc de 22,9 milioane
de euro, motiv pentru care
autorităţile
regionale
cred
că executivul de la Madrid
lasă pe umerii regiunilor şi ai
municipiilor sarcina integrării,
deşi gestiunea imigraţiei şi
mecanismele aparţin statului.

Valencia

Agende pentru găsirea unui loc de muncă
Primăria oraşului Valencia va
distribui 2500 de agende pentru
cautarea de loc de muncă, pentru
a veni în ajutorul şomerilor.
Agenda pentru căutarea unui
loc de muncă este o premieră
în Valencia şi se doreşte a fi un
instrument util persoanelor
carea u rămas fără loc de muncă.
Informaţiile care vor fi
cuprinse în această agendă se
referă la modalităţile de acces
la piaţa muncii, cum sunt datele
centrelor specializate, cerinţele
pentru înscrierea în baza de date,

redactarea unui CV sau a unei
cărţi de prezentare sau cum să
faci faţă unui interviu.
Agenda mai oferă alte
informaţii, între care o listă
de numere de telefon şi de
adrese de utile sau date privind
cursurile de formare, oferta de
angajări publice, dar si despre
autoangajare, o altă formă de a
intra pe piaţa muncii.
Iniţiativa, spun oficialităţile,
are ca obiectiv punerea la
dispoziţie a tuturor informaţiilor
necesare celor care doresc un loc

de muncă.
Agenda va fi publicată
în cele două limbi oficiale
din
Comunitat
Valenciana
(castellano şi valenciano) şi va
putea fi consultată pe pagina web
a primăriei din Valencia, unde va
apărea şi în engleză şi franceză.
Agenda poate fi găsită
în centrele Pie de la Cruz,
Hermanos
Maristas,
José
Zaragozá şi la birourile de şomaj
din Mercado de Castilla, dar şi la
sesiunile de formare promovate
de primărie.
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Din iunie,

Wizz Air va zbura de
la Zaragoza către
Cluj şi Bucureşti

O
nouă
rută
aeriană
între România şi Spania va
fi inaugurată în luna iunie.
Numărul mare de români care
locuiesc în apropierea Zaragozei
a determinat compania low cost
Wizz Air să deschidă o rută între
capitala Aragonului şi oraşele
Bucureşti şi Cluj Napoca.
Zborurilor se vor efectua
de pe Aeroportul din Zaragoza
începând din 12 iunie către Cluj
Napoca şi din 21 iunie către
Bucureşti.
Compania Wizz Air are sediul
în Ungaria şi a fost înfiinţată în
2003. La ora actuală, Wizz Air
oferă zboruri către România
şi din Valencia, Barcelona şi
Madrid.
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Calatayud

Primăria a oferit un teren pentru biserică

Primarul
localităţii
Calatayud, Víctor Ruiz şi preotul
parohiei ortodoxe, Florin Datcu,
au semnat un acord privind
concesionarea
unui
teren
pentru construirea unei biserici
ortodoxe.
Acordul semnat prevede
concesionarea terenului pentru
50 de ani şi cu o limită maximă
de 5 ani pentru ca biserica să fie
construită şi deschisă publicului.
În caz contrar, parohia îşi pierde
dreptul de folosire a terenului.
De asemenea, primăria a precizat
că se interzice folosirea terenului
în alte scopuri.
Parcela pe care urmează să se
construiască biserica ortodoxă
este ocupat acum de o hală care
nu mai este folosită.
În acordul semnat se mai
specifică şi faptul că în urma
construirii
bisericii
trebuie
protejat un segement din vechiul
zid al oraşului, care trebuie să
rămână vizibil.
La rândul său, preotul
parohiei
„Sfântul
Ioan
Românul”, Florin Datcu a spus
că are deja un proiect de biserică
şi că obiectivul este ca lucrările
de construcţie să fie finalizate
în scurt timp. „Noi ne dorim să
putem termina lucrările într-un

Semnarea

acordului de către primar şi preotul ortodox

an, doi. De aceea, am stabilit
deja un proiect pentru o biserică
mică, frumoasă şi practică
în stil grecesc, cu o singură
turlă. Nu vrem să ne apucăm
de o construcţie mare pe care
să nu o terminăm niciodată”,
ne-a declarat preotul Florin
Datcu. În privinţa finanţării
construcţiei, preotul a redus
cheltuielile prevăzute iniţial

între 400 - 500 de mii de euro
la 200 - 300 de mii, iar pentru
acoperirea costurilor, parohia se
bizuie pe enoriaşi dar şi pe alte
surse posibile de sponsorizare.
În acest sens, parohia a deschis
două conturi pentru donaţii la
IBERCAJA (nr. cont: 2085 06
60780330524861) şi la BANCO
POPULAR (nr. cont: 0075 15 81
680600002677).
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În Aragon,

Românii reprezintă
comunitatea străină cea
mai mare
Imigranţii
din
regiunea
Aragon sunt aproximativ 170
de mii şi deşi anul trecut au
avut loc foarte puţini sosiri în
zonă, românii continuă să fie
comunitatea cea mai numeroasă
cu 62 de mii de membri, potrivit
ultimelor date ale Institutului
Aragones de Statistică.
În Calatayud, aproape toţi
străinii sunt români, din cei 4959
de înregistrări la primărie, 4711
fiind de naţionalitate română.
Autorităţile recunosc că unii
au decis să meargă în România
pe timpul iernii, aşteptând
oricând să revină pentru un post
de lucru la campaniile agricole
din regiune.
"Noi credem că lucrurile
se vor îmbunătăţi mai repede
în Spania. Cei care pleacă se
întorc după câteva luni, după
ce văd că nu găsesc de lucru",
declara preşedintele Asociaţiei
Carpatica, Daniela Venter pentru
El Periodico de Aragon.
La rândul său, preşedintele
asociaţiei
Los
ganadores,
Alexandru Dragomir mărturisea
pentru aceeaşi publicaţie că
"majoritatea românilor va
rămâne aici pentru totdeauna".
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CASTILLA LA MANCHA

Castilla La Mancha

G

la Mancha, Isabel Rodríguez,
a anunţat că în acest an şi-au
reluat studiile 4.700 de elevi care
abandonaseră şcoala, cei mai
mulţi dintre ei alegând vreuna
dintre variantele de formare
profesională, care să le ofere o
ieşire rapidă pe piaţa muncii.
Planul
de
reducere
a
abandonului şcolar cuprinde
95 de măsuri concrete, care
pot fi împărţite în 2 grupe: una
privind măsurile preventive şi
de îmbunătăţire a sistemului
educativ şi formativ şi o altă
grupă de măsuri destinate oferirii
unor noi posibilităţi tinerilor care
au abandonat sistemul educativ
fără a avea o diplomă.
Printre
propunerile

inovatoare se pot aminti:
oferirea de burse pentru anumite
categorii de studii, posibilitatea
de a se înscrie în paralel la
materii aparţinând unor diferite
niveluri sau participarea la
ore de pregătire gratuite. Deşi
semnatarii pactului au stabilit
drept principală ţintă pentru
implementarea noilor hotărâri
tineretul cu vârste cuprinse între
18 şi 24 de ani, nici celelelte
segmente ale învăţământului
obligatoriu nu vor fi neglijate,
începând chiar cu elevii de 3
ani, de la Educacion Infantil.
Toate acestea cu un singur scop:
reducerea celor 35 de procente
la care se ridică în prezent
abandonul şcolar în Castilla la
Mancha.

Conform Sindicatului Comisiones Obreras din CLM,

Peste 3.000 de imigranţi s-au întors în ţările de origine
Pornind de de la datele
statistice
oferite
de
EPA
(„Encuesta de Poblacion Activa”
), reprezentanţii sindicatului
Comisiones
Obreras
din
Toledo susţin că peste 3.000
de imigranţi muncitori activi
din Castilla la Mancha s-au
întors în ţările lor de origine, în
primele 11 luni ale anului 2009.
Dintre aceştia, doar 196 au putut
beneficia de prevederile Planului
de întoarcere voluntară, întrucât
cerinţele obligatorii sunt multe şi
dificil de îndeplinit. Reamintim
că românii, fiind cetăţeni membri
ai Uniunii Europene, cu dreptul
de stabilire a rezidenţei şi de
lucru în oricare dintre statele
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Noul plan de reducere a abandonului şcolar

uvernul Regional
din Castilla la
Mancha a aprobat
recent un Plan de
reducere a abandonului şcolar
în regiune, ceea ce reprezenta a
fi o măsură urgentă, concretă şi
absolut necesară pentru sistemul
public de învăţământ. Castilla
la Mancha devine astfel prima
comunitate autonomă spaniolă
ce adoptă un plan cu asemenea
caracteristici. Principalelele două
obiective sunt: preîntâmpinarea
ieşirii tinerilor din şcoli înainte
de terminarea învăţământului
obligatoriu şi oferirea unor
noi oportunităţi de formare
acelora care deja au abandonat
studiile. Purtătoarea de cuvânt a
Guvernului Regional din Castilla
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UE, nu pot să solicite încadrarea
în prevederile Planului de
Întoarcere Voluntară.
Pe de altă parte, reprezentanţii
Sindicatului amintit spun că
doar în luna decembrie a anului
2009, numărul imigranţilor din
regiune care a rămas fără un loc
de muncă a crescut cu încă 8.400,
ajungându-se astfel la cifra de
27.365 de persoane. Acest număr
reprezintă o creştere cu aproape
10.000 de şomeri imigranţi în
regiune, dacă este să ne raportăm
la cei 18.959 înregistraţi la finele
anului
2008.
Responsabilii
Sindicatului Comisiones Obreras
au mai precizat, într-o conferinţă

de presă, că în fiecare lună creşte
numărul celor care epuizează
termenele pe parcursul cărora
au beneficiat de ajutoarele
sociale, rămânând într-o situaţie
mai mult decât dificilă. Totuşi,
sindicatul nu poate oferi niciun
fel de date despre numărul
imigranţilor care nu primesc
nici un fel de ajutor din partea
statului spaniol, lucru care se
datorează şi faptului că mulţi
angajatori nici măcar nu fac
contracte de muncă lucrătorilor
lor, deşi aceştia au acte în regulă,
lucru constatat la diferite centre
de consiliere a muncitorilor
aparţinând sindicatului amintit
din regiunea Castilla la Mancha.

Muncitorii români, afectaţi de smulgerea
culturilor de viţă de vie

C

ontinuând
liniile
de acţiune de anul
trecut, autorităţile din
Castilla la Mancha au dat undă
verde aprobării de noi cereri
de subvenţionare a smulgerilor
culturilor de viţă de vie din zonă.
În 2009, 8.000 de viticultori
au dus la bun sfârşit smulgerea
culturilor de vie aflate în
proprietate, beneficiind pentru
aceasta de sprijin financiar din
partea statului, care s-a ridicat
la suma de 175 de milioane de
euro, reprezentând smulgerea a
aproximativ 33.000 de hectare de
viţă de vie. În acest an, subvenţiile
aprobate vor avea o valoare de
aproximativ 94 de milioane de
euro, corespunzătoare unor
suprafeţe de 11.000 de hectare
de teren. Surse din Minsiterul
spaniol al Agriculturii spun că

aceste măsuri sunt luate pentru
a uşura ieşirea cu demnitate şi
beneficiind de o recompensă
materială a acelor viticultori care
şi-au desfăşurat activitatea în
sector timp de zeci de ani de zile.
Ei precizează că reducerea cu
44.000 de hectare a potenţialului
productiv
al regiunii se va
traduce în faptul că, pe de-o
parte, treptat, vor rămâne
în domeniu doar viticultorii
profesionişti, iar pe de altă parte,
prin micşorarea producţiei de
vin în Castilla la Mancha, se
vor consolida preţuri mai bune
pentru vinurile rămase pe piaţă.
În plus, respectivele măsuri
vor afecta implicit şi muncitorii
români care lucrează, în număr
mare, în viile din regiune, o parte
dintre aceştia rămânând astfel
fără muncă.

CUENCA

Curs de spaniolă pentru străini la Universitate

Începând cu data de 15
februarie se va organiza un nou
tip de curs de limbă spaniolă
adresat imigranţilor din Spania.
Este vorba despre o iniţiativă în
care vor colabora trei instituţii:
Universitatea din Castilla La
Mancha, Primăria Municipiului
Segovia
şi
Universitatea
Naţională de Educaţie la Distanţă
din Segovia.
Pe
lângă
asimilarea
conţinuturilor
teoretice,
cursanţii vor realiza şi numeroase
activităţi
complementare,
precum vizite ghidate sau
cursuri de bucătărie tradiţională.
Participanţii vor fi împărţiţi în

grupe de câte 12 studenţi, care
vor desfăşura diferite activităţi
formative timp de 2 săptămâni
în Cuenca şi alte două săptămâni
în Segovia, studiile respective
urmând a fi recunoscute de
ambele universităţi. Pentru
desfăşurarea în bune condiţii a
cursului s-a semnat şi un acord
între cele 3 instituţii implicate în
derularea proiectului. De altfel,
această iniţiativă face parte
dintr-un program mai amplu
de colaborare între muncipiile
spaniole declarate ca fiind parte
a Patrimoniului Umanităţii, aşa
cum sunt Cuenca şi Segovia.
Programul se va încheia în 2012.
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În Catalunia,

Radiourile locale vor emite un program săptămânal despre imigranţi

D

epartamentul pentru
Acţiune Socială şi
Federaţia Radiourilor
locale au semnat un acord
pentru promovarea cunoaşterii
populaţiei de origine străină din
zonă. Radiourile locale vor emite
un program intitulat „Vivimos
juntos” (Trăim împreună) în
colaborare
cu
Secretariatul
pentru Imigraţie din cadrul
Guvernului regional şi cu
Unescocat (filiala Unesco din
Catalunia).
Obiectivul acestei acţiuni
este acela de a populariza cât
mai mult realitatea care se
trăieşte în rândul străinilor şi
de a-i conştientiza din ce în ce
mai mult pe locuitori de bogăţia
multiculturală a Cataluniei.
“Vivimos
Juntos”
este
un program care include,
deocamdată, 12 capitole de
câte 5 minute şi fiecare este
orientat spre un colectiv anume.
La început, programul se va
emite săptămânal şi va încerca
să-i familiarizeze pe toţi cu
specificul fiecărei comunităţi de
străini din regiune. În cadrul
programului se va vorbi despre
anumite curiozităţi culturale,
despre
motivele
emigrării,
despre adaptarea în Catalunia şi

Oriol Amorós

despre principalele probleme ale
integrării.
După această primă etapă,
„Vivimos juntos” va conţine şi
alte episoade despre pluralitatea
religioasă, despre integrare,
despre asociaţiile străinilor,
despre anumite situaţii juridice
cum este azilul politic, despre
reîntregirea familiei, despre

şi

Manel Ramon

după semnarea acordului de colaborare

femeile imigrante şi despre micii
întreprinzători.
Prin
acest
proiect,
Departamentul
de
Acţiune
Socială îşi propune să întărească
acţiunile de sensibilizare şi
cunoaştere reciprocă aşa cum
se prevede în Pactul Naţional
pentru Imigraţiei 2009 - 2012.
Federaţia Radiourilor Locale

din Catalunia lucrează, de
mai multă vreme, în vederea
diversificării programelor în
pas cu diversitatea culturală
din regiune. La ora actuală,
federaţia este constituită din
mai mult de 100 de radiouri
locale şi regionale, majoritatea
de caracter public şi care adună
peste 300 de mii de ascultători.

Deocamdată, mai bine de 40
de radiouri s-au arătat interesate
de difuzarea acestui program
despre imigranţi.
La
momentul
semnării
acordului
de
colaborare,
secretarul pentru Imigraţie din
partea guvernului catalan, Oriol
Amorós, a remarcat importanţa
de a promova astfel de proiecte
pentru care este nevoie de
sprijinul şi implicarea mijloacelor
de comunicare în masă, care au o
responsabilitate mare în ceea ce
priveşte promovarea convieţuirii
şi coeziunii sociale. „Radiourile
locale au un mare potenţial
în faptul că oferă informaţia
apropiată de ascultător şi
beneficiază de o mare audienţă
în rândul populaţiei din orice
municipiu”, a declarat Oriol
Amorós.
La rândul său, preşedintele
Federaţiei Radiourilor Locale
din Catalunia, Manel Ramon, a
precizat că „radiourile locale au
fost încă de la apariţia lor un
sprijin pentru societăţii locale
şi prin astfel de programe, pe
lângă faptul că se oferă un
serviciu radiourilor federate,
se oferă şi un serviciu public
important pentru coeziunea
socială din Catalunia”.

INTERVIU
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Interviu cu primarul oraşului Móstoles, Esteban Parro:

„Comunitatea românească este vitală pentru viaţa socială a
oraşului, din punct de vedere strategic, cultural şi economic”
Felix Damian

Î

n ultimii ani, când creşterea economică a Spaniei a adus foarte mulţi străini în Spania, satele şi oraşele s-au umplut cu oameni din multe părţi ale lumii şi peisajul
s-a schimbat puţin câte puţin. Acum, prezenţa mai multor naţionalităţi în aceleaşi oraş a obligat administraţia locală să schimbe şi să îmbunătăţească sistemul de
comunicare cu cetăţenii. De aceea, în timpul marilor crize cum este cea actuală, administraţia locală are un rol vital în sprijinirea integrării tuturor cetăţenilor prin
muncă şi căutarea unui loc de muncă. De aceea, se poate spune că succesul politicilor locale rezidă în faptul că până şi acum, pe timp de criză, foarte mulţi străini
continuă să locuiască aici şi se străduiesc să găsească un loc de muncă.

Reporter: - Cum este
acum, pe timp de criză,
nivelul convieţuirii între
comunităţi
în
oraşul
Móstoles, unde cel mai mare
colectiv de străini este cel al
românilor?
Esteban Parro: - În
Móstoles, românii formează
principala comunitate străină, cu
5.346 de persoane înregistrate,
2.696 dintre acestea fiind bărbaţi
şi 2.650 femei, înaintea celor
proveniţi din Maroc - 3.508 şi
Ecuador - 2.354.
Este vorba, aşadar, de un
grup care depăşeşte, aproape
dublu, restul comunităţilor de
străini. De aceea, comunitatea
românească este vitală pentru
viaţa socială a oraşului, din punct
de vedere strategic, cultural şi
economic. Pe lângă colaborarea
pe linie de imigraţie cu Guvernul
Regional al Comunităţii Madrid,
primăria se ocupă de mai
mulţi ani de apropierea dintre
locuitorii autohtoni ai oraşului
şi români. În acest sens, recent
am inaugurat sediul asociaţiei Asociación de Rumanos, care a
fost înfiinţată în 2006 şi care este
o dovadă pentru administraţia
locală în ceea ce priveşte
convieţuirea între spanioli şi
imigranţi.
Trebuie să amintesc faptul că
acum în Móstoles trăiesc 29.929
de imigranţi, care provin din 130
de ţări şi acest lucru înseamnă că
trăim într-un oraş de amestecuri
multiculturale.
Rep: - Ce imagine au
românii
din
Móstoles,
acum, în ochii spaniolilor?
E.P.: - Colaborarea dintre
primărie
şi
comunitatea
românească este constantă,
aşa cum se vede din proiectele
comune, cum este cel al
Bibliotecilor pentru Convieţuire,
în care lucrează şi un mediator
român, pentru a ajuta la
apropierea celor două culturi,
spaniolă şi română.
Datorită acestui program,
românii şi spaniolii îşi intensifică
convieţuirea şi relaţiile prin
puncte comune cum este originea
comună a limbii.

În
consecinţă,
comunitatea
de români continuă să fie în
creştere şi, de fapt, în ultimii 3
ani, românii au trecut de la 3 mii
la 5 mii.
Rep: - Cum apreciaţi
participarea
cetăţenilor
români din Móstoles? Se
ştie câţi vor să voteze la
alegerile locale şi europene
în Spania?
E.P.: - Dacă românii por fi
caracterizaţi prin ceva anume,
este nivelul excelent de integrare
în societate şi participarea activă
la viaţa socială a muncipiului.
În ceea ce priveşte participarea
electorală, într-adevăr sunt doar
300 - 500 de persoane înscrise la
vot. În această privinţă, Asociaţia
Românilor din Móstoles a pornit
o campanie de informare a
românilor, pentru ca în 2010
numărul alegătorilor să ajungă
la 3000.

Esteban Parro -

Trebuie spus că de când
au ales Móstoles ca nou oraş
de reşedinţă, românii s-au
caracterizat prin dorinţa lor
de a-şi câştiga viitorul şi de
a colabora, pentru a face din
acest oraş un municipiu orientat
mereu către progres.
Rep: - În ce fel afectează
criza actuală oraşul Móstoles
şi care sunt ajutoarele pe
care le oferă administraţia
pentru şomeri şi pentru
micii
întreprinzători?
Se
cunoaşte
numărul
românilor şomeri?
E.P.: - La fel ca în restul
Spaniei, şi în Móstoles lipsa
locurilor
de
muncă
este
principala dramă şi o consecinţă
a acestei teribile crize economice
care există, în mare măsură, din
cauza erorilor şi lipsei de acţiuni
a Guvernului central. Datorită
măsurilor adoptate în urmă
cu 2 ani, indicele de şomaj din

primarul oraşului

Móstoles

Móstoles este mai mic decât în
regiune şi în restul Spaniei, dar
asta nu înseamnă că acest lucru
devine mai puţin important.
Combaterea
şomajului
este
principala noastră preocupare
şi de aceea am declanşat o serie
de proiecte absolut noi cum este
Clubul de Muncă, Restaurantul
Municipal pentru Şomeri, Bursa
locurilor de Muncă BOLEMOS
şi alte iniţiative pentru formarea
şi informarea şomerilor. Pe
lângă asta, prioritatea principală
a primăriei este promovarea
autoangajării şi spiritul de
iniţiativă. În această privinţă
trebuie să fim optimişti, pentru
că Móstoles are în faţă un
mare viitor, având în vedere
că pe termen mediu în oraş se
vor crea 11.000 de locuri de
muncă, datorită proiectelor
Móstoles Tecnologico, Palatul de
Congrese, Puerta del Atlántico,
Vivero de Empresas.
În privinţa românilor care nu
au, în prezent, un loc de muncă,

se pare că reprezintă cam 20 - 30
% din cadrul comunităţii, dar nu
există date oficiale în acest sens.
Rep:
Se
observă
vreo schimbare în cadrul
colectivului românesc din
Móstoles de la începerea
crizei? Există cazuri de
români care au plecat
definitiv în România sau
sunt şi noi veniţi?
E.P.:
Comunitatea
românească din Móstoles are
o piramidă pe vârste în care
predomină populaţia activă.
Aşadar, aici trăiesc 840 de tineri
cu vârste până în 18 ani, 4.469 de
persoane cu vârste între 18 şi 65
de ani şi 37 de români cu vârste
peste 65 de ani. Putem afirma
că odată cu declanşarea crizei,
aproximativ 500 de persoane
s-au întors în România, dar
acelaşi număr de persoane, în
special rude ale celor care deja
trăiau aici, au ajuns în Móstoles.

Rep: - Din perspectiva
dumneavoastră, cum va fi
în acest an evoluţia situaţiei
economice
la
nivelul
oraşului Móstoles? Vor fi
mai multe locuri de muncă?
Credeţi că acesta este anul
ieşirii din criză?
E.P.: - Este un an dificil care
ne cere să strângem cureaua.
De exemplu, în primărie am
aplicat un plan de austeritate,
pentru a economisi mai bine de
13 milioane de euro, în ceea ce
priveşte salarizarea primarului,
a
consilierilor
municipali,
cheltuielile de mobil, personal,
lucrări de întreţinere etc. De
asemenea, am „îngheţat” oferta
de angajări. La nivelul firmelor
private, totul depinde de
Guvernul central, care trebuie
să implementeze măsurile de
austeritate necesare pentru
reducerea deficitului public,
pentru stimularea consumului
prin reduceri de impozite şi
prin sprijinirea oamenilor de
afaceri, care până la urmă sunt
cei care creează locuri de muncă
şi bunăstare. Pentru că, fără
îndoială, cea mai bună politică
socială este ca oricine să poată
avea un loc de muncă.
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ANDALUCIA

Din cauza vremii,

Românii ajung să mânânce „pe datorie”

Ploile din ultima vreme, care
au căzut în toată Andalucia, i-au
afectat în special pe agricultori şi
de asemenea şi pe românii care
se află acum la cules de căpşuni.
Românii din zona de Huelva
sunt aproape disperaţi pentru că
nu pot să meargă la muncă din
cauza condiţiilor meteorologice
nefavorabile. Sute de români
din această provincie suferă din
cauza vremii, mai ales că unii
dintre ei, care au sosit recent din
ţară, nu pot acum să trimită bani
acasă la familiile lor. Mulţi dintre
ei au împrumutat importante
sume de bani pentru a se pregăti
la venirea în Spania şi sperau
să-şi poată achita datoriile cât
mai curând, odată cu începerea

campaniei de căpşuni.
„Am împrumutat bani de
la cămătari ca sa vin deoarece
nu am avut de drum, iar acum
cum nu pot să lucrez nu am cum
să-i inapoiez şi pe zi ce trece îmi
creşte dobânda tot mai mult”,
ne-a mărturisit Vasilica (35 ani),
din Prahova.
Vremea rea nu-i avantajează
nici pe românii care s-au stabilit
deja în zona Huelva. Şi aceştia au
cheltuieli cărora nu pot să le facă
faţă dacă nu reuşesc să câştige
banii de care au nevoie.
Mulţi dintre ei îşi susţin
familiile cu ceea ce câştigă la
căpşuni şi văd că pe lângă criză
şi vremea le joacă feste, în aşa fel
încât uneori cei care suferă cei

mai mult sunt copiii.
Adina
(13 ani) din Bucureşti ne-a spus
printre lacrimi că de multe ori
merge la şcoală fără mâncare.
„Îmi este ruşine să merg la
şcoală, pentru că de multe
ori mama nu are cu ce să-mi
pregătească un sandwich şi mă
uit la colegii mei cum mănâncă
iar eu nu am. Îmi place să
merg la şcoală să studiez ca să
nu trebuiască să lucrez şi eu
în câmp precum părinţii mei.
Vreau să ajung medic”.
Nici la Sevilla, ploaia nu-i
cruţă pe agricultori. Românii
din regiune nu pot să meargă la
cules de portocale şi mandarine.
„Suntem disperaţi pentru că am
ajuns să cumpărăm mâncare
pe „caiet”, pe datorie, până
când vom putea să mergem
în câmp şi să lucrăm. Ne este
ruşine să mergem la vecinii
noştri chinezi sau români şi să
le cerem produse din magazin
pe datorie până când luăm
banii. Am ajuns mai rău ca pe
timpul comunismului. Asta ne-a
făcut conducerea noastră de la
Bucureşti. Să murim de foame în
ţări străine”, ne mărturiseşte un
român din Sevilla, care aştepta
nerăbdător să-i ajungă un pachet
cu mâncare din ţară.
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Asistenţă stomatologică gratuită
pentru copiii între 6 - 15 ani

C

onsiliul Regional de
Sănătate a anunţat că
anul acesta 866.990
de copii cu vârste între 6 şi 15
ani vor beneficia de consultaţii
gratuite. Andalucia a fost prima
comunitate din Spania care a
introdus această facilitate pentru
copii, în 2002.
Accesul gratuit la medicul
stomatolog pentru copii are ca
scop prevenirea apariţiei cariilor,
dar şi intervenţia urgentă în cazul
în care acest lucru este necesar.
Responsabilul acu asigurarea
acestui serviciu este dentistul
de familie, care poate fi ales de
părinţi în fiecare an din rândul
profesioniştilor din sistemul
sanitar public, dar şi privat.
În fiecare an, Consiliul de
Sănătate trimite prin poştă
fiecărui copil Talonul de Asistenţă
Dentală Anuală (TADA), prin
care se face alegerea medicului.

Medicii care participă în acest
program pot fi găsiţi şi pe pagina
web
www.juntadeandalucia.
es/salud, dar şi la clinicile de
cartier. De asemenea, mai multe
informaţii se pot obţine la Centro
de Información y Servicios al
Ciudadano Salud Responde (tel:
902 505 060).
Fiecare pacient poate să
meargă la medic de câte ori are
nevoie şi pentru această este
nevoie de TADA doar la prima
consultaţie.
Obiectivul acestui program
este ca de-a lungul anilor,
copiii să îşi însuşească o cultură
a igieniei bucale, să adopte
obiceiuri preventive şi să
primească asistenţă sanitară
gratuită.
În 2009, aproape 350 de
mii de copii au apelat la medicii
stomatologi prin intermediul
acestui program.
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Se prelungeşte
acordarea
ajutorului de
420 de euro
Guvernul Spaniei a decis
să prelungească cu încă 6 luni
acordarea ajutorului de 420 de
euro destinat persoanelor fără
loc de muncă care au epuizat
toate ajutoarele sociale.
Anunţul acestei măsuri a
fost făcut recent de premierul
Jose Luis Rodriguez Zapatero
în faţa plenului Senatului.
Prelungirea cu şase luni
a ajutorului de 420 de euro
va fi aprobată şi în şedinţă
de guvern şi primii care
vor beneficia de ea sunt
persoanele
rămase
fără
loc de muncă şi au epuizat
toate mijloacele de protecţie
socială, începând de la 15
februarie. Până la ora actuală,
ajutorul de 420 de euro a fost
solicitat de aproximativ 300
de mii de şomeri. Prelungirea
măsurii de sprijin va beneficia
aproximativ 200 de mii de
persoane.

De San Valentin,

4 din 10 spanioli nu
vor face nici un cadou
La viitoare sărbătoare a
dragostei, San Valentin, patru
din zece spanioli nu vor oferi
nimic persoanei iubite. Chiar
şi aşa, numărul celor care
dăruiesc este în creştere cu 15
% faţă de anul trecut, dar vor
cheltui cu 6 euro mai puţin
faţă de 2009.
Aceste date au fost culese
în cadrul unui studiu realizat
de Federaţia de Consumatori
Independenţi (FUCI) pe un
eşantion de 2000 de persoane.
În privinţa separării pe
sexe, 53 % dintre bărbaţi
vor cumpăra bomboane,
flori, haine sau lenjerie, în
timp ce 35 % dintre femeile
chestionate nu vor face nici
un cadou iubitului, dar 61 %
vor dărui haine sau articole
bărbăteşti.
Pe deasupra, 81 % dintre
spanioli recunosc că vor
reduce bugetul acordat acestei
sărbători şi doar 19 la sută
afirmă că nu sunt afectaţi de
conjunctura economică.
În privinţa cadourilor,
fiecare va cheltui în medie
24 de euro pentru cadoul
de
San
Valentin.
De
aceea, preşedintele FUCI,
Agustina Laguna recomandă
„reducerile” de sezon şi
magazinele online.
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Zapatero vrea să ne
prelungească viaţa de
contribuabil

C

abinetul premierului
spaniol a lansat, de
curând, o dezbatere
care a incendiat toată scena
politică spaniolă şi a provocat
o reacţie de opunere totală din
partea opiniei publice: amânarea
pensionării cu 2 ani. În perioada
următoare, guvernul va propune
Parlamentului o reformă a
sistemului de pensii, astfel
încât vârsta de pensionare să se
modifice de la 65 de ani, limita
actuală, la 67 de ani, până în
2013.
Cu toate că, până de curând,
guvernanţii susţineau că sistemul
de pensii este solid şi rezerva
fondului de pensii se bucură „de
sănătate”, ajungând la 60 de
miliarde de euro, se consideră
necesar acum, implementarea
unei reforme care să asigure
pregătirea sistemului pentru

viitoarele generaţii de pensionari
dată fiind creşterea speranţei de
viaţă a populaţiei.
Proiectul de lege care va fi
prezentat prevede prelungirea
treptată a vârstei de pensionare
de la 65 la 67 de ani, cu câte două
luni pe an. Vicepremierul Maria
Teresa Fernandez de la Vega a
declarat că reforma nu-i afectează
pe actualii pensionari şi că alte
ţări europene, precum Germania
şi Olanda, au promovat acelaşi
sistem de pensii. Urmează ca
parlamentul să ia în discuţie
propunerea guvernului şi apoi să
treacă prin procedura obligatorie
până să devină lege.
Până acum nici o forţă
politică din opoziţie nu şi-a
exprimat acordul cu această
idee a guvernului Zapatero care
a pierdut şi sprijinul aliaţilor de
stânga - Izquierda Unida.
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Încoţit de criză,

Guvernul Spaniei dezbate
reforma pieţei muncii

În
prima
şedinţă
parlamentară din acest an,
premierul socialist, José Luis
Rodríguez Zapatero, a asigurat
că anul 2010 este anul ieşirii
din criză şi a încercat să pareze
loviturile opoziţiei care îl acuzase
că a adus ţara în stadiul de
„cădere liberă”.
În faţa parlamentarilor de
la PSOE, Zapatero a apărat
ideea reformei pieţei muncii şi
a sistemului de pensii. Deşi nu
a oferit detalii privind cele două
refome, prezentate la începutul
lunii, în faţa sindicatelor şi
patronatului,
propunerea
privind reforma sistemului de
contractare în muncă a fost
primită bine de agenţii social.
Marea provocare, consideră
autorii
acestei
idei,
este

consolidarea contractelor de
muncă pe durată nedeterminată,
deoarece
problema
fundamentală a pieţei muncii în
Spania este contractul temporar,
ceea ce duce la o situaţie precară
a angajaţilor şi la o nesiguranţă
foarte mare.
Propunerea privind reforma
sistemului de pensii, prin
prelungirea cu câte două luni
pe ani a limitei de vârste de
pensionare, de la 65 la 67 de ani,
a fost însă respinsă de sindicate.
În acest sens guvernul de la
Madrid doreşte un consens la
nivel naţional, care poate fi atins
doar în urma unor dezbateri.
Zapatero a declarat că
este convins că recuperarea
economică este posibilă cu
ajutorul reformelor propuse.

JURISCONT S.L.
SERVICIOS JURIDICOS INTEGRALES.
PROCEDIMIENTOS
CIVILES
PENALES
ADMINISTRATIVOS
MERCANTILES

¡ PRIMERA CONSULTA
GRATIS.!
CL/ Viñas Nº 3.
Torrejón de Ardoz.
28850 ( MADRID).
Telefonos: 91.677.98.94.y 617.464.285. Fax: 91.6.56.03.12

SERVICII
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FOTO VIDEO
Filmăm nunţi, botezuri
şi orice eveniment la
preţuri accesibile!
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REBUS

De Sezon

Tel: 663 795 470

Echivalări
de studii şi
omologări de
diplome
Tel: 687 642 201

Cele mai frumoase
cărţi ale literaturii
române la doar 5.99€!
Livrare promptă din
Spania!
Tel: 91 877 10 12

Bilete de avion la
cel mai bun preţ

Magazin
Alimentar
Moise

Tel: 91 877 10 12

Calle Juan de Zuñiga, 2 Alcala de Henares. Tel: 91 285 84 18

Teia Viajes

Cursos de
vigilantes
Tel: 691 324 599

EDUCABITAT
Cursos de ayuda al
estudio y formacion
privada para el
empleo.
Tel: 691 324 599

Ginecologie,
ecografii,
mamografii,
supravegherea
sarcinii

Cele mai ieftine asigurări!

Chiloeches
Moran S.L.
Tel: 918 773 265
Movil: 600 373 206

Restaurantul Acasă
tel: 662 160 160
Velilla de San Antonio
(Madrid)

Servicii speciale și
reduceri pentru români
Tel: 633307958

Auxiliares de Madrid
Cursuri de formare:
auxiliar de geriatria,
enfermeria, guarderias etc.

Traduceri, împuterniciri,
legalizări, procuri speciale, apostilă de la Haga
şi orice act notarial la
urgenţă.

Tel: 691 449 673

Tel: 91 877 10 12 / 687 642 201

Logistica
Trans Rom S. L.
Transport pachete pe
ruta România Spania
Tel: 639 061 711

Servicii
Juridice
Integrale
Tel: 91.677.98.94.y
617.464.285. Fax:
916.56.03.12

Magazin cu
produse
Românești

PUBLICITATE EFICIENTĂ
LA PREŢURI ACCESIBILE

L1 mendez pelayo –
Iesirea Gutenberg
c/ Andres Torrejon, 5
Madrid

Pe timp de criză ocaziile sunt puţine, iar noi vă
ajutăm să nu le pierdeţi. Echipa de marketing de
la Românul vă ajută să treceţi de criză şi să vă
măriţi numărul de clienţi.
Sunaţi-ne la 91 877 10 12 sau scrieţi-ne la
marketing@elrumano.eu.

Programări la 638 004 983 / 902 737 271

Berea gratis pentru
nunţi şi botezuri!

CLINICA
DENTAL

Tel.: 658 955 783
Orar: 10.00 – 22.00

FONDURI EUROPENE
Noi te ajutăm şi îţi gestionăm proiectul pentru cofinanţare din fonduri europene nerambursabile.
MADRID Alcalá de Henares, C/ LUIS DE ASTRANA MARIN Nº 8 (lânga Parcul O’Donell) Tel: 918 771 0 12

Soluţii Rebus
din numărul

20:

MANCACIOSI
APERITIVE TACUT
- SORA - E - INAPOIAT
- POT - FAD - O - TIP - U
- RACA - PALINCA - OS TIVIL - STA - URTICARIE
- MAI - ANOSTI

Soluţii
Sudoku nr. 20

ORIZONTAL :
1) Ciupește un pic gerul –
Presiune atmosferică. 2) Vin din
negura vremii. 3) Se poartă după
cum bate vântul … pe sus (fem.)
– Pseudonim al publicistului
D.N.Mincev. 4) Cer schimbător.
5) Strat de omăt … la vârful OMU !
– Însoțită de tunete și fulgere. 6)
Un fel de masă care se încălzește
– Seninul cerului. 7) Gol de aer
– Precipitații care îngheață (sg.).
8.) Vin … după topirea gheții
(pl.) – Plouă în cele din urmă !
9) Mediu ambiant până la luna
noua - Descărcări … care liniștesc
atmosfera (sg.). 10) Efectul
ruperii de nori (masc.pl.).
VERTICAL :

1)
Absoarbe
umezeala
din mediul înconjurător (vin,
șampanie, lichior …) – Înălțat în
tărie. 2) Pământul după potop
(masc.pl.). 3) Precipitații …
când se opresc – Timp favorabil
umplerii hambarelor. 4) Se
așterne alb ca zăpada (pl.). 5)
Atmosfera înconjurătoare. 6) Ce
ceață deasă, ah ce ceață deasă ….
– Maxima vremii. 7) Viscolite pe
la periferie ! - Crivăț pătrunzător
! – Oscilează între nivelul maxim
și cel minim. 8.) Căldură mare
– Încep topirile ! 9) Acoperit
cu zăpadă – Statistica mediilor
anuale. 10) Aer care îngheață
(pl.).
Dicționar : DNM.
(Alin Săcăcean)

Bancuri cu ardeleni
Doi ardeleni se întâlnesc pe
stradă:
- De ce eşti amărât, Ioane?
- Cum să nu fiu amărât dacă
mi-o murit un bou.
- Eh, uite aşe ne-om duce,
unu’ după altu’.

- Cumpărat, mă Gheo!
- Ce culoare?
- Păi mă Gheo, văzut-ai ceriul
la apusul soarelui?
- Văzut-am!
- Eh, tot aşe îi, numa’ că
verde.

Un tip, mai pe seară, face
autostopul. Îl vede pe unul cu
o căruţă venind pe şosea şi îl
întreaba:
- No, bade, departe-i Clujul?
- D-apoi nu-i departe!
Urcă tipul în căruţă, adoarme,
şi mai spre dimineaţă se scoală şi
întreabă:
- Bade, da unde-i Clujul?
- No, acu-i departe!

Doi ardeleni, Ion şi Vasile.
Ion către Vasile:
- Mă Văsălie, aşe-i că-ţi
mâncă cânele slana!
Vasile:
- Apoi mâncă pă mumă-sa că
brişca-i la mine.

Un ardelean intră într-un
restaurant.
- Nu vă supăraţi, serviţi
mormoloci?
- Servim pe oricine! Luaţi loc!

Traversând o stradă, un
ardelean este izbit de o maşină,
dar nu păţeşte nimic.
Totuşi, şoferul îi pune câteva
monede în mână ca să împace
lucrurile.
Încântat, ardeleanul i se
adresează:
- Veniţi des pe aici domnule?

Ioane,
maşină?

Un ardelean pe nume
Gheorghe, neavând bani s-a

cumpăratu-ţi-ai

hotărât să vândă vaca la târgul
de duminică. În drum spre târg
se întâlneşte cu Ion şi continuă
drumul împreună. Pe drum
Gheorghe vede o broască râioasă
mare şi urâtă şi îi spune lui Ion:
- Ioane, vezi tu broasca asta?
Dacă tu o mănânci îţi dau vaca
mea.
Ion stă şi se gândeşte că este
sărac şi i-ar prinde bine o vacă şi
se apucă cu scârbă să mănânce
broasca.
După ce a mâncat jumate
nu mai poate şi îi spune lui
Gheorghe:
- Gheorghe, dacă mănânci
tu jumătatea asta nu-ţi mai iau
vaca.
Gheorghe se gândeşte că dacă
se întoarce fără vacă sau bani
acasă îl omoară nevasta.
- Bine, zice şi se apucă să
termine broasca după care îşi
continuă amândoi drumul. După
un timp Ion zice:
- Măi, Gheorghe, de ce am
mâncat noi broasca asta mă?
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Ce este şi ce ne aduce bun:

Scutul antirachetă în România
Statele Unite au invitat România să fie parte a scutului antirachetă.
Invitaţia a fost deja aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
şi urmează să fie supusă votului parlamentarilor, în urma negocierilor
bilaterale pentru încheierea unor acorduri necesare care vor urma
în perioada următoare, urmând ca acestea să fie ratificate de
Parlamentul României. Potrivit calendarului convenit cu americanii,
sistemul antirachetă va fi operaţional pe teritoriul ţării noastre
începând cu anul 2015.

Este pentru prima oară când
România joacă un rol foarte
important în interesele strategice
vitale ale Statelor Unite şi
occidentale în Europa, crescând
importanţa
geopolitică
a
României, ţară membră NATO şi
UE, partener strategic al Statelor
Unite, ţară care urmează să apere
nu doar teritoriul naţional, ci o
întreagă regiune, mai multe state
şi interese americane şi aliate
occidentale. Cea mai importantă
consecinţă a acestui demers
asupra
cetăţenilor
români
este
creşterea
importanţei
economice a României în zonă în
perioada următoare, ca urmare a
schimbării pozitive a statutului
său (din punct de vedere strategic
şi militar) de aliat important al
SUA şi NATO.
Ce este scutul antirachetă?
Un sistem american format
din radare şi rachete care
detectează şi distrug rachetele
balistice inamice îndreptate
către teritoriul Statelor Unite
sau către unii dintre aliaţi ai
acestora. Aceasta este a doua
variantă de scut antirachetă
elaborată de americani, după ce
planurile care includeau Polonia
şi Cehia au fost abandonate anul
trecut. Preşedintele american
Barack Obama a anunţat în
septembrie că Washingtonul a
renunţat la planurile lui George
Bush privind instalarea unui scut
antirachetă în Europa Centrală
(SUA a anunţat în 2007 că
doreşte să extindă sistemul său
de apărare antirachetă în Europa
de Centrală, pentru a contracara
o eventuală ameninţare balistică
din partea Teheranului), în urma
reevaluării ameninţărilor din
partea Iranului. În proiectul
administraţiei
Bush,
scutul
antirachetă era format dintr-un
radar ce urma să fie instalat în
Cehia şi zece interceptoare de
rachetă pe teritoriul Poloniei,
proiect pe care Rusia l-a
considerat la vremea respectivă
drept o ameninţare la adresa
securităţii sale naţionale.
Vechea
amplasare
a

sistemului acoperea doar o
mică parte din vestul României,
în timp ce noua amplasare
garantează acoperirea integrală a
teritoriului ţării noastre, urmând
a-l proteja în totalitate împotriva
unor eventuale lovituri cu
rachete balistice sau cu rachete
cu rază medie de acţiune.
Faţă de fosta administraţie
americană, Administraţia Obama
are o viziune mult mai largă a
protecţiei antirachetă, care nu
este îndreptată împotriva Rusiei
sau a altor ţări în mod specific,
ci o protecţie a tuturor statelor
interesate să participe într-un
asemenea program, în condiţiile
proliferării armelor nucleare şi
a mijloacelor de transportare la
ţintă prin rachete. Deşi Obama
vine cu un proiect nou, Polonia
şi Cehia vor fi în continuare
incluse în acest plan (vor găzdui
elemente de scut antirachetă, dar
nu la nivelul prevăzut iniţial).
Trebuie precizat că invitaţia
SUA nu este un cadou făcut
României, urmând ca ţara
noastră
să
negocieze
cu
partenerii americani cuantumul
investiţiilor în apărare care vor
fi suportate de statul român ca
urmare a participării în acest
proiect. Statul român va pune
la dispoziţie o locaţie, în timp ce
celelalte cheltuieli suplimentare
vor fi discutate.
Propunerea SUA privind
instalarea pe teritoriul României
a unor componente ale scutului
antirachetă a fost bine primită
în mediul politic românesc. Doar
fostul preşedinte Ion Iliescu a
spus că ar fi mai curând împotriva
unei astfel de decizii, în timp ce
pesediştii au agreat, deşi pe un
ton rezervat, propunerea SUA, iar
liberal-democraţii, udemeriştii şi
liberalii au fost unanim de acord
cu această operaţiune cu largi
implicaţii militare, politice şi
diplomatice.
Preşedintele şi guvernul
nu par să fie foarte îngrijoraţi
de reacţia Moscovei, dar toată
lumea aşteaptă poziţia oficială a
Rusiei.
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Automate pentru vânzarea
biletelor de tren în România
În Gara de Nord din Bucureşti
au fost deja instalate două
automate de vânzare a biletelor
de tren.
CFR Călători a pus în
funcţiune sistemul “SellKiosk”
de vânzare a legitimaţiilor de
călătorie în trafic intern, în
cadrul unui program pilot,
care se va aplica etapizat,
pentru a permite testarea şi
monitorizarea echipamentelor
utilizate. Automatul de vânzare
a legitimaţiilor de călătorie în
trafic intern funcţionează nonstop, este dotat cu touch-screen
şi e uşor de folosit, pentru plata
legitimaţiilor de călătorie având
încorporat un cititor de card
bancar (POS). Este prevazut
cu module şi aplicaţii necesare
pentru emiterea legitimaţiilor
şi rezervarea locurilor şi oferă
informaţii despre orele de
plecare şi sosire a trenurilor.
Automatele emit legitimaţii de
bază, la tarif de preţ întreg, copii,
elevi şi studenţi, cu rezervarea
locurilor doar la vagoane clasă.

Programul pilot îşi va extinde
funcţionalităţile de bază prin
introducerea ofertelor tarifare
(dus-întors, minigrup etc.) şi
rezervarea
locurilor
pentru
vagoane
de
dormit/cuşetă.
În cursul anului 2010 vor fi
montate 10 automate de vânzare
a legitimaţiilor şi în alte staţii
CFR din oraşele mari.
Din a doua jumătate a anului
2010, sistemul va avea opţiunea
de plată şi în numerar.
CFR Călători urmează să
monteze astfel de automate şi în
mall-uri, supermarketuri, halte
şi staţii în care nu este asigurat
serviciu permanent de vânzare a
biletelor de tren.

Shaorma şi pizza nu vor fi taxate
Carnea, legumele, fructele,
cerealele, laptele, apa minerală,
shaorma şi pizza nu vor fi
taxate, noua taxă pe fast-food
urmând a fi aplicată doar
produselor cu concentraţie mare
de zahăr şi grăsimi, dulciurile
hiperconcentrate şi băuturile
carbogazoase
a
declarat
secretarul de stat în Ministerul
Sănătăţii, profesor doctor Adrian
Streinu Cercel.
Reprezentanţii
industriei
alimentare româneşti spun că
taxa încurajează evaziunea fiscală
şi
alimentaţia
nesănătoasă,

deoarece oamenii săraci vor
apela la comerţul la negru şi vor
mânca produse şi mai proaste.
Patronatele susţin că taxa pe
produsele tip fast-food va avea
un efect negativ asupra preţului
alimentelor,
buzunarului
consumatorului şi şomajului.

Rovinieta electronică va fi
introdusă din august

S

istemul electronic de
emitere şi control al
rovinietei va intra în
funcţiune la 1 august, iar varianta
actuală de distribuţie a rovinietei
rămâne valabilă până la sfârşitul
acestui an. Rovinietele deja
achiziţionate
pentru
2010
pot fi folosite în continuare,
până la expirarea perioadei de
valabilitate.
Noul sistem nu va majora
cuantumul rovinietei, ci va
asigura o modalitate mai
rapidă şi mai uşor de controlat
a plăţii acestei taxe. În locul
autocolantelor lipite pe parbriz,
în momentul plăţii numărul

de înmatriculare al maşinii
şi perioada pentru care a fost
cumpărată rovinieta vor fi
incluse într-un sistem electronic.

www.romanul.eu

Faptele de
corupţie pot fi
raportate pe
Facebook sau
pe Mess

Actele
de
corupţie
pot fi raportate de acum
pe Facebook sau la
adresa
de
messenger
<dga_interne>.
Direcţia
Generală
Anticorupţie
şi-a creat conturi pe trei
dintre cele mai accesate
site-uri de comunicare
interactivă de pe internet,
respectiv yahoo messenger,
facebook
şi
youtube.
DGA va posta pe site-ul
facebook comunicate de
presă şi materiale cu mesaj
anticorupţie. Pe site-ul
youtube vor fi postate
înregistrări ale acţiunilor
Direcţiei
Anticorupţie,
precum
percheziţii
domiciliare sau acţiuni de
flagrant, iar contul <dga_
interne> de pe yahoo
messenger va fi activ de luni
până vineri, în intervalul
11:00-14:00.

Profitul IMM-urilor
la impozitat!
P r o p r i e t a r i i
microîntreprinderilor vor
fi trecuţi automat (fără
completarea
declaraţiei
010
pentru
persoane
juridice) de la impozitarea
preferenţială de 3% pe venit
la cea de 16% pe profit.
Reprezentanţii IMMurilor
acuză
guvernul
că prin astfel de măsuri
stimulează
evaziunea,
atrăgând atenţia şi asupra
CAS pentru dividende sau
pentru drepturi de autor.
Patronatele, la rândul
lor,
cer
înjumătăţirea
penalităţilor la întârzierea
la plata datoriilor către
stat şi prelungirea cu 60
de zile a termenelor pentru
microîntreprinderi la plata
şomajului,
asigurărilor
de sănătate şi a pensiilor
pentru angajaţi. Patronii
cer guvernului să renunţe
la măsuri fiscale haotice
şi să realizeze studii de
impact înainte de a lua o
decizie.
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Românii pot
intra în şomaj
tehnic şi în
2010
Ministerul
Muncii,
Familiei
şi
Protecţiei
Sociale a aprobat proiectul
ordonanţei de urgenţă
privind
prelungirea
şomajului tehnic pentru
anul 2010. Comisia de
Dialog Social, formată
din
reprezentanţi
ai
sindicatelor, patronatelor şi
ai Ministerului Muncii, s-a
întrunit pe tema proiectului
legii unitare a pensiilor
publice. Sindicatele au
cerut recalcularea tuturor
pensiilor după principiul
contributivităţii şi scăderea
vârstei
de
pensionare
pentru bărbaţi şi femei de
la 65 de ani la 63 de ani,
pentru anul 2030, deoarece
în România s-a muncit în
condiţii total diferite de
restul ţărilor dezvoltate din
UE iar speranţa de viaţă la
noi este mult scăzută faţă
de ţările europene.

Firmele care
angajează
şomeri vor
beneficia de
deduceri fiscale

Guvernul se gândeşte
să scutească firmele care
angajează şomeri de plata
contribuţiei de asigurări
sociale calculate la aceste
angajări. Premierul Emil
Boc a cerut deja comitetului
guvernamental
pentru
raţionalizarea cheltuielilor
publice
să
găsească
soluţii de diminuare a
anumitor
categorii
de
cheltuieli, precum cele
pentru publicitate, pentru
a obţine economii care
să fie direcţionate către
programe
de
formare
profesională şi investiţii.
El a declarat că în perioada
următoare guvernul va
stabili mecanismul de
sprijin al firmelor care vor
angaja şomeri.
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Sistemul medicilor de familie
în pericol de prăbuşire
Ministrul sănătăţii, Attila
Cseke, a declarat că la medicii
de familie ajung puţini bani de la
fondul de sănătate, motiv pentru
care se impune restructurarea
sistemului,
pentru
a
fi
eficientizată
funcţionarea
cabinetelor medicale. Fondul
destinat finanţării medicilor
de familie s-a diminuat anul
trecut cu 40%, multe dispensare
ajungând în pragul falimentului.
Proiectul de restructurare
al
ministrului
prevede
o
revoluţionare a funcţionării
reţelei medicilor de familie,
respectiv aceştia ar urma să
primească bani în funcţie de
numărul cazurilor tratate (nu
de numărul bolnavilor înscrişi
pe listele lor, cum se procedează
în prezent) şi să preia o parte
a asistenţei de urgenţă, acasă
sau la dispensar (în secţiile
de urgenţe ale spitalelor să se
prezinte numai bolnavii care
necesită spitalizarea). „În acest
an, trebuie să adoptăm măsuri
urgente, pentru eficintizarea
sistemului sanitar şi pentru

diminuarea
pierderilor.
De
asemenea, trebuie regândite
sursele de finaţare ale unor
servicii medicale, adică, trebuie
să ne gândim într-un sistem
unitar. Nu este normal ca
pentru unele servicii medicale
să se solicite taxe suplimentare.
Vom stopa această situaţie”, a
subliniat Attila Cseke.
Medicii de familie sunt foarte
îngrijoraţi de faptul că ar putea
fi plătiţi în funcţie de numărul
cazurilor tratate, pentru
că
veniturile lor vor fi diminuate
substanţial. Mai trebuie adăugată
şi nevoia de modernizarea şi
echipare
corespunzătoare a
cabinetelor medicale.

Certificatele energetice pentru
clădiri vor fi obligatorii
Ministerul Dezvoltării şi
Turismului şi reprezentanţi ai
agenţiilor imobiliare, notarilor
publici şi ai asociaţiei auditorilor
energetici
au
definitivat
proiectul de lege cu privire la
obligativitatea
certificatelor
energetice pentru clădiri. Acestea
urmează să devină obligatorii în
cadrul tranzacţiilor imobiliare
începând cu luna viitoare.
Vânzătorii
şi
cei
care
închiriază o locuinţă trebuie
să facă dovada certificatului
energetic, prin care cumpărătorii
şi chiriaşii sunt informaţi asupra
performanţei
energetice
a
locuinţei. Certificatul stabileşte
în ce clasă energetică se situează
imobilul
sau
apartamentul
printr-un calificativ de la A la
G, în funcţie de câtă energie
consumă pentru încălzire şi
iluminare.
Acest certificat nu impune
niciun fel de acţiune din partea
celui care vinde imobilul sau
îl închiriază, având valoare
informativă. El va fi eliberat de
către au auditor energetic atestat,
în urma unei expertize la faţa
locului, şi este valabil zece ani de
la data emiterii. Elaborarea unui
certificat energetic va dura două
zile.
Auditorii autorizaţi (lista
lor poate fi găsită pe siteul
Ministerului
Dezvoltării
şi Turismului la secţiunea

Opinii IMPEX

Luciana
ANTOFI

Attila Cseke

construcţii, atestări tehnicoprofesionale) vor cere atât planul
de la cadastru cât şi releveul,
culegând
informaţii
despre
grosimile de ziduri, înălţimea
încăperilor, dimensiunile uşilor
şi ferestrelor, materialele şi
structura pereţilor exteriori,
structura
suprafeţelor
care
separă apartamentul de celelalte
apartamente sau de alte zone,
orientarea
apartamentului,
orientarea blocului, numărul
de locatari, tipul de instalaţii,
tipul de încălzire, starea acestor
echipamente, etc. În urma
studierii tuturor acestor date,
imobilul va fi plasat într-o clasă
energetică de la A la G.
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România pe scut

Poveste despre cum s-a
trezit România peste noapte
furnizor de securitate în
Europa. A fost odată ca
niciodată o urbe mică la Pontus
Euxinus, pe numele ei istoric,
Tomis. Folosită de-a lungul
timpului de greci, pentru
comerţul cu dacii, sciţii şi celţii,
apoi de Imperiul Roman ca
piaţă importantă a comerţului
genovez în bazinul Mării Negre,
urbea a fost cucerită în Evul
Mediu de otomani, sub care
a rămas preţ de patru secole,
până când regiunea din care
face parte, Dobrogea, devine
parte a statului român, la
sfârşitul secolului XIX. Începe
şi viaţa modernă a Constanţei
de azi, odată cu procesul de
„românizare” a zonei, urbea
din povestea noastră trecând
cu greu prin cele două războaie
mondiale,
bombardamentul
sovietic,
invazia Armatei
Roşii şi procesul dur de
industrializare din timpul
regimului comunist.
După
revoluţia
din
decembrie 1989 începe istoria
veselă,
contemporană,
a
vechii urbi. Şi, imediat ce
se scurge primul deceniu
postrevoluţionar,
Tomisul,
care-l va face cadou României
pe viitorul preşedinte al
ţării, încape pe mâinile unui
primar tânăr şi şugubăţ, copil
al
revoluţiei
decembriste
constănţene,
inginer
şi
ziaristul lui dintâi, ce nu-i mai
dă drumul de aproape trei
mandate.
Primarul de poveste, mic
la nume cât un bob de mazăre,
mare la sfat cât coloratul Radu
Ştefan din PSD, prietenul
lumii interlope constănţeane,
obiectul mai multor anchete
penale ale Departamentului
Naţional Anticorupţie, marele
dansator de samba, acest
James Bond sau ofiţer nazist
din prezentările de modă
sau acest mafiot înarmat ce
rânjeşte în revistele pentru
bărbaţi, a devenit cel mai fericit
primar al celei mai importante
şi mai vechi urbi din cea mai
veselă ţară de la Marea Neagră.
Celebru şi în staţiunea
braziliană Fortaleza, de pe
malul Atlanticului, unde presa
susţine că el patronează un
hotel şi un club şi are chiar şi
o vilă cu piscină şi îngrijitori,
Radu Mazăre...
Însă povestea de azi nu este
despre Tomis şi nici despre
edilul şef, pe care l-am ales

personaj în povestea noastră
nu pentru interesantele lui
apariţii şi nici în calitate de
primar al cumetrilor Mircea
Băsescu şi Bercea Mondialu’,
ci pentru capacitatea lui
fanstastică de a distrage
atenţia întregii Românii de la
ştirea bombă privind invitaţia
SUA către etern umila noastră
ţară de a participa la scutul
antirachetă.
Deşi absolut întâmplător
vecin
al
bazei
militare
americane
„Mihail
Kogălniceanu” de la Babadag,
înfiinţată acum câţiva ani
în
scopul
supravegherii
graniţei europene a Rusiei,
monitorizării Mării Negre şi a
spaţiului Mediteranei de Est
(vechi stăpâni ai Tomisului,
Turcia şi Orientul, inclusiv
Iranul),
primarul Radu
Mazăre nu a apărut la televizor
şi în ziare nici ca martor al
mobilizării de trupe americane
pe teritoriu românesc sau al
apovizionării lor, nici ca fost
participant la demilitarizarea
Institutului de Marină Civilă,
ci în calitatea în care-l cunoaşte
toată lumea, respectiv aceea
de primar al unui mare port
de la Marea Neagră, legat
de Capitala României prin
intermediul uneia dintre cele
doar două autostrăzi ale ţării...
Care pleacă liniştit în mijlocul
iernii să danseze din buric la
Sao Paolo şi se trezeşte răpus
de blestem (ce-l loveşte pentru
că nu şi-a respectat cuvântul
dat,
cumpărându-şi
bilet
dus-întors pentru Brazilia şi
îngrămădind în valiză slipi
şi floricele pentru doar două
săptămâni de festival) la
Lehliu, îngropat în zăpadă,
exponent al celor peste 250
de români care au ignorat
sfaturile meteorologilor şi au
purces la drum pe cea mai
mare urgie din această iarnă...
În
tot
acest
timp,
România priveşte surprinsă şi
neputincioasă de sub nămeţi
spre 2015, doar-doar s-o
ivi vreo bucăţică din scutul
american antirachetă... E mai
rău decât în prognozele pe care
ni le-a prezentat Puya în hit-ul
de anul trecut:
“Dacă mâine ar porni un
război, ar fi penal / Soldaţii
s-ar uita la a cincea pagină
din ziar.
Nu o să oprim nici un raid
aerian, / Dacă o să ne atace
când e <Inimă de Ţigan>”...
Change!...
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CAMPIONATUL E TREABĂ DE DOI

EMAIL: publicidad@elrumano.eu şi va fi văzut de 100.000 de români lunar!

Închiriez cameră pentru 1 sau 2
persoane lângă metro Congosto - în
Vallecas. Telefon: 663322820.

a doua oară (46-50 ani). Rog şi ofer
maximă seriozitate! Com. Madrid.
Tel. după ora 17 la nr. 666 196 691.

Cámara de Comercio Rumano
- Española precisa un auxiliar
administrativo con estudios
universitarios (de preferencia
empresariales o marketing).
Interesados manden un CV al correo
ccre.madrid@gmail.com

Meseriaş în construcţii ştiu să fac de
toate, caut de muncă în comunitatea
Madrid. Tel. 666 775 295.

Închiriez cameră în Madrid, metro
Portazgo linia 1, începând cu orice
dată. Tel: 687146562.

Tânără 31 de ani caut de muncă în
menaj (curăţenie, călcat, îngrijire
copii sau bătrâni). Tel. 649628650.

Caut zidari cărămidă aparentă (visto)
pentru o lucrare la 90 kilometri de
Barcelona. Tel: 642870493.

Femeie serioasă, 44 de ani, caut
de muncă cu ora prin case la făcut
curăţenie. Sunt disponibilă în fiecare
zi, însă, numai după ora 17. Aştept
oferte la numărul de telefon 677 379
821.

Închiriez cameră mare în Torrejon de
Ardoz începând cu orice dată pentru
o familie sau două persoane, camera
are dulap în perete merită văzută
ambient plăcut. Preţ 250€+cheltuieli.
Rog seriozitate. Tel 608 608 996.

Văduvă 50 ani vreau să cunosc un om
cu suflet bun să aibă simţul umorului
şi să-i placă muzica populară şi de
petrecere. Rog seriozitate. Burgos.
Tel.666 146 568.

OFERTE

Caut coafeză cu experienţă pentru
zona Valenciei, pueblo BORJASOT
GODEA - Tel: 672 609 606.
CERERI
Busco trabajo estable, servicio
domesticas interna para senora
mayor, matrimonio mayor,
acompaniar, planchar, limpieza
general, casas particular, finca.
Senora Rumania 38 anos. Tortosa
alrededores - (todo provincia)
Tarragona.
Electrician construcţii civileindustriale caut de lucru în toată
Spania. Tel: 647112548.
Suntem un matrimonio de 50 şi
respectiv 51 de ani şi am dori
să lucrăm într-o fermă sau în
agricultură. Avem experienţă. Tel:
687 110 880 sau 642 290 605.
Sunt o femeie de 40 de ani, serioasă
şi muncitoare şi caut de muncă în
casă pentru curăţenie sau îngrijit
persoane în vârstă sau copii. Tel.
634847220.
Sunt un bărbat de 40 ani, serios
şi muncitor şi caut de muncă ca
sudor sau ca şofer profesionist.
Am categoria B, C, E şi atestat de
conducere. Tel. 622261061.
Montador de mobilă, fac de toate
clasele, la preţ avantajos. Tel: 657
131 607.
Fată serioasă, caut de lucru în tareas

Bărbat cu furgonetă proprie, caut să
fac orice fel de transport (materiale
de construcţii sau reformă, escombro,
mudanza, mobilă, transfer la
aeroport, autogară sau port, chiar
şi drum de România) în orice zi şi
la orice oră. Telefon 697787635 sau
e-mail tomatiberiu00@yahoo.com
Locuiesc in Sevilla, caut de muncă
ca şofer, am doar categoria B şi de
asemenea în confecţii. Tel: 642 864
947.
Am 35 ani cu bune referinţe şi
doresc să lucrez în orice domeniu în
Zaragoza, Utebo sau Monzalbarba.
Tel: 677061235. Vă rog dacă mă
puteţi ajuta sunaţi-mă.
Chico rumano busca trabajo como
oficial de 2ª, peon, (trabajos en una
finca), camarero o lo que hay de
trabajo. Tfno: 677 181 567 - Jorge.

IMOBILIARE

Închiriez cameră în Madrid, zona
Vallecas, foarte aproape de Metrou,
pentru o persoană sau două, începând
cu orice dată. Tel: 687146562.
Închiriez cameră în Vicalvaro pentru o
fată 175€ + 100 fianţa. Tel: 667384580
/ 663731073.
Internă caut chirie pentru sfârşit
de săptămână, ofer maxim 70€.
Ofertanţii falşi să se abţină. Pot fi
sunată între orele 10-12 şi 19-21.
Tel. 670 206 728.

VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI
Vând urgent teren de 10.000 m2
în localitatea Bărcăneşti, jud.
Prahova, situat lângă autostrada
nouă, deschidere 22 m liniari. Preţ
negociabil: 7 €/m2 sau schimb cu
un apartament zona Ploieşti. Vasile
(tel. România 0040 727 194 418 şi tel.
Spania 666 968 970)
Vând apartament, 2 camere,
balcon, apometre, gaz separat, în
Sebeş (Alba). Preţ: 25000 €. Tel:
(+34)661050750.

ÎNCHIRIERI
Închiriez cameră pentru o persoană
în Leganes într-un apartament liniştit
cu doar trei persoane. Preţ 200 € cu
cheltuieli incluse plus 50 € fianţa.
Este valabil şi pentru o persoană care
vine pentru sfârşitul de săptămână
(preţ negociabil). Fianţa se dă înapoi,
întreagă, în momentul plecării. Tel:
655 178 485.

MATRIMONIALE
`
Ea caută
După o viaţă de coşmar mai sper
că voi găsi un om serios cu cine să
împart bucuriile şi necazurile vieţii şi
să mă iubească aşa cum sunt. Am 45
de ani, 1.70 m, 72 kg, şatenă, văduvă

El caută...
Hombre maduro (hallándome en
el Corredor del Henares). Deseo
encontrar una chica, una mujer
delicada, dulce. Que no supere
los 50 años, que no supere los 65
kilogramos. Que hable bastante bien
el español. Puedo decir de mí; que
estoy lleno de vitalidad, nivel cultural
medio-alto. Muy acomodado en todos
los sentidos. Compartiré todos mis
datos a través del teléfono. Preferiría
que me llamasen de esta zona más
próxima (corredor del henares: Alcalá
de Henares, Torrejón de Ardoz, etc).
Móvil 629694303.
Băiat de 29 de ani , 1.80m, ochi
albaştri, doresc să cunosc o fată
serioasaă. Tel: 692 868 258 George
(dupa ora 18).
Chico rumano de 32 años trabajador,
serio busca una chica trabajadora,
guapa y seria entre 24 y 32 años para
una relacion seria y estable. Marian:
656 876 135 (Comunidad de Madrid)
Bună fetelor sunt un băiat din Madrid
de 26 de ani care îşi caută jumătatea.
Educaţia şi respectul sunt pe primul
plan următoarele vin după acestea.
Dacă oferi seriozitate şi o cauţi sunămă. Nu vei regreta. Tel: 670 415 845.
Doresc să cunosc o fată serioasă
între 20 şi 23 de ani ce locuieşte în
Torrejon de Ardoz Tel: 637118684.
Chico rumano de 35 años busca chica
hasta 40 años para una relacion muy
seria. Tfno: 664.040.578.
Tânăr de 35 de ani caut o femeie
de până în 40 de ani pentru relaţie
serioasă. Tel: 664.040.578.
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„Primera División”

Trimite-ne anunţul tău prin: TEL: 91 877 10 12; SMS: 662 359 141; FAX: 91 877 00 97;

domesticas şi de asemenea îngrijesc
copii sau bătrâni în Castellon. Tel:
671 901 045.
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Bună sunt Ionuţ, un tânăr de 27 de
ani, rubio, wuapo, carinioso. Îmi
place sinceritatea şi doresc să cunosc
o fată între 23-30 ani, sinceră, cultă,
frumoasă şi madura ptr. ceva stabil
- nu aventureras. Mă puteţi contacta
a esa direcion de email: doruionut@
ymail... maxima seriedad bss os
espero mua.
Bărbat de 46 de ani din Valencia, caut
femeie între 40-52 de ani din Valencia
pentru o relaţie de prietenie. Telefon
697787635 sau e-mail tomatiberiu00@
yahoo.com
Chico rumano de 18 años serio, quapo
busca chica seria entre 18-30 años,
para una relacion seria o matrimonio.
Tfno: 673 449 836.
Chico rumano de 31 años busca chica
seria entre 20-32 años, para una
relacion seria. Tfno: 663 335 206.

AUTO
Vând Skoda Octavia 1.9 tdi, din
octombrie 2006, motorina, calculator
de bord, clima, esp, geamuri şi
oglinzi electrice. În perfectă stare.
Preţ 8600 euro, cu transferul inclus.
Telefon 600629435.
Vând Opel Vectra din 1999,
benzină, motor 1600. Preţ bun. Tel:
663309167.
Vendo Volkswagen Passat en buen
estado, año 2007, 140 000 km, motor
2000, color negro. Precio: 13 000 €
o por convenio. Tfnos: 617 775 648
/ 627 043 023 (Leganes) - llamar a
partir de las 16:00 h. de la tarde.

DIVERSE
Vând urgent reţetă de whisky
legalizată şi patentată în Spania. 671
661 067.
Vând telefon tactil LG arena în
cutie, liber, wifi, filmează în dvd, 5
megapixeli. Preţ 150 € negociabil.
Tel: 687 146 562 - Madrid.

D

acă în România se
zvoneşte că începutul
returului Diviziei A
s-ar putea amâna din pricina
stării deplorabile a terenurilor,
în Spania se mănâncă fotbal pe
pâine. Practic în fiecare zi poţi
vedea o partidă de fotbal: ba în
ligă, ba în cupă, ba în Europa...
şi datorită acestui motiv multe
echipe se trezesc peste noapte
cu o sumedenie de probleme
precum jucători acccidentaţi
sau oboseală acumulată în urma
multelor deplasări. Nici echipele
mari precum Barcelona şi Real
Madrid nu sunt scutite de astfel
de situaţii nedorite. Real Madrid
tocmai a recuperat fotbalişti
ca Higuain, Van der Vaart sau
Garay, fotbalişti care au avut
contribuţii
semnificative
în
meciurile disputate în ligă. Şi se
pare că în partidele următoare
va dispune de aproape întreg
efectivul de jucători. Un Madrid
care funcţionează şi fără titularii
incontestabili.
Însă
ciuma
accidentărilor s-a mutat acum în
tabăra eternei rivale, Dani Álves
şi Yaya Toure fiind indisponibili
pentru cel puţin două săptămâni.
În aceste condiţii, FC Barcelona
nu a pierdut din randament şi
continuă să arate ca o echipă de
pe altă planetă, împotriva căreia
nimeni nu găseşte o armă letală.
Liderul are acelaşi fotbal eficient,
însă totuşi, parcă îi lipseşte ceva
faţă de sezonul trecut. Sâmbătă
în Nou Camp, a învins la limită
pe Getafe, dar a dat dovadă de

câteva slăbiciuni care i-ar putea fi
fatale în cursa pentru câştigarea
titlului. Slăbiciuni de care Real
Madrid abia aşteaptă să poată
profita. Albii, care se menţin
la cinci puncte de catalani,
vor juca în etapa viitoare pe
terenul codaşei Xerez, în timp
ce pe Barça îi aşteaptă un meci
complicat pe Vicente Calderon,
în faţa unui Atletico Madrid, care
a prins aripi în urma rezultatelor
pozitive din „Copa del Rey”. Albroşii au însă un traseu cu prea
multe serpentine şi povârnişuri,
fiind de departe echipa cu cei
mai mulţi suporteri predispuşi
infarctului.
Dacă Guardiola şi-ar lua o
lună de vacanţă, Valencia tot
n-ar reuşi să ajungă lider, atât
de mult s-a mărit distanţa între
locul unu şi locul trei, Villa şi ai
săi fiind la 13 puncte de lider şi
la 8 de Real Madrid. De Sevilla
nici nu mai vorbim. Aflânduse în momentul de faţă la 19
puncte de Barcelona, practic nu
mai poate spera decât la un loc
în Liga Campionilor şi eventual
la câştigarea Cupei Spaniei. Cu
un punct mai mult decât Sevilla,
pe locul patru, se află Mallorca,
revelaţia campionatului, care
până acum a câştigat toate
meciurile de pe teren propriu,
lucru obţinut sezonul acesta doar
de Real Madrid. Deportivo, în
ciuda multelor accidentări pe
care le-a suferit, rămâne pe locul
şase, urmată de Athletic şi de

Getafe. Foştii colegi ai lui Contra
vin după un meci greu pe Camp
Nou, unde au avut posibilitatea
să scoată un rezultat pozitiv,
Barcelona jucând mai bine de o
repriză în zece oameni. Elevii lui
Michel, n-au ştiut să fructifice
acest avantaj, fiind probabil cu
mintea îndreptată spre returul
cu Sevilla de miercuri, contând
pentru calificarea în finala Cupei
Regelui.
De
pe
la
mijlocul
clasamentului se cam simte un iz
de mlaştină. Diferenţa de puncte
între Villareal, ocupanta locului
10 şi Tenerife, penultima clasată,
este de doar nouă puncte, lucru
care face mai atractivă lupta
pentru evitarea retrogradării.
Această luptă acerbă a determinat
cu o etapă în urmă trimiterea
în şomaj a doi antrenori din
prima ligă spaniolă: Jose Luis
Mendilibar ( Real Valladolid) şi
Ernesto Valverde ( Villareal) cei
doi fiind înlocuiţi de Onesimo
Sanchez, respectiv Juan Carlos
Garrido, ambii antrenori de
filială. Cea care pare să fie totuşi
destul de timpuriu condamnată
la retrogradare este Xerez,
echipă cu doar două victorii la
activ şi 11 puncte acumulate în
21 de partide. Cam aşa decurg
lucrurile într-o ligă despre care
unii afirmă că seamănă din ce
în ce mai mult cu cea scoţiană,
unde doar două echipe contează,
restul pierzându-se în anonimat.
Aşa să fie oare?
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Atacantul lui Fiorentina dopat de mama sa

Î

ntr-o ediţie anterioară
relatam un episod în
care Adrian Mutu era
protagonistul unei încăierări
dintr-un hotel de lux din Italia.
Iată că la scurt timp de la această
întâmplare, Mutu, unul dintre
cei mai buni fotbalişti români ai
actualei generaţii, dar în acelaşi
timp cel mai controversat
sportiv român al momentului,
„îşi adună din nou nuiele
pentru spinare”, prin ultima
sa năzbâtie. Recent jucătorul
român a fost depistat pozitiv la
un control antidoping efectuat
la finalul meciului cu Bari din 10
ianuariei, pe care Fiorentina l-a
câştigat cu scorul de 2- 1, unul
din golurile echipei viola fiind
marcate de fotbalistul român.
În urma analizelor efectuate
s-a descoperit prezenţa unor
metaboliţi ai sibutraminei,
substanţă aflată pe lista celor
interzise de Agenţia Mondială
Antidoping. Sibutramina este
un derivat de amfetamină şi
este folosită în tratamentul
obezităţii. Are efect stimulator
asupra
sistemului
nervos
central, reducând pofta de
mâncare şi ameliorând starea de

oboseală.
Mutu, care a mai fost depistat
pozitiv la un control antidoping
în 2004 pe când juca la Chelsea,
a fost suspendat temporar din
activitatea sportivă până la
lămurirea situaţiei. După toate
cercetările făcute, se presupune
că
prezenţa
subutraminei
în corpul său poate fi de la
medicamentele de slăbit pe care
i le-a dat chiar mama lui. Este
totuşi de neînţeles cum unui
jucător profesionist de talia lui
nu i-a trecut prin cap înainte
de a lua orice medicament, să
consulte şi opinia medicului de la
club. Cu toate că este un jucător
excepţional, astfel de greşeli
copilăreşti îl pot costa totul pe
Mutu. Cu toate că i s-a dat în
nenumărate rânduri o a doua
şansă, jucătorul român ajunge
să se împiedice de aceeaşi piatră.
Pentru binele echipei naţionale
să sperăm că atacantul român
nu va fi pedepsit prea aspru, iar
la rândul său „Briliantul” dacă
vrea să strălucească trebuie să
nu uite zicala: „Prima oară e
întâmplare; a doua oară e din
greşală; a treia oară se cheamă
prostie”.

EURO 2012

Franţa, din nou rivala României

“D

oream să evit
Franţa” a spus
Răzvan Lucescu
după ce aflat rezultatele tragerii
la sorţi pentru Campionatul
European din 2012. Duminică
7 februarie 2010, la Varşovia, a
avut loc tragerea la sorţi pentru
Preliminariile Campionatului
European 2012. Ţara noastră a
fost reprezentată în Polonia de
o delegaţie a FRF alcătuită din
următoarele persoane: Ionuţ
Lupescu - directorul general
al federaţiei, Adalbert Kassai secretar general, Daniel Prodan
- director sportiv şi bineînţeles
selecţionerul Răzvan Lucescu.
România a făcut parte din
urna a doua valorică şi în urma
tragerii la sorţi a fost plasată
în grupa D alături de Franţa,
Bosnia-Herţegovina, Bielorusia,
Albania şi Luxemburg. Românul
de rând are o vorbă: de ce ţi-e
frică nu scapi. Nici Lucescu n-a
scăpat de Franţa. Antrenorul
român a afirmat imediat după
tragerea la sorţi: „ Doream să
evit Franţa, astfel că în această
privinţă, tragerea la sorţi a fost
puţin lipsită de noroc pentru
noi. Am jucat recent cu francezii
şi, deşi rezultatele nu au fost
rele, presiunea a fost imensă.”
Selecţionata Moldovei care
din ianuarie este antrenată de
fostul internaţional Gavrilă
Balint, are o grupă mai grea
decât cea a României, două din
rivalele ei fiind Olanda şi Suedia.

Iată care este componenţa celor
9 grupe din Preliminariile
Campionatului European 2012:
Grupa A: Germania, Turcia,
Austria, Belgia, Kazahstan,
Azerbaidjan;
Grupa B: Rusia, Slovacia,
Irlanda, Macedonia, Armenia,
Andorra;
Grupa C: Italia, Serbia,
Irlanda de Nord, Slovenia,
Estonia, Insulele Feroe;
Grupa
D:
Franţa,
România,
BosniaHerţegovina,
Belarus,
Albania, Luxemburg
Grupa E: Olanda, Suedia,
Finlanda, Ungaria, Moldova,
San Marino;
Grupa F: Croaţia, Grecia,
Israel, Letonia, Georgia, Malta;
Grupa G: Anglia, Elveţia,
Bulgaria,
Ţara
Galilor,
Muntenegru;
Grupa
H:
Portugalia,
Danemarca, Norvegia, Cipru,
Islanda;
Grupa I: Spania, Cehia,
Scoţia, Lituania, Liechtenstein.
La acest turneu final, se vor
califica liderele fiecărei grupe
şi ocupanta locului doi cu cea
mai bună linie de clasament
din cele 9 grupe. Restul de opt
selecţionate clasate pe locul
secund, vor disputa un baraj care
va stabili celelalte patru echipe
participante la Euro 2012. La
aceste 14 reprezentative, se vor
adăuga ţările gazdă ale acestui
turneu final: Ucraina şi Polonia.
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Entrevista con el alcalde de Móstoles, Esteban Parro:

“La colonia rumana es fundamental en la vida social de Móstoles,
desde el punto de vista estratégico, cultural y económico”
Felix Damian

Reportero: - Como está
ahora, en tiempos de crisis
económica, la convivencia
en la ciudad de Móstoles
donde la mayor comunidad
extranjera la representa la
rumana?
Esteban Parro: - En
Móstoles, la colonia rumana
supone la principal comunidad
extranjera, con 5.346 personas
empadronados (2.696 hombres
y 2.650 mujeres), por delante de
las colonias de Marruecos, que
tiene 3.508 personas, y Ecuador,
con 2.354. Se trata, por tanto, de
una colonia que casi duplica al
resto de grandes comunidades
foráneas existentes en la ciudad
Por tanto, la colonia rumana
es fundamental en la vida social
de Móstoles, desde el punto
de vista estratégico, cultural y
económico.
Además de promover, junto
a la Comunidad de Madrid, el
Ayuntamiento lleva varios años
acercando los lazos entre los
mostoleños y rumanos.
En esa línea, hace apenas
unos días, inauguramos la sede
de la Asociación de Rumanos,
creada en 2006, y que para el
Gobierno local es un símbolo
de la normalidad que hay en
Móstoles en la convivencia entre
españoles e inmigrantes.
He de decirle que en
la actualidad hay 29.929
inmigrantes procedentes de casi
130 nacionalidades. Esto significa
que vivimos en un municipio de
mestizaje y multicultural.
Reportero: - Qué imagen
tienen ahora mismo los
rumanos de Móstoles en
los ojos de los ciudadanos
españoles?
Esteban Parro: - La
colaboración de Móstoles y la
colonia rumana es constante,
como demuestran proyectos
como el de las Bibliotecas para
la Convivencia que incluye un
mediador social rumano para
acercar la cultura española a los
rumanos y viceversa.
Gracias a programas como
éste, las comunidades española y
rumana potencian la convivencia
de dos pueblos vinculados por
nexos tan estrechos como el
origen común de su idioma.
Porque
desde
que
comenzaron a elegir Móstoles
para vivir, la comunidad
rumana se ha caracterizado
por su voluntad de ganar el

de este periodo difícil
económicamente? Existen
casos de rumanos que han
vuelto a Rumania o también
los hay de nuevos llegados?

futuro y de colaborar en hacer
de Móstoles un municipio que
mira constantemente hacia el
progreso.
Reportero: - En qué
medida está afectando esta
crisis a la ciudad de Móstoles
y cuáles son las ayudas que
ofrece la administración
para los parados y para
los pequeños negocios? Se
sabe el numero de rumanos
parados?
Esteban Parro: - Al igual
que en el resto de España, en
Móstoles, el desempleo es el
principal drama y consecuencia
de esta terrible crisis económica
que es, en gran parte, culpa
de la inacción y los errores del
Gobierno Central. Gracias a
las medidas adoptadas desde
hace 2 años, la tasa de paro en
Móstoles es menor que en la
región o que en España, pero
no por ello deja de ser nuestro
principal eje de gestión, como
demuestra la puesta en marcha
de proyectos pioneros como el
Club del Empleo, el Restaurante
Municipal para Desempleados,
la Bolsa de Empleo BOLEMOS
o el sinfín de iniciativas que
hemos puesto en marcha
para mejorar la formación e
información de los parados,
así como su inserción laboral.
Además, una de las principales
prioridades del Ayuntamiento

Esteban Parro -

alcalde de

Móstoles

es fomentar el autoempleo y el
emprendimiento.
En ese sentido, hay que ser
optimistas ya que Móstoles
tiene ante sí un gran futuro,
puesto que a medio plazo la
ciudad creará 11.000 puestos
de trabajo, gracias a proyectos
como Móstoles tecnológico, el
palacio de congresos, puerta del
atlántico, el vivero de empresas
y las nuevas áreas de suelo
productivo.
En cuanto a los rumanos
desempleados,
parece
que
podría estar entre el 20 y el 30
por ciento, aunque no hay datos
oficiales al respecto.
Reportero: - Se nota
algún cambio dentro de
la población rumana de
Móstoles desde del inicio

Esteban Parro: - La colonia
rumana de Móstoles tiene una
pirámide poblacional bastante
centrada en las personas en edad
de trabajar. Así, hay 840 jóvenes
de hasta 18 años, 4.469 personas
en edad laboral (de 18 a 65 años)
y 37 personas de más de 65 años
(la más mayor, una de 86 años).
Dicho esto, con la crisis, unas
500 personas han vuelto a su
país, pero esa misma cantidad,
sobre todo de familiares, ha
llegado a Móstoles. Por tanto, la
colonia sigue aumentando. De
hecho, en tres años la colonia
rumana ha pasado de 3.000 a
más de 5.000.
Reportero: - Cómo valora
la participación ciudadana
de los ciudadanos rumanos
de Móstoles? Se sabe cuántos
están deseando votar en
las elecciones locales y
europeas en España?
Esteban Parro: - Si por algo
se caracterizan los rumanos es
por su integración en la sociedad
y en la vida del municipio. Eso sí,
a nivel electoral, sólo hay entre
300 y 500 personas que están
inscritos para votar. En esa línea,
la Asociación ha iniciado una

campaña de información entre la
colonia rumana para que en 2011
el número de votantes rumanos
ascienda, al menos, a 3.000.
Reportero: - Desde su
perspectiva
como
será
a lo largo de este año la
evolución de los hechos en
plan económico a nivel de
la ciudad de Móstoles: se
creará más empleo, habrá
más trabajo y si piensa
que este año es el de la
recuperación?
Esteban Parro: - Es un año
muy complicado que demanda
apretarse el cinturón. Por
ejemplo, en el Ayuntamiento
hemos aplicado un Plan de
Austeridad para ahorrar más de
13 millones de euros en sueldos
del Alcalde, la Corporación,
gastos de telefonía móvil,
personal, obras, etc., y la Oferta
de Empleo Público ha quedado
congelada. A nivel empresarial,
depende, fundamentalmente, de
que el Gobierno Central acometa
las medidas de austeridad
necesarias e imprescindibles
para acotar el galopante déficit
público, dinamizar el consumo
con rebajas de impuestos y
apoyar a los empresarios que
son, al fin y al cabo, los que crean
empleo y riqueza. Porque, sin
duda, la mejor política social es
que cualquiera pueda tener un
empleo.

Vrei sa te întorci în România si sa ai propria afacere?

Acum e momentul sa accesezi fonduri europene!

Spune-i sefului tau ca afacerea lui se poate
dezvolta si în România cu bani europeni

Lleva tu negocio a Rumania y
aprovechate de los fondos europeos
Noi te ajutam, îti gestionam direct de aici proiectul pentru
cofinantare din fonduri europene nerambursabile.
MADRID Alcalá de Henares, C/ LUIS DE ASTRANA MARIN Nº 8 (lânga Parcul O’Donell) Tel: 918 771 0 12 / 638 004 983, Fax: 918 770 097
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