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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
15:00-18:00
Secţia 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

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

Pentru informații consulare, datele de
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; 964.216.163;
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

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

„Români despre români”
la TVR Internaţional

Nu ai prins “Românul din Spania”?

Casa de Rumania ne invită la teatru în Mostoles şi Getafe

Teatrul „Gong” de la Sibiu ne aduce piesa
„Legământ”

Abonează-te 6 luni cu 20 de euro!

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

CONTACTO PUBLICIDAD Y DISTRIBUCION

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

diaCritice

„N-am io treaba
cu politica!”

D

Marius Dobrescu

Canalul
internaţional
al
televiziunii publice din România,
TVR Internaţional, a inaugurat
recent o emisiune de dezbateri
pe
marginea
problemelor
diasporei. Realizatorul emisiunii
este jurnalistul Marius Dobrescu
de la TVRi, care a reuşit să
transforme prima revistă a presei
din diaspora într-o emisiune de
dezbatere, care a avut deja prima
ediţie şi a tratat pentru început
o temă fundamentală: „De ce
pleacă românii?”.
Temele care îi frământă
pe românii din străinătate vor
continua să fie pe ordinea de zi a
emisiunii care poate fi văzută în
fiecare săptămână pe TVRi.
„Din 5 octombrie, în fiecare
marti, de la ora 21.00, fiţi alături
de TVR Internaţional pentru a
dezbate împreună problemele
care vă interesează. Alături de
jurnalişti români din ţară şi din
diaspora vom încerca timp de
60 de minute să atragem atenţia
asupra greutăţilor pe care le
întâmpinaţi, dar şi să găsim
posibile soluţii împreună cu
factorii decidenţi”, ne-a precizat
Marius Dobrescu înainte de
prima ediţie a emisiunii.
„Români despre români” este
prima şi singura emisiune din
grila audiovizualului românesc
care se „deranjează” să se aplece
asupra problemelor unui colectiv
din ce în ce mai important:
românii din străinătate.
Realizatorii aşteaptă părerile
tuturor
telespectatorilor
pe
adresa
de
email
romanidespreromani@tvr.ro

Teatrul pentru Copii şi Tineret
„Gong” din Sibiu se află într-un
turneu de câteva zile în Spania
cu
spectacolul
„Legământ”,
în regia lui Gabriel Martin.
Spectacolele sunt organizate
de „Casa de Rumania” și vor
avea loc vineri, 8 octombrie, la
ora 20, la Teatrul Joan Miro,
din Mostoles, din strada Paris,
numărul 5 şi duminică, la ora 12,
la Teatrul Federico Garcia Lorca
din Getafe, vis-à-vis de staţia de
metrou.
De la premiera de acum patru
ani a spectacolului „Legământ”,
acesta se joacă cu un mare
succes la public. Povestea de
dragoste dintre meşterul Manole
şi soţia sa Ana, inspirată din
cunoscuta baladă românească,
constituie tema unui spectacol
tulburător şi emoţionant. Jocul
sincer şi direct al actorilor
pătrunde în inima spectatorului,
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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

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 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
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Colaboración

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).

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

www.romanul.eu

coregrafia originală şi muzica
bine aleasă, fac din această
montare un act artistic de mare
ţinută. Spectacolul, prezentat
în premieră pentru publicul
din Spania, va fi onorat şi de
prezenţa
autorului
piesei,
Sebastian Ungureanu. Acesta
împreună cu regizorul, Gabriel
Martin, şi actorii (Jeno Major,
Alina Pertea, Adrian Prohaska
şi Nicolae Suciu) vor răspunde
întrebărilor
publicului
la
încheierea reprezentaţiei care va
avea loc în Getafe.
Multumim tuturor celor care
au facut posibil acest turneu:
Teatrul Gong Sibiu, Compania
S-baroc, BCR, Teatrul Federico
Garcia Lorca, Plan Local de
Inmigracion del Ayuntamiento de
Getafe, Asociacion de Rumanos
de Mostoles si organizatorului
Casa de Rumania de Espana.”
Intrarea gratuită!

eseori am auzit şi
chiar am fost de
acord cu faptul că
politica este plictisitoare sau
fără noimă. De nenumărate ori,
oamenii obişnuiţi preferă să vadă
ştirile mondene sau cele sportive
înainte de a urmări lucrările unui
summit internaţional în care se
decide reducerea poluării, de
pildă.
De cele mai multe ori, lipsa de
interes sau plictiseala care ne-o
produc subiectele serioase sau
doar aparent serioase ale politicii
ne îndepărtează de actualitatea
societăţii în care trăim.
Situaţia este cât se poate de
normală, pentru că într-o lume
cu câteva miliarde de oameni,
fiecare
măsoară
realitatea
după propriile nevoi şi de cele
mai multe ori acestea exclud
participarea socială şi pe ceilalţi.
Unii visează să-şi facă firme,
alţii vor să călătorească, unii fac
colecţii de timbre şi niciunul nu
se preocupă pentru politică.
Îi înţeleg perfect. În urmă
cu ceva ani nu găseam nimic
mai plictisitor şi inutil decât să
urmăresc sedinţele Consiliului
Local
dintr-un
oraș
din
România (era una din sarcinile
de redacție...). La un moment
dat chiar l-am întrebat pe unul
dintre consilierii tineri, dacă
nu se plictiseşte după atâtea
ore de şedinţă. Răspunsul său a
fost însă total opus: Cum să mă
plictisesc? Aici se face adevărata
administraţie!
Şi avea dreptate. Dacă unii
visează să călătorească sau să
urce pe Himalaya şi în timpul
acesta nu-i interesează cine
candidează la preşedinţie, pe
respectivul consilier nu-l pasiona
decât să administreze şi între
timp habar nu avea cine fusese
ultimul alpinist care a urcat pe
Himalaya. Trăim aşadar în lumi
individuale, ridicate însă pe

Felix Damian

aceeaşi fundaţie.
Cu toţii trăim într-o societate
în care trebuie să fim de acord
asupra paşilor care se fac în
continuare, iar românii din
Spania au şansa să moştenească
acum progresele obţinute de
societatea spaniolă, profitând de
statutul de cetăţean comunitar,
care le conferă dreptul de a vota
la alegerile locale.
Deşi interesul românilor a
fost neaşteptat de pozitiv până
acum, din moment ce sunt
înscrişi la vot peste 80 de mii
de compatrioţi, totuşi numărul
celor care ar putea să voteze este
mult mai mare - peste 300 mii.
În această perioadă, mulţi
români vor primi acasă o
scrisoare din partea Oficiului
Electoral, prin care vor fi
îndemnaţi să se înscrie în
registrul electoral. Este destul
de posibil ca foarte mulţi dintre
ei să uite să profite de această
ocazie şi le vor permite partidelor
politice să creadă că românii nu
au nevoie de politică, căci ei se
descurcă şi fără să fie consultaţi,
iar deciziile luate de alţii în
numele lor nu-i deranjează. Cei
care însă se gândesc la viitor, la
copiii lor, la nepoţii lor şi cei care
au înţeles că Spania nu mai e
demult doar o haltă pasageră în
drumul de întoarcere acasă, vor
avea luciditatea necesară de a
retrimite acea scrisoare semnată
pentru ca astfel, autorităţile să
ţină cont şi de români atunci
când vine vorba de drepturile
cetăţenilor care contribuie la
bugetele locale.
Orice cetăţean are dreptul
să se considere liber de politică,
mai ales atunci când ţara în care
trăieşte funcţionează, dar atunci
când ţara din care vii este într-o
criză profundă de moralitate,
poate că toţi ar trebui să fim aşi
în politică. Şi de ce să nu începem
din Spania?

4

DIN COMUNITATE

Spaniolii ne decorează poliţiştii

Atașatul
pentru
afaceri
interne al Ambasadei României
la
Madrid,
subcomisarul
Eliodor Tanislav, a fost decorat
la 5 octombrie 2010, de către
Ministerul de Interne spaniol cu
distincția “Crucea pentru Merit a
Poliției Naționale - însemn alb”,
cu ocazia Zilei Poliției Naționale

spaniole.
Subcomisarul
Eliodor
Tanislav a primit distincția la
propunerea
Comisariatului
General de Poliţie Judiciară,
pentru excelentele relaţii de
cooperare poliţienească stabilite
între cele două ministere,
mediate de către ataşatul de
interne, precum şi „datorită
implicării personale, reactive
şi necondiţionate a acestuia în
activităţile operative”.
Ceremonia a avut loc la
Cartierul General al Poliției
Naționale din Madrid, în
prezența
Ambasadorului
român,
doamna
Maria
Ligor,
a
Comisarului General al Poliției
Naționale și a Procurorului
Șef de la Audiencia Nacional,
precum și a altor oficiali de rang
înalt din Ministerul Justiției și a
atașaților de interne ai statelor
UE acreditați în capitala Spaniei.
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Români din Spania - invitaţi la Bruxelles de un
europarlamentar spaniol

www.romanul.eu
Din 26 septembrie,

La Albacete se oficiază
slujbe ortodoxe
Vă informăm că parohia
Albacete a semnat, în data
de 7 septembrie, un acord
interparohial cu parohia San
Pablo din Albacete. În baza
acestui acord începând cu data
de 26 septembrie vom oficia între
orele 17,00- 19,00, Acatistul
Mântuitorului Iisus Hristos și
Taina Sfintei Spovedanii.
Slujbele vor avea loc în sala
video a parohiei San Pablo din
Albacete (Calle Jose Echegaray,
nr. 36, la etaj), în ultima
duminică a fiecărei luni.

Un
grup
de
români
rezidenţi în Spania a vizitat,
recent, instituţiile europene
de la Bruxelles la invitaţia
europarlamentarului Partitului
Popular, Antonio López Isturiz,
secretar general al Partidului
Popular European (PPE).
Grupul, format din 20
de români a vizitat sediul
Parlamentului
European
de la Bruxelles. La vizită au
participat reprezentanţi de la
diverse asociaţii de români
din Comunitatea Madrid şi
alţi membri ai comunităţii din
Arganda del Rey, Alcalá de

Henares, Coslada, Torrejón
de Ardoz, Pinto, Madrid,
Alcobendas,
Brunete
sau
Alcorcón.
În
cadrul
vizitei
s-au
tratat teme de interes precum
funcţionarea
institutiilor
europene, criza economică care
afectează Spania sau implicarea
românilor în viaţa socială şi
politică spaniolă.
Iniţiativa
acestei
vizite
a aparţinut directorului de
Imigraţie din Torrejón de Ardoz,
Marius Ioan, care a fost sprijinit
de europarlamentarul popular
Antonio López Istúriz.

Un nou preot ortodox la Huelva
Veronica Opriţoiu

B

iserica
Ortodoxă
Română din Huelva
are un nou preot
ortodox român, în persoana
părintele Gheorghe Văduva, din
26 septembrie 2010.
Biserica Ortodoxă Română

funcţionează de mai bine de doi
ani în Huelva şi este situată pe
Calle Fermin Requena, nr. 5, în
localul Bisericii Catolice Santiago
Apostol. Slujbele şi sfintele taine
se oficiază în fiecare duminică,
începând cu orele 12.00, de către
preasfinţitul părinte Gheorghe
Văduva.

Pr. Paroh Sebastian Cătălin
Hogea

Casting pentru copii
la CEPI Coslada

C

entrul
HispanoRoman din Coslada,
gestionat
de
Fundatia Iberoamérica Europa,
organizează
sâmbătă,
16
octombrie, începând cu ora 11:30,
un casting pentru copii români,
iubitori de folclor. Candidaţii
care vor trece de preselecţie vor
face parte din grupul de copii
„Ghiocelul”, al cărui coordonator
este solista Gabriela Tone.
Înscriere în prealabil, la
centru, prin e-mail sau telefonic:
CENTRO
HISPANO
RUMANO DEL CORREDOR
DEL HENARES GESTIONADO
POR
LA
FUNDACIÓN
I B E R O A M É R I C A
EUROPA,
Travesía
del
Curtidor, 1, 28820 Coslada,
centrohispanorumano@madrid.
org, tel.: 91.674.12.63.

www.romanul.eu
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COMUNIDAD DE MADRID
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Donaţie

Atelier de confecţii trimis în România la Centrul Penitenciar Târgşor

A

mbasada României
din
Spania,
cu
sprijinul
Ministerului
Justiţiei,
al
întreprinderii
INDUYCO, Asociaţiei Amires
şi al Guvernul Regional al
Comunităţii Madrid a contribuit
la trimiterea în România a unui
atelier de confecţii destinat
reinserţiei sociale a femeilor
care sunt închise la penitenciarul
Târgşor.
La 5 octombrie 2010, a avut
loc la Madrid o ceremonie care
a marcat plecarea spre România
a unui transport cu un atelier de
confecţii complet utilat pentru
Penitenciarul de femei Târgşor,
donat de INDUYCO, Industrii şi
Confecţii, S.A. Donaţia cuprinde
34 maşini de cusut şi călcat,
aproximativ
40.000
metri
materiale de confecţii şi 272
bobine de aţă, precum şi alte
accesorii necesare funcţionării
atelierului.
Acest proiect, rezultat al

colaborării
între
misiunea
diplomatică a României la
Madrid şi Asociaţia AMIRES
din Spania, s-a conturat în
urma vizitei efectuate de către
reprezentanţi ai asociaţiei la
Centrul penitenciar Târgşor,
când a fost identificată utilitatea
unui proiect de reinserţie socială
a deţinutelor care execută

pedeapsa acolo.
Intermedierea donaţiei face
parte din programul de acţiune al
Asociaţiei AMIRES de acordare
de asistenţă socială femeilor
aflate în detenţie pe teritoriul
spaniol.
La actul protocolar de sigilare
a camionului au fost prezenţi,
între alţii, Eliza Diaconescu,
viceconsul, Pablo Gomez Tavira,
director pentru imigraţie, şi Javier
Sanchez Jimenez, subdirector
general programe de integrare
imigranţi din cadrul Guvernului
Regional al Comunităţii Madrid,
Felipe Bragado de Las Heras,
reprezentantul
INDUYCO,
Industrii şi Confecţii, S.A.,
Fernando Sanz, preşedintele
Asociaţiei
AMIRES,
alţi
reprezentanţi ai unor instituţii
spaniole.
Autocamionul va ajunge
până în 11 octombrie la
Centrul penitenciar Târgşor
din Târgşorul Nou din judeţul
Prahova.

În timp ce imigraţia scade,

Românii continuă să vină la Madrid

Paloma Adrados

N

umărul românilor din
regiunea Madridului a
crescut în ultimul an şi jumătate
cu 13 mii, potrivit raportului
prezentat recent de ministrul

regional al Muncii, Drepturilor
Femeii şi Imigraţiei, Paloma
Adrados.
Astfel,
comunitatea
românilor se menţine pe primul

loc între străinii care trăiesc
în Comunidad de Madrid, cu
peste 218 mii de persoane,
reprezentând aproximativ 20
la sută din populaţia imigrantă.
Din raportul dat publicităţii mai
reiese că în ultimele şase luni,
în regiunea Madridului s-au
înregistrat peste 3 mii de români
şi că cei mai mulţi dintre ei
trăiesc în oraşele din estul şi sudestul regiunii.
Paloma Adrados a precizat
că raportul a fost realizat în
funcţie de datele culese din
179 de localităţi care compun
regiunea şi că profilul străinului
din comunitatea Madridului
este tânăr, cu o medie de 31,6
ani, activ, din America Latina şi
Europa.
Din raport mai reiese că
numărul străinilor din regiune
înregistrează, pentru prima dată
în 10 ani, o uşoară scădere, de
0,24 procente.

Nr. 37

7 - 20 octombrie 2010

www.romanul.eu

Noua lege a muncii şi modificările ei

Gianina Stanea - jurist
Guvernul
Spaniei
a
aprobat, în 17 iulie 2010, noua
lege a muncii, după o lungă
perioadă de negocieri între
patronate şi sindicate.
Evaluând această nouă
lege, pozitiv sau negativ,
observăm că s-au introdus o
serie de noutăţi şi modificări,
care afectează atât patronul
cât şi salariatul, în diferite
aspecte
În continuare explicăm
care sunt aceste aspecte:
1. Contractul de muncă
pe perioadă determinată pe perioada unei lucrări,
unui proiect (fin de obra)
Referindu-ne la acest
tip de contract precizăm
următoarele:
dacă
până
acum acest contract evita
contractarea pe perioada
nedeterminata (indefinido),
noua lege, pe de o parte
limitează
perioada
de
contractare
pentru
acest
tip de contract la 3 ani, cu o
prelungire de 12 luni şi pe de
altă parte schimbă, modifică
în contract pe perioadă
nedeterminată (indefinido).
2. Concedierea - motive
obiective şi indemnizaţia
corespunzătoare.

Concedierea
obiectivă
se bazează pe motivele
economice ale firmei şi
anume:
dacă
societatea
demonstrează în instanţă, că
a suferit o pierdere economică
importantă care ulterior a
condus la o situaţie financiară
deficitară, poate concedia
salariaţii indemnizându-i cu
20 de zile pe an muncit.
I n d e m n i z a ţ i a
corespunzătoare concedierii
obiective a fost de 33 de zile/
an lucrat, până la intrarea în
vigoare a noii legi.
Până acum aceste motive
economice
erau
practic
imposibil de demostrat în
instanţă
3.
Concedierea
nejustificată
(despido
i m p r o c e d e n t e )
şi
indemnizaţia
corespunzătoare.
Concedierii nejustificate
îi corespunde o indemnizaţie
de 45 de zile pe an muncit,
pe o perioadă de 42 de luni,
pentru contractul pe perioadă
nedeterminată,
încheiat
înainte de intrarea în vigoare
a noii legi. Pentru acelaşi tip
de contract, încheiat ulterior,
indemnizaţia corespunzătoare
este de 33 de zile pe an lucrat,
pe o perioadă de 24 de luni.

Firma:
GIANINA STANEA
Jurist/Consilier juridic
FIDES ABOGADOS Y ASESORIA DE EMPRESAS S.L
C/Hermanos Alvarez Quintero, Nº 2, Madrid
TELF: 914 465 499; 650 763 838
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La Fortuna - o nouă staţie de metrou în Leganes

Experanza Aguirre

P

reşedintele Guvernului
regional al Comunităţii
Madrid, Esperanza Aguirre, a
inaugurat recent un nou sector
de linie din reţeaua metroului
madrilen.
De această dată este vorba
de linia 11 care face conexiunea
între staţia La Peseta din Pau
de Carabanchel şi cartierul La

Fortuna din Leganés.
Potrivit unui comunicat al
guvernului regional, prin această
mărire a reţelei, prima care se
dă în folosinţă în acest mandat,
a fost satisfăcută o revendicare
veche a celor 15 mii de locuitori
care se pot bucura de acum
înainte de această conexiune cu
reţeaua metroului madrilen.

COMUNIDAD DE MADRID
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Ambasada României redeschide atelierul
de arte plastice pentru copii
Ambasada României din
Spania anunţă că, începând
cu data de 9 octombrie, la
orele 11:30, se reiau activităţile
organizate pentru copii, la sediul
Ambasadei României la Madrid,
sub îndrumarea scenografei
Romana Preoteasa.
Copiii sunt asteptaţi în fiecare
sâmbătă, între orele 11:30 - 13:00,
la atelierul de plastică, unde
vor pregăti lucrări pentru noi
expoziţii şi pentru participarea la
diferite concursuri. „Reamintim
că, anterior, copiii au realizat o
serie de expoziţii având ca temă
Ziua Națională a României,
Ziua Europei sau Ziua Mamei, la
sediul Ambasadei, al Institutului

Cultural Roman de la Madrid, la
CEPI Coslada sau CEPI Alcala de

Henares și au câștigat în 2008
o serie de premii la concursul
“Carmen Holgueras”. Obiectivul
general al atelierului de plastică
este dezvoltarea sensibilităţii
artistice
şi
conştientizarea
actului artistic prin intermediul
diferitelor tehnici picturale,
grafice, sculpturale şi
non
convenţionale. Încurajăm pe
această cale înscrierea copiilor
din comunitatea româneasca la
acest atelier”, se precizează întrun comunicat al Ambasadei.
Înscrierile se pot face la adresa
de email: camelia.teodorescu@
embajadaderumania.es
sau la telefon: 913.501.881.
Participarea este gratuită.
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CASTELLON

„Augustin&Came” îşi prezintă poşetele de lux

A

rtistul
Augustin
Ghebaru
pregăteşte
lansarea celei mai noi
colecţii de genţi de lux, numită
„Exotic”. Românul îşi doreşte
ca poşetele create de el să
concureze în calitatea materiei
prime folosite, a cusăturilor,
a accesoriilor, a preţului şi a
finisărilor cu cele mai mari firme
din domeniu. În prezent, colecţia
conţine în jur de 25 de modele,
creatorul dorindu-şi ca, până la
finalul anului 2011, să ajungă la
aproximativ 50 de modele.
„Un produs de-al nostru
din piele de piton este de zece
ori mai ieftin decât al oricărei
firme concurente, având aceeaşi
calitate”, spune Augustin, care
a lucrat în trecut pentru mărci
de renume, preferând, în cele
din urmă, să-şi creeze un brand
propriu. Colecţia de genţi conţine
doar produse cu design unic sau
în ediţie limitată. Cea care se
ocupă de tipar, croială şi prototip
este chiar soţia sa, Camelia.
Deloc banale, genţile marca
„Augustin&Came” sunt croite
din materiale exclusiviste, din
piei exotice precum pielea de
piton, de viperă amazonică, de
crocodil, iguana, ren, vulpe,
sau gazelă, iar accesoriile sunt
cristale Swarovsky, pene speciale

aduse din Paris şi căptuşeală din
mătase naturală. La comandă, se
pot realiza şi genţi cu accesorii
din aur sau din diamante.
Specific acestei colecţii este
modul de realizare a mânerelor
genţilor:
prin
încreţirea
materialului. De asemenea, un alt
element definitoriu îl constituie
combinaţia de 2-3 piei exotice în
realizarea fiecărui produs.
Creaţiile
designerului
Augustin
Ghebaru
pot
fi
achiziţionate la un preţ de
aproximativ 100-200 de euro, în
timp ce „pe piaţă, astfel de genţi
la firmele concurente se vând cu
1.000 de euro”, după cum spune
însuşi artistul.
Genţile se află deja în
magazine, însă lansarea oficială
a colecţiei „Exotic” mai are puţin
de aşteptat, până când creatorul
ei va găsi forma şi modul optim
de prezentare.

Castellon de la Plana

Un nou program social pentru români

C

ursurile
de
limba
castellană şi valenciană
sau
de
informare
asupra sistemului educaţional şi
sanitar spaniol sunt doar câteva
dintre activităţile de care pot
beneficia o parte dintre străinii
din oraşul Castellon de la Plana,
prin intermediul unui nou
program social desfăşurat de
autorităţile spaniole.
Primăria
din
Castellon
a anunţat, la sfârşitul lunii
septembrie, punerea în aplicare
a unei noi iniţiative sociale,
programul „Noi Yiran”, care
vine în sprijinul străinilor din
cartierul San Agustin y San
Marcos al localităţii Castellon
de la Plana. În oraş locuiesc
37.798 de străini, iar aproape
70% dintre aceştia, respectiv
24.218 persoane, sunt de origine
română.
Numele programului spaniol
este format din cuvântul
românesc „noi” şi din arabul
„yiran” (vecini) şi a fost ales
tocmai
datorită
numărului
mare de români şi de arabi
care locuiesc în cartierul San
Agustin y San Marcos. Scopul
acestei iniţiative a primăriei este
de a consolida relaţiile dintre
locuitorii autohtoni ai cartierului
San Agustin y San Marcos şi
străinii stabiliţi aici, majoritatea
români.
Carmen Amorós, consilierul

departamentului de Bunăstare
Socială din cadrul primăriei din
Castellon, a prezentat proiectul
pe 24 septembrie, la Centrul
de Cultură din cartierul San
Agustin.
Conaţionalii din acest cartier
vor beneficia şi de programe
de consiliere juridică, de
prevenire
a
absenteismului
şcolar şi a conflictelor generate
de diferenţele culturale şi
etnice, de consiliere familială
şi socială, de familiarizare cu
normele şi tradiţiile spaniole. De
asemenea, unele dintre proiecte
vizează sprijinirea femeilor, a
vârstnicilor şi a tinerilor.
Programul va fi pus în
aplicare
prin
intermediul
Agenţiei de Mediere şi Integrare
socială AMICS, organizaţie care
desfăşoară multiple programe
în sprijinul străinilor din
Comunitatea Valenciană şi care
are peste 80 de sedii în multe
dintre localităţile valenciene.
Programul este cofinanţat de
ministerul Muncii şi Imigraţiei
din Spania.
„Noi Yiran” va fi realizat
de doi mediatori culturali
cunoscători ai limbii române
şi arabe, ajutaţi de de alţi doi
mediatori aflaţi în formare.
La bunul mers al programului
va contribui încă un mediator
intercultural angajat de fundaţia
Punjab.
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Până la 30 noiembrie,

Subvenţii de 125 de euro la electrocasnice

Frigiderele, congelatoarele,
cuptoarele, maşinile de spălat
vase şi cele de spălat haine,
precum şi plitele cu inducţie vor
fi mai ieftine în Comunitatea
Valenciană, în perioada 1
octombrie - 30 noiembrie 2010.
Comunitatea Valenciană a dat
startul unei noi ediţii a Planului
de Reînnoire a Electrocasnicelor,
cea de-a cincea, prin care
familiile din provinciile Valencia,
Castellon şi Alicante pot beneficia
de reduceri de până la 125 de
euro la cumpărarea anumitor
electrocasnice, renunţând în
schimb la produsele vechi de
acasă. Singura condiţie este ca
aparatul nou achiziţionat să se
încadreze în categoria energetică
A, A+ sau A++. Se preconizează
că noile aparate vor permite unei
familii să economisească între
220 şi 270 de euro pe an, datorită
consumului energetic mai mic.
Reducerile, care variază între
85 de euro şi 125 de euro, vor
fi acordate tuturor cetăţenilor
rezidenţi
în
Comunitatea
Valenciană. Fiecare cumpărător
are dreptul să achiziţioneze cel

mult câte un produs din fiecare
dintre cele şase categorii de
electrocasnice pentru a putea
beneficia de reducerile anunţate.
În schimb, va renunţa la aparatul
vechi de acasă, acesta urmând
să fie preluat de la domiciliu
de către o firmă specializată,
cumpărătorul netrebuind să
plătească nimic pentru acest
serviciu.
Înainte de a achiziţiona
produsul dorit, consumatorul
trebuie să se intereseze dacă
magazinul respectiv face parte
din cele care au aderat la acest
program. În prezent, multe
dintre hipermarketurile din
comunitate fac deja parte din

acest proiect.
Aparatele care pot fi
cumpărate prin acest plan
sunt:
a. frigidere sau combine
frigorifice care au un volum
minim de 150 de litri şi se
încadrează în clasa energetică A+
sau A++;
b. congelatoare care au un
volum minim de 150 de litri şi se
încadrează în clasa energetică A+
sau A++;
c. maşini de spălat din clasa
energetică A şi eficienţă de
spălare A;
d. maşini de spălat vase din
clasa energetică A şi eficienţă de
spălare A;
e. cuptoare care se încadrează
în clasa energetică A;
f. plite cu inducţie (encimeras)
mixtă sau totală;
Ediţia din acest an a Planului
de Reînnoire a Electrocasnicelor
din Comunitatea Valenciană
beneficiază de un buget de
7.200.000 de euro. În primele
trei zile de aplicare a acestui
plan, a fost acordată suma de
688.750 de euro.

Castellon

Ansamblul „Primăvara”, la început de drum

„Mititelu
frumuşelu”,
„Printre munţi şi printre văi”,
„Mi-o zis mama ca mi-o da”,
„Braşoveanca”sau „Ciobănaşul”
sunt doar câteva dintre melodiile
şi dansurile care alcătuiesc
repertoriul micului ansamblu de
muzică populară „Primăvara”,
din Castellon. Opt copii cu
vârste între 7 şi 9 ani, dar cu
sufletele pline de mândrie că
sunt pui de români, cântă muzică
românească şi şi dansează pe
ritmuri tradiţionale, îmbrăcaţi în
costume populare.
„Grupul
se
numeşte
<<Primăvara>>, pentru ca am
strâns copiii chiar înainte de
Mărţişor. Pe 1 iunie am avut
primul spectacol, chiar de ziua
lor”, precizează coordonatorul de
activităţi culturale al organizaţiei
„Siempre Joven”, Bianca Iotu (20
de ani). Organizaţia face parte
din Fundaţia Sfântul Nicolae din
Castellon.
Deşi sunt de-o şchioapă,
micuţii artişti nu s-au sfiit să
cânte din toată inima oriunde
s-au prezentat şi să încânte
auditoriul cu repertoriul lor
artistic. Grupul „Primăvara” a
fost invitat în luna iunie la un
hotel din Castellon, cu ocazia
prezentării activităţilor fundaţiei,
unde copiii au interpretat câteva
strofe din imnul naţional al
României. Apoi au participat
la activităţile organizate de
Crucea Roşie, la inaugurarea
unui colegiu şi, ca o încununare

a eforturilor lor, pe 27 iunie au
cântat în deschiderea concertului
susţinut la Castellon de îndrăgita
solistă de muzică populară Irina
Loghin, spectacol la care au fost
prezente peste 400 de persoane.
Interpreta a mai avut două
concerte, la Benidorm şi la Calpe.
În prezent, micuţii se pregătesc
să participe, pe 23 octombrie,
la Săptămâna Interculturală din
oraşul Castellon de la Plana.
Sufletul grupului şi cea care îi
coordonează pe micii artişti este
Liliana Iotu (43 de ani). „Copiii
sunt încă mici, aşa că dansurile
şi cântecelele sunt uşoare, ca să
îi atragă; nu e nimic complicat
sau prea greu de învăţat”,
precizează Liliana.
Iniţial, repetiţiile aveau loc
la sediul fundaţiei, însă cum
majoritatea copiilor sunt din
Dâmboviţa, s-a încheiat un acord

cu Biroul Consiliului Judeţean
Dâmboviţa din Castellon, acord
prin care este pus la dispoziţia
grupului un spaţiu pentru
repetiţii, iar copiii participă
la multe dintre activităţile
organizate aici.
Astfel, pe 1 octombrie,
micuţii din grupul „Primăvara”
au cântat şi au dansat la sediul
Biroul Consiliului Judeţean
Dâmboviţa, marcând începerea
primei ore a cursului de Limbă,
cultură şi civilizaţie românească
ce se va desfăşura în acest loc.
„Aşteptăm mult mai mulţi
copii, chiar dacă sunt sau nu
din judeţul nostru, să se înscrie
la cursuri, dar sperăm să fie şi
mulţi care doresc să facă parte
din grupul „Primăvara”, ne-a
mărturisit Diana Georgescu,
reprezentantul
Consiliului
Judeţean Dâmboviţa.
Pagină realizată de Mihaela Florea
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Candidații socialiști la
primării

Partidul Socialist din
Comunitatea Valenciană
a început să-și desemneze
candidații la funcțiile de
primari pentru alegerile
de anul viitor. Astfel, va
candida pentru Valencia,
împotriva Ritei Barbera,
deputatul Joan Calabuig.
Acesta s-a născut în
Valencia și are 50 de
ani. A studiat dreptul la
Universitatea din Valencia
și are un MBA în Madrid.
A fost eurodeputat între
2004 și 2008 și este
deputat de Valencia și şef
al Comisiei de Cooperare
Internațională
pentru
Dezvoltare. În Alicante
se va bate pentru postul
de primar din partea
socialiștilor Elena Martin,
în Sagunto va fi Manuel
Carbó, iar în Alcoy a
fost ales drept candidat
la primărie, socialistul
Antonio Francés.
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Vecinii scandalizaţi de prostituția din oraşul Valencia

Asociațiile
de
cetățeni
din Valencia cer primăriei
reglementări mai dure împotriva
prostituției
stradale.
Sunt
cunoscute zonele fierbinți din
Malvarrosa, Nazaret sau zone din
centrul orașului precum faimosul
din acest punct de vedere
cartier
Velluters,
incluzand
străzi precum Guillém Sorolla,
Viana și Vinatea. În ultimul
timp geografia prostituției din
oraș s-a extins spre Primărie
prin străzile Barón de Cárcer,
Escolano, Adressadors, Madrina,
Padilla, San Vicente sau Músico
Peydró. În Beniparrell, Denia
sau Castellon prostituția stradală
este deja pedepsită cu sancțiuni
care merg de la 350 la 1500 de

euro. În anul 2007, un studiu
arăta că numărul prostituatelor
ar putea fi între 25 și 30 de mii în
toată Comunitatea Valenciană,
ceea ce înseamnă 10% dintre
prostituatele din Spania. În
prezent se crede că din cauza
crizei fenomenul s-a extins. Din
cele 30 de mii de prostituate
valenciene, 6% își ofereau
serviciile în stradă, ceea ce
înseamnă aproximativ 1.800, 4%
erau prostituate de lux, iar 90 %
lucrau în cluburi. Se estima că au
fost clienți ai prostituatelor în jur
de 313.000 valencieni. Aproape
toată industria sexuală era
controlată sub o formă sau alta
de mafie fiind adesea asociată
drogurilor.
Pagină realizată de Marin Pruteanu
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Sărbătoarea de „9 de octubre”
În 9 octombrie este ziua
Comunității
Valenciene.
Se
comemorează intrarea în orașul
Valencia a regelui Jaime I în
1238, ca urmare a procesului
de recucerire creștină a părții
din peninsulă, care aparținea
arabilor. Există mai multe
ceremonii solemne care pot
fi urmărite în această zi,
printre care: coborârea și apoi
ridicarea steagului Valenciei
(numit Senyera) de pe balconul
principal al clădirii Primăriei,
semn al recuceririi; salvele de
onoare și defilarea până la statuia
ecvestră a lui Jaime I din Plaza
del Parterre; ofrenda de coroane
de flori la acest monument;
interpretarea în Piața Primăriei
a Imnului Regional de către
Orchestra Municipală a Valenciei
și spectacolul de focuri artificiale
și petarde din aceeași piață care
se produce în jurul orei 2.
În noaptea de 8 octombrie la
miezul nopții se desfășoară un
concurs internațional de focuri
artificiale în Paseo de la Alameda,
anul acesta fiind a 31 - a ediție.
O altă tradiție populară
specifică acestei zile - la
„mocaorà” - constă în faptul că
bărbații trebuie să facă cadou
iubitelor lor, dar și mamelor un
coșuleț (numit mocador), în mod
normal îmbrăcat în mătase, în
care sunt dulciuri din marțipan

sub formă de fructe și legume.
Dintre aceste dulciuri nu ar
trebui să lipsească simbolurile
sexuale care sunt „la piuleta” ce
reprezintă vaginul cu ovarele și
„el tronador”, respectiv penisul.
Semnificația acestor dulciuri
ar fi o versiune de pastelerie a
istoriei recuceririi Valenciei. Se
spune că populația de atunci ar
fi oferit soției lui Jaime I fructe
și legume din propriile cîmpuri
ca simboluri ale fertilității. Și se
mai spune că în anii următori
au celebrat cucerirea Valenciei
de către Jaime I cu un tip de
petarde ce se numeau „Piuleta”
și „Tronador”. În secolul al
XVIII-lea, însă, petardele au
fost interzise, iar brutarii au
stilizat toate aceste elemente și
așa a apărut macaora. În afară
de aceasta, pe 9 octombrie
se sărbătorește și sfântul
îndrăgostiților valencieni care
este Sfântul Dionisie (Sant Donis
în valenciană).
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CASTILLA LA MANCHA

Localnicii din Llanos del Caudillo, sătui de români
Odată ce campaniile agricole
de strângere a fructelor şi
legumelor s-au încheiat sau se
apropie de sfârşit în Castilla
la Mancha, şi taberele ilegale
de sezonieri români încep
să se golească. Rămâne însă
nemulţumirea
localnicilor
faţă de cei care s-au stabilit
în vecinătatea satelor lor şi
au încălcat numeroase reguli
elementare
de
convieţuire.
Prin vocea primarului Santiago
Sanchez Morena, care a acordat
un interviu presei locale,
sătenii din Llanos spun că
s-au săturat de problemele pe
care le presupune în fiecare

an instalarea aşezământului
de români, mulţi dintre ei de
etnie romă. Oamenii se plâng
că nou-veniţii se strâng în piaţa
centrală a localităţii, unde îşi
şi fac necesităţile fiziologice,
consumă băuturi alcoolice, nu
respectă regulile de curăţenie
pe teritoriul public, fură din
grădini, iau în stăpânire casele
de ţară abandonate. Spaniolii
spun că marea majoritate a celor
veniţi în acest an în satul lor
provin din tabăra dezafectată
de la Argamasilla de Alba, iar
unii dintre muncitorii sezonieri
aveau de lucru în alte localităţi,
iar seara se întorceau în tabără

pentru a dormi. Autorităţile
locale au considerat că prin
construirea unui adăpost special
destinat cazării sezonierilor
angajaţi în localitate, problema
aşezămintelor ilegale s-ar fi
rezolvat. Realitatea a fost însă
cu totul alta. Într-un sat de
aproximativ 700 de locuitori,
care poate oferi de lucru pe
perioada campaniilor agricole
la cel mult 80 de muncitori, în
Llanos del Caudillo s-au instalat
în acest an 250 de persoane.
Din păcate, tabăra din Llanos
nu a fost singura de acest tip, în
regiune funcţionând mai multe
astfel de aşezăminte ilegale.

Toledo se deschide tot mai mult turiştilor asiatici
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3 milioane de euro pentru staţia de autobuze din Toledo
Preşedintele
Comunităţii
Autonome Castilla la Mancha,
Jose Maria Barreda, a vizitat
în urmă cu câteva zile staţia
de autobuze din Toledo, în
modernizarea căreia a fost
investită suma de 3 milioane de
euro. Preşedintele guvernului
regional şi-a arătat satisfacţia
atât faţă de aspectul final al
staţiei de autobuze, cât şi faţă
de calitatea lucrărilor efectuate
acolo. Împreună cu primarul
urbei, Emiliano-García Page,
Barreda a inspectat fiecare
colţişor al staţiei de autobuze din
Toledo, oprindu-se de mai multe
ori pentru a solicita părerea
cetăţenilor şi a şoferilor despre
rezultatul final al lucrărilor. Cu
toţii au coincis în exprimarea ideii

că suma plătită de autorităţile
regionale nu este deloc exagerată
şi că toate eforturile depuse sunt
răsplătite prin faptul că autogara
a devenit una din cele mai
moderne si accesibile din toată
Spania. După spusele primarului
Garcia Page, staţia de autobuze
din Toledo primeşte anual
2.800.000 de călători, care
trebuie să-şi formeze o primă
impresie favorabilă de la primul
pas făcut în municipiul Toledo.

Au lăsat maşinile şi s-au urcat pe biciclete

După participarea în cadrul
Târgului
Internaţional
de
Turism din Japonia (JATA),
considerată a fi unul din cele
mai importante târguri turistice
la nivel mondial, municipiul
Toledo urmăreşte o nouă ţintă
pe continentul asiatic: India. În
data de 1 octombrie, consilierul
pentru turism din cadrul
Primăriei
Toledo,
Milagros
Tolon, a primit vizita unui grup
de 20 de agenţi turistici indieni,
invitaţi de către muncipalitate

în capitala mancegă. Obiectivul
invitaţiei a fost acela de a
promova capitala provinciei pe o
piaţă turistică ce pare a fi foarte
promiţătoare pentru următorii
ani. Patronatul Municipal pentru
Turism a realizat acestă călătorie
de familiarizare cu scopul ca
agenţii turistici să cunoască în
mod nemijlocit oraşul Toledo şi
capacitatea sa din punct de vedere
turistic, cultural şi hotelier.
Aceştia urmează să se întoarcă
în ţara lor şi să publiciteze toate

informaţiile obţinute în Spania,
în perspectiva vânzării unui
număr cât mai mare de călătorii
sau vacanţe pentru teritoriul
spaniol. Autorităţile din Toledo
arată că piaţa turistică din India
are un potenţial foarte mare, la
fel ca şi piaţa chineză sau a altor
ţări din sud-estul Asiei întrucât,
conform Organizaţiei Mondiale
de Turism, cifra de 11,5 milioane
de turişti care vin în fiecare an
din regiunea amintită, sr putea fi
de 5 ori mai mare în anul 2020.

1.400 de locuitori din Albacete
au lăsat maşinile în garaj, s-au
dotat cu echipament sportiv şi
au plecat spre centrul oraşului,
unde s-a dat startul într-o
cursă de biciclete organizată
în cadrul săptămânii dedicate
îmbunătăţirii
mobilităţii
şi
accesibilităţii în localitatea din
Castilla la Mancha. Prezentă la
linia de pornire a fost primarul
oraşului, Carmen Olivar, care
le-a vorbit din nou cetăţenilor
despre importanţa unui oraş în
care circulaţia să fie fluentă, iar
stilul de viaţă mult mai sănătos.
Cei 1.400 de participanţi au putut
astfel să parcurgă un traseu bine
delimitat în centrul oraşului, în
care accesul automobilelor fusese
interzis, exprimându-şi astfel
acordul pentru dezvoltarea unor
obiceiuri de deplasare sănătoase
şi deloc nocive pentru mediul
înconjurător. Toţi concurenţii
la cursa ciclistă organizată de
Primărie au primit câte un cadou,
iar la final au fost trase la sorţi 5
premii constând în călătorii la
Barcelona şi 6 biciclete.

Carmen Olivar a fost foarte
mulţumită
de
participarea
cetăţenească la eveniment şi
a amintit de recenta creare în
oraş a unei patrule de poliţişti
pe bicicletă. Acest grup este
alcătuit din 30 de poliţişti locali,
ce s-au oferit în mod voluntar
pentru a-şi realiza pe bicicletă
activitatea zilnica de pază şi
supraveghere a parcurilor şi
grădinilor municipiului, precum
şi a uzului adecvat al zonelor
destinate traficului de pietoni
şi de biciclete. Prin înfiinţarea
acestui nou serviciu, Albacete se
alătură altor oraşe cu iniţiative
similare
precum:
Madrid,
Granada,
Oviedo,
Londra,
Bruxelles sau Viena.

Generozitatea donatorilor de sânge, premiată
în Ciudad Real
329
de
persoane
din
municipiul Ciudad Real au fost
elogiate la Teatrul Municipal
Quijano, în cadrul unui eveniment
dedicat exprimării recunoştinţei
faţă de toţi donatorii de sânge
din regiune. La cea de-a XIX-a
întâlnire a donatorilor, cele 329
de persoane au primit o insignă
care
semnifică
mulţumirea
societăţii faţă de gestul altruist,
discret şi dezinteresat pe care-l
fac atunci când donează viaţă.
Prezentă la eveniment, Rosa
Romero, primar al oraşului,
a mulţumit şi ea acelora care
donează sânge, devenit unul din
cele mai preţioase lucruri într-o

societate materialistă ca aceea
în care trăim. Mai trebuie spus
că din cele 20.000 de donaţii de
sânge realizate anual, provincia
Ciudad Real nu numai că îşi
acoperă propriile nevoi, ci se
transformă şi într-un furnizor de
mare preţ pentru alte comunităţi
autonome.
Pagină realizată de Anca Panţuru
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LCCR continuă şi în 2011

Limba română, predată în 200 de şcoli spaniole

În urma repartiţiei din 27 august, cursurile se desfăşoară în: Andalucia- 3 grupe de elevi în 3 colegii din localitatea Roquetas del Mar, Aragon- 31 de grupe în 23 de colegii
din 5 localităţi, Castilla La Mancha- 64 de grupe în 53 de colegii din 25 de localităţi, Catalunya- 18 grupe în 16 colegii din 7 localităţi, La Rioja- 6 grupe în 5 colegii din 2
localităţi, Comunitatea Madrid- 75 de grupe în 55 de colegii din 17 localităţi, Murcia- 3 grupe la un colegiu din localitatea Lorca, Comunitatea Valenciană- 26 de grupe în 17
colegii din 3 localităţi.
Mihaela Florea
Fiecare grupă conţine, în
medie, 20 elevi, dar nu mai
puţin de 15 şi nu mai mult de
25. Cursurile se desfăşoară
în aproape 200 de colegii din
Spania şi, în funcţie de fiecare
comunitate şi şcoală, ar fi
trebuit să înceapă în jurul datei
de 4 octombrie. Totuşi, există
încă multe localităţi şi colegii
în care orele de limba română
nu au început nici acum, din
cauza lipsei sau întârzierii în
comunicarea
dintre
partea
română şi cea spaniolă.
Dintre profesorii care predau
anul acesta în Spania, 32 au făcut
parte din colectivul didactic şi
anul trecut şi au prioritate nu
doar la păstrarea propriilor
grupe, ci şi la alegerea altor grupe
până la un total de maximum
nouă (72 de ore de predare pe
săptămână), în detrimentul
unora dintre colegii care au
susţinut examenul de selecţie
anul acesta şi care, deşi au fost
declaraţi admişi cu punctaj
mare, nu mai au posturi. Este
posibil ca, pe parcursul anului
şcolar, numărul profesorilor
care predau să crească, odată cu
formarea unor alte noi grupe de
elevi.
Cursul de română, la cel de-al
patrulea an
Începând cu anul şcolar
2007-2008,
Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului
şi Sportului şi Institutul Limbii
Române au lansat Proiectul
privind predarea cursului de
Limbă, cultură şi civilizaţie
românească în unităţi de
învăţământ din state membre

ale Uniunii Europene. Proiectul
este desfăşurat în prezent în
Spania, Italia şi Belgia. Cursul
de Limbă, cultură şi civilizaţie
românească, în format de două
ore pe săptămână, cu profesori
români, este predat în şcolile din
Spania ca activitate extraşcolară.
Programa de studiu este
structurată pe trei niveluri de
studiu: învăţământ primar,
gimnazial şi liceal. Cursul poate fi
urmat de orice elev, indiferent de
naţionalitate. La finalul fiecărui
an de curs, elevii primesc diplome
şi atestate de la Ministerul
Educaţiei din România. Pe baza
acestor atestate, li se vor echivala
cunoştinţele de limba română,
istorie şi geografie la întoarcerea
în şcolile din România, copiii
nefiind nevoiţi să mai dea alte
diferenţe.
În anul şcolar 2007-2008,
21 de profesori au făcut parte
din proiectul-pilot al cursului
de Limbă, cultură şi civilizaţie
românească. 1.507 elevi din
Spania, din 89 de unităţi
şcolare, organizaţi în 113 grupe,
au absolvit cursul organizat
de MECT, în colaborare cu
Ministerul Educaţiei din Spania.
Au participat şi elevi de alte
naţionalităţi: spanioli, ucraineni,
bulgari, marocani, moldoveni.
Anul şcolar 2008-2009 a
început în 330 de şcoli, în care
au susţinut ore de curs 86 de
profesori, cu 65 mai mulţi decât
în anul şcolar 2007-2008, când a
fost implementat proiectul. Deşi
108 cadre didactice primiseră
repartiţia pe posturi, acordurile
româno-spaniole
necesare
pentru începerea cursurilor au
fost încheiate treptat, iar unii

profesori români au început
cursurile mult mai târziu.
Numărul elevilor a ajuns la
aproape 5.000.
Criza economică a înjumătăţit
numărul profesorilor în 2009
În cel de-al treilea an, 20092010, numărul profesorilor a fost
redus din cauza crizei economice,
la începutul lui septembrie
primind repartiţie doar 42 de
cadre didactice. Cursul a fost
finalizat de aproximativ 3.000
de elevi.
De
precizat
că
plata
profesorilor, suporturile de
curs şi unele dintre materialele
didactice sunt asigurate de
Institutul Limbii Române, partea
spaniolă fiind cea care pune la
dispoziţia profesorilor sălile de
curs şi care permite cadrelor
didactice să interacţioneze cu
elevii şi cu părinţii acestora..
Salariul profesorului - 30,5
euro brut pe oră
Cadrele didactice care predau
acest curs sunt remunerate cu
suma de 30,5 euro brut pe oră.
Astfel, un profesor care are are
nouă grupe, acoperind maximum
de ore posibil, va câştiga în jur
de 2.200 de euro brut pe lună,
în timp ce unul care are doar o
grupă va primi aproximativ 250
de euro brut pe lună.
Nu se încheie contracte de
muncă, ci doar contracte de

colaborare cu Institutul Limbii
Române pentru plata cu ora, ceea
ce înseamnă că anii de predare
în Spania nu sunt consideraţi
vechime în cartea de muncă
din România a profesorului. O
altă condiţie obligatorie este
ca profesorii să fie rezidenţi în
Spania.
„Am auzit că domnul
ministru a spus că vom câştiga
foarte bine în Spania, în jur de
2.200 de euro. Banii aceştia sunt
sumă brută şi asta doar în cazul
în care aş fi putut obţine nouă
grupe de elevi. Ce primesc va fi
impozitat cu 16%, iar apoi am
auzit că ni se va aplica şi nouă
reducerea de salariu de 25%. Nu
cred că în acest caz vor mai fi
chiar aşa de mulţi bani precum
se spune”, a declarat una dintre
profesoarele implicate în acest
proiect, care ne-a rugat să-i
păstrăm anonimatul.
Deşi
Institutul
Limbii
Române a fost contactat cu 10
zile înainte de închiderea ediţiei,
pentru a confirma suma netă pe
care o vor primi cadrele didactice
pe o oră de curs, dar şi dacă
profesorii admişi, dar rămaşi
fără post, ar putea să-şi formeze
singuri grupe de elevi, nu am
primit niciun răspuns.
„Eu presimt că o să-mi placă
mult acest curs!”
Profesoara
Roxana

Anghelache a participat anul
acesta la concursul de selecţie a
cadrelor didactice, fiind declarată
admisă, însă, deocamdată, nu are
post, cele 26 de grupe formate în
Comunitatea Valenciană fiind
repartizate celor trei colege ale
sale care au predat şi anul trecut.
Până se va forma o nouă
grupă, profesoara a decis să
predea limba română la Biroul
Consiliului Judeţean Dâmboviţa,
respectând programa cursului
de Limbă, cultură şi civilizaţie
românească, însă fără a fi
remunerată pentru aceste ore
de Institutul Limbii Române.
Roxana Anghelache a mai predat
limba română copiilor români
din Castellon, la sediul Biroului
Consiliului Judeţean Dâmboviţa,
şi în anul şcolar 2008-2009,
ca profesor voluntar, însă anul
acesta profesoara va fi plătită din
fondurile Consiliului Judeţean.
La 1 octombrie 2010, în
prezenţa a peste 40 de persoane,
Roxana Anghelache a ţinut
prima oră de curs, reamintindule copiilor şi părinţilor câteva
dintre simbolurile şi tradiţiile
naţionale româneşti, în timp ce
micuţii din grupul de dansuri
populare „Primăvara” au încălzit
atmosfera şi au primit ropote
de aplauze. Vizibil emoţionată,
profesoara a păstrat în suflet
cuvintele unui băiat de 11 ani,
venit să se înscrie la curs:
„Roxana, eu o să vin sigur,
pentru că, din ce am văzut azi,
presimt că o să-mi placă mult
acest curs!”
(Vezi pe www.romanul.eu care
sunt localităţile şi şcolile în care va
fi predat cursul de limbă română)
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Înaintea alegerilor locale din 2011,

312 mii de români - chemaţi să-şi revendice
dreptul de vot la alegerile locale

Pe lângă aceasta, în perioada următoare peste 312 de mii de români vor primi solicitări de înscriere în registrul electoral spaniol, în cadrul campaniei de pregătire a censului
electoral dinaintea viitoarelor alegeri locale.
Felix Damian
Aceste solicitări sunt de fapt
scrisori tipizate care conţin un
formular în care destinatarul
poate completa şi confirma
faptul că doreşte să fie înscris
în registrul electoral din Spania
şi, în consecinţă, poate vota sau
chiar poate candida la alegerile
locale.
Procedura este destul de
simplă, iar destinatarul nu
trebuie decât să bifeze căsuţa
din dreptul propoziţiei „deseo
ejercer el derecho de sufragio
en España en las elecciones
municipales” (... doresc să-mi
exercit dreptul de vot în Spania
la alegerile locale).
Conducerea
Oficiului
Electoral
consideră
că
aproximativ o treime dintre
persoanele
chestionate
vor
răspunde afirmativ la aceste
scrisori. „Scrisorile au fost trimise
deja la Poştă şi modalitatea de
a răspunde este foarte simplă.
Scrisorile conţin acea declaraţie
formală prin care destinatarul
acceptă înscrierea în registrul
electoral şi nu trebuie decât să
fie bifată căsuţa din dreptul
afirmaţiei ‚doresc să-mi exercit
dreptul de vot’, trebuie pusă
data şi semnătura. După aceea,
scrisoarea se poate îndoi şi se
lipeşte cu propriul lipici, după
care poate fi introdusă în orice
cutie poştală de la oficiile Poştei.
Răspunsul se face fără timbru,
iar adresa Oficiului Electoral
este scrisă deja pe plicul care
ajunge la destinatar. De obicei
o treime din răspunsuri ajung
la noi, în cazul cetăţenilor
comunitari”, ne-a precizat Jose
Luis Viezma - director adjunct
al Oficiului Registrului Electoral
din cadrul Institutului Naţional
de Statistică din Spania.
Noutate: înscrierea se poate
face şi pe internet
De obicei, dacă scrisoarea
nu este trimisă imediat înapoi,
ajunge să se piardă şi astfel,
destinatarul nu mai reuşeşte
să voteze, deşi are dreptul. În
această campanie de constituire a
censului alegătorilor comunitari,
autorităţile au introdus şi
facilitatea de a face înscrierea pe
internet.
„De această dată a fost
creată şi această posibilitate
de a efectua declaraţia formală

prin
intermediul
paginii
noastre web https://sede.ine.
gob.es, unde se găseşte linkul
pentru înscriere. Pe scrisorile
trimise de Oficina del Registro
Electoral se găseşte şi o parolă
de procedură electronică - clave
de tramitacion telematica - cu
ajutorul căruia se poate face
această înscriere pe pagina web.
SIngura informaţie necesară
este numărul de identificare
NIE, care nu apare pe scrisoare,
ci pe documentele de identitate
ale persoanei”, ne-a mai explicat
Jose Luis Viezma - director
adjunct al Oficiului Registrului
Electoral.
De la intrarea României
în Uniunea Europeană, în
2007, Oficiul Electoral (Oficina
Electoral) a trimis, în două
rânduri,
scrisori
tuturor
cetăţenilor români, cu ocazia
alegerilor locale şi europene,
solicitându-le
înscrierea
în
registrul electoral.
Dacă în 2007, doar 50 de mii
de români au ales să voteze la
alegerile locale din Spania, până
la ora actuală numărul acestora a
crescut până la 81.496.

Formular

de înscriere în registrul

electoral spaniol

De asemenea, anul acesta,
la alegerile pentru Parlamentul
European, românii din Spania au
putut să voteze fie pentru listele
spaniole, fie pentru candidaţii
din România.
În primul caz au fost peste 60
de mii de români care au solicitat
înscrierea în registrul electoral
spaniol, în timp ce pentru
candidaţii din România au votat
puţin peste 1000 de persoane.
La ora actuală, Oficiul
Electoral din cadrul Institutului

Naţional de Statistică a început
o nouă campanie de informare
prin trimiterea a 757 de scrisori
către cetăţenii europeni din
Spania care nu sunt înscrişi în
registrul electoral.
Cu această nouă ocazie au
fost trimise scrisori doar acelor
cetăţeni europeni care nu au
mai primit niciodată o astfel de
solicitare, dar care se regăsesc
în evidenţele populaţiei d ela
primării.
În consecinţă, românii care
au primit scrisoarea din partea
Oficiului Electoral din Spania
înaintea alegerilor din 2007 şi
nu au răspuns pozitiv, de această
dată nu vor mai primi o nouă
scrisoare.
Cu toate acestea pot face
înscrierea în continuare în
registrul electoral spaniol, fie
prin intermediul paginii web
https://sede.ine.gob.es,
unde
vor avea nevoie de un certificat
electronic care se poate obţine de
la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre (http://www.fnmt.es/).
În acelaşi tim, persoanele
interesate au la îndemână şi
posibilitatea de a se înscrie

oricând în registrul electoral
spaniol prin simpla solicitare
a acestui lucru la sediile
primăriilor.
Până una alta, Oficiul
Electoral a trimis prin poştă
scrisoarea de solicitare a
înscrierii în registrul electoral,
care conţine un formular, în
engleză şi spaniolă, dar şi în
limbile regionale, recunoscute
oficial (ex: catalana, bască,
valenciană etc.).
Aceasta
este
campania
oficială de înscrieri oferită
cetăţenilor europeni din Spania
înaintea alegerilor locale din 22
mai 2011.
La număr de înscrieri, în
comparaţie cu ceilalţi cetăţeni
comunitari, românii se află pe
locul doi, în urma britanicilor,
dintre care pot vota 91 de mii.
De altfel, în unele localităţi din
Levante, unii cetăţeni britanici
sunt chiar membri ai consiliilor
locale, în timp ce participarea
germanilor la viaţa politică
se face simţită mai ales în
insulele Baleare, unde numărul
cetăţenilor europeni este foarte
mare.

14

SPANIA

Pensionarii „muncitori” ar putea avea pensii
mai mari

Proiectul de lege privind
majorarea vârstei de pensionare
în Spania ar putea să prevadă
o mărire a pensiilor pentru
persoanele care decid să își
prelunngească viața activa și
după 65 de ani.
112 miliarde de euro pe an
este suma alocată plăţii pensiilor
pe 2011, o cheltuială care s-a
dublat faţă de anul 2004, motiv

pentru care executivul spaniol
pregătește o modificare a legii
privind sistemul de pensii.
Ministrul Economiei, Elena
Salgado, a declarat că în prezent
sistemul asigurărilor sociale nu
prezintă nici o problemă, însă
peste 15 sau 20 de ani, dacă
acum nu se iau măsuri, o să aibă
dificultăţi.
Pentru a asigura stabilitatea
sistemului, există mai multe
variante, spun oficialii spanioli,
între care obligația pensionării la
67 de ani sau compensarea celor
care doresc să muncească şi după
65 de ani, oferindu-le o pensie
mai mare. Astfel, pensia ar fi mai
mare cu 3 procente, daca e vorba
de o cotizaţie pe o perioadă mai
mare de 40 de ani.

FMI vrea mai mult control asupra băncilor şi
instituţiilor financiare

R

eprezentanţii
Fondului
Monetar
Internaţional
sunt
de părere că autorităţile din
domeniul economic ar trebui
să fie mai agresive în măsurile
luate, pentru a împiedica băncile
şi instituţiile financiare să-şi
asume riscuri nejustificate.
FMI crede că „supravegherea
trebuie să fie mai intensă şi mai
incisivă, dar şi mai concentrată
pe expunerile trasfrontaliere.
Au rămas încă temeri că
multe dintre caracteristicile
structurale care au contribuit
la apariţia crizei sunt prezente
şi azi”.
În acelaşi timp, FMI va

încuraja pe viitor înfiinţarea
unor fonduri de stabilizare
pentru bănci, pentru acoperirea
daunelor
ce
ar
provoca
falimentul, în situaţia unei crize
economice.
Reprezentanţii
instituţiei financiare mai spun că
organismele de supraveghere ar
trebui să emită rapoarte publice
referitoare la activitatea lor şi să
împartă informaţii cu autorităţile
locale de reglementare.
„Modelele
de
afaceri
şi
practicile
vor
trebui
armonizate”,
menţionează
FMI, care adaugă că directorii
companiilor vor trebui traşi la
răspundere în cazul asumării
unor riscuri excesive.
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ONU critică expulzările de rromi din Franţa
Raportorul
special
al
Naţiunilor
Unite
privind
drepturile omului în cazul
imigranţilor a calificat drept
„lamentabile”,
măsurile
de
expulzare a romilor din Franţa.
Jorge Bustamante a subliniat
că aceste măsuri sunt contrare
„tradiţiei umaniste” a acestei
ţări. Cu ocazia unei vizite în
Spania, oficialul a precizat că
„istoria va condamna această
decizie a preşedintelui francez”,
Nicolas Sarkozy.
Franţa a fost criticată dur
de comunitatea internaţională,
pentru politica sa de desfiinţare a
taberelor de romi şi repatrierea,

în schimbul unui ajutor financiar,
a mii dintre ei în România şi
Bulgaria.
Pe de altă parte, Comisia
Europeană şi-a anunţat intenţia
de a demara până la jumătatea
lui octombrie o procedură de
sancționare împotriva Parisului,
pentru că nu a transpus în
dreptul său intern garanţii pentru
cetăţenii UE expulzaţi, prevăzute
de o directivă din 2004 privind
libera circulaţie. Procedura de
infringement va putea fi evitată
doar dacă Parisul ia până atunci
angajamente ferme pentru a se
pune în conformitate cu dreptul
european.

La Madrid,

Candidatul lui Zapatero a pierdut în faţa lui
Tomas Gomez
Secretarul
general
al
Partidului
Socialist
Madrid
(PSM), Tomas Gomez, va
fi candidatul socialiştilor la
preşedinţia regiunii Madrid la
alegerile din 22 mai 2011.
Liderul
socialiştilor
madrileni a câştigat 52% dintre
voturile membrilor de partid
în urma unor alegeri în care
s-a confruntat cu Trinidad
Jimenez, candidatul preferat
al
preşedintelui
guvernului
Spaniei, Jose Luis Rodriguez
Zapatero.
Deşi balanţa s-a înclinat în
favoarea lui Gomez datorită
câtorva voturi, alegerea sa
drept candidat la Madrid a fost
făcută în ciuda recomandărilor
făcute de oameni importanţi
din
conducerea
partidului
care o susţineau pe Trinidad
Jimenez, actualmente ministrul

Sănătăţii. Motivul folosit de o
parte din conducerea centrală
a partidului în momentul
lansării candidaturii lui Trinidad
Jimenez a fost că aceasta ar avea
mai multe şanse ca să câştige
în lupta electorală cu actualul
preşedinte al regiunii Madrid,
Esperanza Aguirre de la Partidul
Popular.
Tomas Gomez a fost ales în
urma unor alegeri la care au
participat 81 dintre membrii
PSM, iar diferenţa faţă de
contracandidata sa a fost de
aproximativ 500 de voturi.
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În Spania,

Toamna se numără
şomerii
Numărul
şomerilor
din Spania a crescut în
septembrie cu aproximativ
48.000.
Principala
cauză
a
acestei creşteri o reprezintă
expirarea
contractelor
temporare de muncă pe
perioada verii. Septembrie a
fost a doua lună consecutivă
de creştere a şomajului
în Spania, care depăşeşte
pragul de 4 milioane de
perosane aflate în căutarea
unui loc de muncă.
În
trimestrul
doi
din 2010 numărul total
al şomerilor în Spania,
inclusiv persoanele care nu
mai beneficiază de ajutor
de şomaj, a ajuns la 4,65
milioane, rata şomajului
fiind de 20,09 la sută, cel
mai ridicat nivel din ultimii
13 ani şi cea mai ridicată
rată din zona euro.
În ciuda acestor date,
guvernul crede că situaţia
economică a Spaniei „va fi
şubredă până la sfârşitul
acestui an, dar ar trebui
să
se
îmbunătăţească
încet anul viitor”, după
cum a declarat premierul
spaniol Jose Luis Rodriguez
Zapatero, citat de Agerpres.
În luna august numărul
românilor care beneficiau
de ajutorul de şomaj era de
63 de mii.
La rândul său, ministrul
Economiei crede că, în
2011, Spania va avea o
rată mai mică a şomajului.
Vicepremierul
Elena
Salgado a declarat că este
convinsă
de
scăderea
şomajului în Spania, în anul
2011 și că se observă deja
reducerea deficitului public,
dar şi recuperarea presiunii
fiscale, prin majorarea TVA
şi a impozitului pentru
firme. Aceste trei elemente,
spune oficialul spaniol, au
dus la o creştere a economiei
cu 0,1% în primul trimestru
şi cu 0,2% în al doilea
trimestru.
În ceea ce priveşte
previziunea pentru rata
somajului pe 2011, guvernul
de la Madrid apreciaza ca
aceasta va fi de 19,3%.
Potrivit datelor furnizate
de
Ministerul
Muncii,
numărul
şomerilor
a
crescut cu 1,2 procente
în luna septembrie, adică
48 de mii de persoane în
plus, ajungând acum la 4
milioane 17 mii. Pe de altă
parte, potrivit Institutului
Naţional
de
Statistică,
numărul
şomerilor
depăşeşte 4,6 milioane.
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Doliu în familia
Băsescu: A murit
mama preşedintelui

Preşedintele
Traian
Băsescu şi-a întrerupt
vizita la Bruxelles, unde
participa la summitul AsiaEuropa, şi a revenit în ţară
luni, după ce a aflat vestea
dispariţiei mamei sale.
Preşedintele l-a chemat
la Bruxelles pe ministrul
de
Externe,
Teodor
Baconschi, pentru a prelua
conducerea
delegaţiei
României la summit şi a
luat primul avion de linie
spre Bucureşti.
Preşedintele
Băsescu
avea o relaţie bună cu
mama sa. Ultima vizită
pe care i-a făcut-o a fost
cu două zile înainte să se
stingă.
Elena Băsescu, mama
lui Traian Băsescu, a
încetat din viaţă luni, la
vârsta de 81 de ani, la
Constanţa. Ea suferea
de mai multe afecţiuni,
printre care şi Alzheimer,
şi anul trecut a suferit o
intervenţie
chirurgicală
la Institutul de Oncologie
Fundeni din Bucureşti,
fiind
diagnosticată
cu
cancer la sân.
Alintată cu apelativul
„tanti
Jenica“,
mama
preşedintelui s-a născut în
localitatea Basarabi, într-o
familie care avea nouă
copii. La vârsta de 20 de ani
s-a căsătorit cu Dumitru
Băsescu, fost muncitor,
recrutat
de
Partidul
Comunist Român pentru
cariera militară, detaşat, ca
tânăr ofiţer, la Regimentul
18 tancuri de la Basarabi.
Elena şi Dumitru au făcut
doi copii, Traian (născut
în 1951) şi Mircea (născut
în 1953). Familia Băsescu
a locuit în Iaşi şi Bacău, iar
după ieşirea lui Dumitru
la pensie, s-a stabilit la
Constanţa.
Dumitru Băsescu
a
murit în 2002, din cauza
unei boli cardiace. Elena
Băsescu va fi înmormântată
lângă soţul ei, la Cimitirul
Central din Constanţa.

ȘTIRI DIN ROMÂNIA
Pacienţii români fără card de sănătate vor fi
trataţi doar pentru urgenţe
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De la 1 octombrie se circulă cu rovinieta
electronică

C

Românii care nu îşi vor face
card de sănătate riscă să fie trataţi
doar pentru urgenţe, a anunţat
Ministrul sănătăţii, Cseke Attila.
El susţine că acest card va aduce
avantaje atât posesorului, cât
şi medicilor, urmând să reducă
birocraţia. Cei care merg la
medic nu mai trebuie să facă
rost de o adeverinţă de angajat

şi nici să facă dovada că a plătit
la zi contribuţia pentru sănătate.
Cardul permite recunoaşterea
tuturor informaţiilor necesare
despre pacient, odată cu bolile
de care acesta suferă. Cardurile
de sănătate vor fi emise începând
din ianuarie anul viitor pentru
toţi asiguraţii care au vârsta de
peste 14 ani.

Prima rachetă spaţială românească: Helen 2

Asociaţia Română pentru
Cosmonautică şi Aeronautică
a lansat prima rachetă spaţială
românească. Racheta Helen 2
s-a înălţat pe 1 octombrie până
la altitudinea de 40 de kilometri,
realizând astfel primul zbor
suborbital românesc. Acţiunea
face parte din cadrul concursului
Google Lunar X Prize. Acesta
presupune lansarea spre Lună
a unei rachete, deplasarea unui
robot pe suprafaţa lunară,
precum şi transmiterea în direct
a unor imagini în format High
Definition.
Lansarea a avut loc la 20 de
kilometri în largul Mării Negre.
Racheta a decolat de la bordul
navei NSSL 281 Constanţa
şi a fost ridicată de pe vasul
românesc cu ajutorul unui balon
cu aer cald, iar după ce a atins
altitudinea necesară, motoarele
au fost pornite şi racheta a
pornit spre spaţiu. Racheta,
împreună cu balonul cu aer cald,
au fost încărcate pe vas încă
din 7 septembrie, împreună cu
aparatura necesară îndeplinirii
misiunii. Prima încercare de
lansare a rachetei a avut loc anul
trecut, dar a eşuat din cauza

vremii nefavorabile.
„Am lansat o rachetă la
scară redusă faţă de cea pentru
competiţia Google Lunar X
Prize, dar care pentru România
a reprezentat o performanţă
deosebită. În primul rând, a fost
obiectul românesc care a atins
cea mai mare altitudine. De
asemenea, a fost primul zbor din
cadrul competiţiei Google Lunar
X Prize şi acesta este un lucru
foarte important, poziţionândune foarte bine faţă de ceilalţi
competitori. În fine, au fost mai
multe premiere. Următorul pas
este să continuăm Google Lunar
X Prize şi ne vom întoarce la
anul pe mare pentru noi teste;
am prevăzut două activităţi de
lansare pentru la anul. În orice
caz, va fi un an fascinant”, a
declarat preşedintele Asociaţiei
Române pentru Cosmonautică şi
Aeronautică, Dumitru Popescu.

ompania
Naţională
de
Autostrăzi
şi
Drumuri
Naţionale
din România a introdus de la 1
octombrie rovinieta electronică,
informează un comunicat al
Ministerului Transporturilor şi
Infrastructurii.
Şoferii care nu au cum să
demonstreze plata rovinietei vor
achita despăgubiri (care ajung
până la 1.210 euro) şi amenzi
între 250 şi 4.500 lei.
Rovinietele cumpărte deja
îşi menţin valabilitatea până la
data expirării. Tarifele pentru
rovinieta electronică rămân
neschimbate, dar va fi introdusă
şi rovinieta valabilă trei luni,
aplicat la toate categoriile de
vehicule.
Rovinieta poate fi cumpărată
de
la
orice
subunitate
CNADNR, de la benzinăriile
MOL,
Rompetrol,
Petrom
şi OMV, de la oficiile Poştei
Române,
de
la
Uniunea
Naţională a Transportatorilor
Rurieri Români, dar şi la
firmele de distribuţie Scalla,
Speedy, Medina şi Pasaj.
Pentru a achiziţiona rovinieta,
conducătorul auto îi comunică
operatorului,
pe
propria
răspundere, numărul maşinii,
tipul vehiculului şi perioada de
valabilitate a rovinietei.
Valoarea despăgubirii este de
28 de euro pentru autoturisme,
96 de euro pentru vehiculele de
marfă cu masa până la 3,5 tone,
320 de euro pentru camioanele
cu masa între 3,5 şi 7,5 tone,
560 de euro pentru camioanele
cu masa între 7,5 şi 12 tone şi
vehiculele de transport pasageri
cu mai mult de 23 de locuri şi
720 de euro pentru camioanele

cu masa mai mare de 12 tone şi
trei axe. Cea mai mare valoare a
despăgubirii se înregistrează în
cazul vehiculelor cu masa mai
mare de 12 tone şi patru axe,
pentru care vor trebui achitaţi
1.210 euro.
Sumele
provenite
din
despăgubiri vor fi venituri
extrabugetare ale Companiei
Naţionale de Autostrăzi şi
Drumuri Naţionale din România
(CNADNR) şi reprezintă o
sumă egală cu tariful pe un an,
în funcţie de tipul vehiculului
folosit fără a deţine rovinieta
valabilă.
Valoarea
amenyilor
se
situează între 250 şi 500 de lei
pentru autoturisme, între 750
şi 1.200 lei pentru vehiculele de
marfă cu masa până la 3,5 tone,
între 1.250 şi 1.750 lei pentru
vehicule cu masa maximă de
7,5 tone şi transport persoane
cu maximum 23 de locuri pe
scaune, între 1.750 şi 2.250 lei
pentru vehicule cu masa maximă
de 12 tone şi transport persoane
cu mai mult de 23 de locuri pe
scaune, între 2.750 şi 3.000 lei
pentru vehicule cu masa mai
mare de 12 tone şi trei axe şi
între 3.000 şi 4.000 lei în cazul
vehiculelor cu masa mai mare de
12 tone şi patru axe.

Dobânzi mai mici şi compensări la datoriile
către stat
Guvernul a adoptat o
ordonanţă prin care a scăzut
dobânda de penalizare, iar
eventualele creanţe se pot
compensa cu datoriile. Dobânda
de penalizare a scăzut până la
0,04% pe zi, ceea ce înseamnă
1,2% pe lună sau 14,6% pe an (de
la 0,1% pe zi, adică 36,5% pe an).
Ministrul
Finanţelor
Publice, Gheorghe Ialomiţianu,
precizează că Agenţia Naţională
de Administrare Fiscală va fi
obligată ca în momentul în care
un contribuabil are de încasat de
la buget şi are datorii „să se facă
compensarea din oficiu”.
Totodată, actul normativ
reglementează
posibilitatea
neînceperii sau suspendării
executării silite în cazul în care
contribuabilul are în curs sau
depune o cerere de restituire/
rambursare,
iar
cuantumul

sumei solicitate este egal sau mai
mare decât creanţa fiscală pentru
care s-a început executarea silită.
„Dacă o firmă are de primit
bani de la stat nu se va mai
declanşa procedura de executare
silită sau se va suspenda, dacă ea
a fost începută, pentru că nu este
firesc ca o firmă să fie trimisă în
faliment, dacă are de primit bani
de la stat, în urma prestaţiilor
pe care le-a efectuat”, a precizat
premierul Emil Boc.
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Românii ar putea lucra şi
în weekend
Sâmbăta şi duminica ar putea
deveni zile de muncă, potrivit
unui proiect de modificare a
Codului Muncii la care lucrează
autorităţile române, proiect
care ar trebui să flexibilizeze
timpul de lucru. „Se ia în
considerare şi sâmbăta într-un
anumit mod şi duminica în alt
mod şi structura timpului liber
intercalat cu timpul de lucru.
Există posibilitatea ca oamenii,
dacă vor, să poată să lucreze ore
în plus şi în alte structuri, şi în
alte joburi dar cu încărcare mai
mare”, a spus fostul ministru al
Muncii, Mihai Şeitan.
Potrivit
specialiştilor
în
resurse
umane,
angajaţii
români petrec, în medie, nouă
ore la locul de muncă, iar în
ramurile cu activitate intensă
au deja contracte colective, care
includ sâmbata şi duminica în
săptămâna de muncă. Angajaţii
din privat depăşesc cu mult opt
ore de muncă pe zi.
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Interdicţia cumulului pensiei cu salariul ar
putea fi eliminată

în dezbaterea plenului Camerei,
după ce Senatul a respins actul
normativ.
Potrivit
iniţiatorilor,
actul normativ îşi propune
„să corecteze una dintre cele
mai flagrante nedreptăţi pe
care guvernul o face societăţii
româneşti: interzicerea dreptului
la muncă pentru o categorie
socială”. „Reglementarea prin
care pensionarilor li se interzice
să fie angajaţi în sistemul public
reprezintă o discriminare faţă de
alte categorii sociale şi, în acelaşi
timp, este modalitatea prin care
statul neagă acestor persoane
dreptul de a-şi câştiga, prin
muncă proprie, o viaţă decentă”,
se arată în expunerea de motive.

Fără impozit minim

Propunere de impozitare a
nunţilor şi botezurilor

Deputatul PDL de Timiş
Gheorghe Ciobanu, membru
al Comisiei de buget-finanţe,
a declarat într-o conferinţă de
presă că i-a propus preşedintelui
Agenţiei
Naţionale
de
Administrare Fiscală (ANAF)
impozitarea nunţilor, botezurilor
şi a banchetelor, afirmând
că evaziunea fiscală în acest
domeniu este „fantastică”, numai
în Timişoara având loc, în fiecare
săptămână, circa o sută de nunţi,
la care participă, în medie,
aproximativ o sută de persoane.
El a precizat că Ministerul
Finanţelor lucrează la o metodă
de „control indirect” al acestor
activităţi, dar nu a putut să
explice ce anume se va impozita
în cadrul acestor evenimente.
Premierul Emil Boc a declarat
că nu e de acord cu propunerea
de impozitare a nunţilor,
botezurilor şi banchetelor.

Opinii IMPEX

Luciana
ANTOFI

În septembrie anul trecut,
a intrat în vigoare legea care
interzice cetăţenilor să cumuleze
pensia cu salariul. Potrivit unei
decizii a Curţii Constituţionale,
parlamentarii şi magistraţii
sunt două dintre categoriile
profesionale care pot cumula
pensia cu indemnizaţia.
Comisiile
reunite
de
buget şi muncă din Camera
Deputaţilor au aprobat proiectul
de lege privind
eliminarea
acestei interdicţii pentru toate
categoriile
socio-profesionale.
Propunerea legislativă, care
prevede abrogarea articolelor
referitoare
la
interdicţia
cumulului pensiei cu salariul
din Legea 329/2009, va intra

Guvernul a decis eliminarea
impozitului minim şi înlocuirea
lui cu un impozit forfetar (care
va ţinti doar câteva domenii
de activitate), începând cu 1
ianuarie 2011. „Firmele vor
plăti, de la 1 octombrie şi până
la 31 decembrie 2010, impozit pe
profit, iar de la 1 ianuarie 2011
impozitul va fi ţintit spre domenii
de evaziune fiscală”, a declarat
ministrul Finanţelor, Gheorghe
Ialomiţianu. Decizia de a elimina
impozitul forfetar introdus în
primăvara anului trecut a venit
după mai multe presiuni în
coaliţia de guvernământ făcute
de UDMR. Ialomiţianu a precizat
că scoaterea acestei taxe va avea
un impact de 1 miliard de lei în
2010.
Ultima dată de plată a
impozitului minim este 25
octombrie, aferentă trimestrului
al treilea, urmând ca pe 25
februarie firmele să plătească
doar impozitul pe profit, aferent

celui de-al patrulea trimestru.
Această măsură face parte
dintr-un set de decizii care
vor stimula firmele. Astfel,
se introduce posibilitatea ca
executarea silită să fie stopată
în cazul unei companii care
are de primit bani de la stat,
iar compensarea datoriilor se
va face din oficiu în cazul celor
care au datorii către stat, dar au
şi sume de recuperat. Guvernul
a decis şi scăderea plafonului
de investiţii pentru care firmele
pot primi ajutor de stat. Astfel,
acest plafon a scăzut la investiţii
de 5-10 milioane de euro, care
creează minimum 50 de locuri
de muncă.

A fost redeschis accesul spre Deltă
A fost inaugurat drumul
spre Deltă, DJ 222C TulceaMurighiol-Dunăvăţ. Traseul de
50 de kilometri a fost reabilitat,
în decurs de un an, de Consiliul
Judeţean, cu o investiţie totală de
81 de milioane, acoperită în mare
parte din fonduri europene, care
are ca obiectiv atragerea a 30.000
de turişti anual.. Lucrarea
trebuia finalizată la 1 mai, dar
a întârziat din cauza condiţiilor
meteorologice. Festivitatea de
inaugurare a avut loc la aproape

trei kilometri de digul morţii,
unde cu o zi înainte un autobuz
cu peste 70 de pasageri s-a
răsturnat, după ce digul pe care
a trecut s-a surpat, ucigând patru
femei.
Două noi centre de informare
turistică vor fi inaugurate în
Delta Dunării, la Murighiol şi la
Chilia Veche.
Turiştii vor putea achiziţiona
de aici permisele de acces în
deltă, în valoare de 10 lei, sau pe
cele de pescuit sportiv.
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Criza de autoritate
la apogeu

Sunteţi
plictisiţi
de
criză, nu-i aşa? Revoltaţi
de neputinţele proprii, ale
familiei, ale guvernelor care vă
conduc. Ale ecranelor TV, care
vă prezintă feţele ei, cele mai
hidoase. Ale primelor pagini
de ziar, care o trâmbiţează
zilnic, transformându-vă în
cifre, estimate de jurnalişti
la mitinguri, proteste şi
manifestaţii
de
stradă,
numărate de institutele de
sondare la capitolul neîmpliniri
şi lipsă de încredere şi adunate
la totalul celor cuprinşi în
evidenţe la şomaj şi ajutoare
sociale sau al rău-platnicilor de
pe lista de întreţinere sau de la
cozile băncilor.
Sătui de deciziile de la
Bucureşti, Madrid, Bruxelles
sau Washington, care nu au
cum să vă mulţumească. De
veştile proaste, care se ţin lanţ,
despre această criză nenorocită
care a venit peste toată lumea şi
a ridicat-o cu fundul în sus. Încă
e greu să ne gândim cum vom
ieşi din ea, dar încă mai avem
speranţe. Nu e o chestiune nici
spaniolă, nici românească. E
una europeană şi mondială.
Nu se putea însă să nu
găsim o variantă originală a
crizei. Ceea ce ne deosebeşte
de restul lumii este felul
odios în care această criză
este
percepută,
discutată,
comunicată,
amendată,
amânată şi combătută de
autorităţi. Ale căror decizii,
acţiuni şi comunicări au erodat
definitiv încrederea populaţiei
în orice instituţie a statului
român. Speranţa ei de mai bine
şi puterea ei de a se reinventa.
Criza de autoritate adânceşte
mereu prăpastia între cine
suntem şi cine am vrea să fim.
Ea a adus cu sine o criză profund
umană a societăţii româneşti,
de moralitate şi de valori,
scoţând la suprafaţă ce a fost
mai becisnic în străfundurile
conştiinţei noastre.
În urmă cu un an scriam
tot în această pagină despre
proiectul
amânat
numit
România. Condamnam fără
drept de apel amânarea nevoii
de civilizaţie a românilor. Îi
muştruluiam pe conaţionalii
mei că n-au învăţat să treacă
strada când se face verde,
să respecte ordinea sosirii
la uşa medicului de familie,
să nu se calce în picioare în
curtea bisericilor care împart
pomeni...
Mă
grăbisem...

N-aveau de la cine...
La vremea aceea amendam
doar lipsa vreunei autorităţi
care să ne asigure că voturile
nu se numără de două ori, în
dulcele stil românesc. Încă nu
văzusem caschetele poliţiştilor
zburând peste gardul palatului
Cotroceni, insultând la modul
cel mai abject autoritatea
prezidenţială, nici preşedinte
care să renunţe la serviciile
celei mai importante instituţii
de ordine publică din această
ţară, subminând autoritatea,
şi aşa firavă, a poliţiştilor
români, nici premier care săşi boicoteze prin mimetism
propria autoritate, reprezentată
de propriul minister de Interne
pe care l-a discreditat în
văzul lumii, nici preşedinţi de
cameră parlamentară acuzaţi
că
fraudează
autoritatea
legislativă, nici parlamentari
care boicotează autoritatea
care-i conduce şi pe care singuri
şi-au ales-o, admiţând mai apoi
că e chiar o practică obişnuită,
nici politicieni care să acuze
public autorităţile sindicale că
fură statul român, nici lideri
de sindicate care să recunoască
jaful asupra acestui stat amărât,
punându-l însă pe seama
complicităţii autorităţilor...
Nu se putea încă vorbi acum
un an, aşa cum nu s-a vorbit
dealtfel în ultimii douăzeci
de ani, despre discreditare,
batjocură, dispreţ sau insulte
ordinare
între
autorităţile
statului (chiar dacă s-a mai
ridicat tonul, pe alocuri, în
timpul campaniilor electorale),
nici nu se punea problema să
se acuze instituţiile între ele de
atentate la siguranţa naţională
sau subminarea autorităţilor
statului. Şi nici nu ne imaginam
vreodată că am putea ajunge
aici.
Nu merg pe varianta
protestelor violente care ar
putea urma în această toamnă.
Sau sper să fie evitate cu
proverbiala minte de pe urmă
a românului. Nu sunt convinsă
că românii se vor mai lăsa
curând pe mâna cuiva, fie ei
lideri sindicali revoltaţi sau
politicieni care s-ar erija în
salvatorii României. Noi nu mai
putem crede o vreme în nimeni
şi în nimic. Dar nici nu putem
rămâne dezbinaţi o veşnicie.
Ştiu că e nevoie de cel puţin
un deceniu pentru restabilirea
autorităţii, oricare ar fi ea. Dar
trebuie să începem de mâine.

18

ANUNTURI & SERVICII

Romanul”cauta agenti comerciali cu experienta.
Se vor valora persoanele dinamice cu spirit de
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subtirica, am 22 ani. Caut prieten (20 - 35
ani) sa fie dragut, simpatic si sa lucreze. Tel:
671 248 032 la orice ora, pentru prietenie si
relatie serioasa.

GRATUIT ANUNŢURI în
Vrei să-ţi apară anunţul în ediţia tipărită
şi pe pagina web www.romanul.eu?
Trimite-ne anunţul tău prin:
TEL: 91 877 10 12; SMS: 662 359 141;
FAX: 91 877 00 97;
EMAIL: publicidad@elrumano.eu
şi va fi văzut de 100.000 de români lunar!

MUNCĂ
OFERTE
Se caută jurnalişti români cu experienţă
pentru colaborări radio. CV-urile se pot
trimite la email: radioromanul@gmail.com
(Comunidad de Madrid).
Caut urgent bucatareasa cu experienta,
meniul zilei si raciones. Cer si ofer maxima
seriozitate, conditii foarte bune de munca.
Zona Arganda-Rivas. Informatii: 642. 713. 200.
Firma de constructii cauta urgent 5 sudori tig,
mig si electrod si 2 tubulatori pentru zona
Bizkaia. Indispensabil experienta. Persoanele
interesate sunt rugate sa trimita cv-urile pe
adresa metalion2007@yahoo.es sau sa sune la
nr. tlf. 0034 944060789/
0034 667806109.
Empresa de construcción busca urgentemente
5 soldadores-tig; mig y electrodo y 2
tuboladores para la zona Bizcaia (pais
basco). indenspensable esperencia. Las
personas interesadas pueden mandar su
curiclum al siguiente correo electronico:
metalion2007@yahoo.es o pueden llamar al:
0034/944.060.789; 0034/667. 806.109.
Caut urgent camarera cu experienta,
responsabila, draguta in tratarea clientilor.
Cer disponibilitate si maxima seriozitate.
Preferabil zona madrid (Rivas). Informatii: 617
166 961.
Se cauta bucatar (de preferat barbat) cu
experienta in activitatea de cantina (comedor)
si preparare de mancare spaniola pentru
zona Alcobendas (Madrid). Se cere pricepere,
seriozitate si responsabilitate. Interviu si
perioada de proba. Doar pentru persoanele
care intrunesc conditiile cerute. Tel: 663 650
664.
Ziarul “Românul” caută agenţi comerciali în
toate regiunile Spaniei. În special Madrid,
Toledo şi Corredor de Henares (Madrid).
Condiţii de salarizare avantajoase. Informaţii
la 91 877 1012 şi CV la email: marketing@
elrumano.eu
CERERI
Caut de munca ca maseur – reflexo terapie,
recuperare, drenaj limfatic, presopunctura, in
Madrid. Tel. 666 314 602.
Romanca cauta de munca in serviciu domestic.
Telefon 666 314 602 - Madrid.
Baiat 31 ani caut de munca in orice domeniu
zona Valencia, carnet B rog seriozitate. Tel:
642 234 433 - Daniel.
Barbat 39 ani casatorit serios caut de munca
in orice domeniu in Valencia. Rog seriozitate.
Cristi - telef. 642237561.
Carpov Florentina, caut de lucru interna,
in orice zona a Spaniei. Am experienta cu

www.romanul.eu

Busco novio de 20 a 35 años para amistades.
Soy una chica simple guapa y dulce 22 años.
Telefono 671 248 032.
El caută...

persoanele in varsta si referinte (locuiesc in
Alcala de Henares). Tel: 677 271 263.
Familie cautam de lucru pe tot teritoriul
Spaniei. Sotul electrician constructii civile
industriale, sotia lucratoare in abator. Oferim
seriozitate. Tel: 647 112 548.
Chico rumano busco trabajo como, conductorcat. B. En limpieza, jardinero otros. Telefono
642 704 314.
Meserias in constructii caut de munca in
comunitatea Madrid. Tel: 666 775 295.
Familie seriosa din Timis cauta de lucru
oriunde in Spania in orice domeniu. Baiat 28
ani are permis de conducere b. Va rog sa ne
ajutati - email: evita_18_love@yahoo. com
Caut de munca in constructii- official I en
reformas. Am 20 de experienta in domeniu.
Tel: 664 589 019.
Tanar posesor de carnet de conducere,
categoriile B, C, E, caut de munca ca sofer.
Persoana responsabila, cu experienta in
domeniu. Tel: 647181916.
Tanara, dinamica si responsabila caut de
munca industria alimentara, experienta in
Romania si Spania. Dispun de referinte. Tel:
647181916.
Romanca, 40 ani, caut de lucru ca vanzatoare,
in Alcala de Henares sau imprejurimi. Am
experienta si sunt serioasa. Sau externa, in
vreo fabrica, orice, numai interna nu. Cine
ma poate ajuta, sa ma sune la tel. 608395920
(Violeta).
Caut de munca ca si interna, externa. Daca se
poate cu disponibilitate pentru administratie
in locutoriu. In comunidad de Madrid. Tel.
642713967.
Doamna 35 de ani, caut de munca externa,
de preferinta Zaragoza(sau in orice parte a
Spaniei). Tel: 677 061 235.

IMOBILIARE
ÎNCHIRIERI
Inchiriez camera pentru 1 sau 2 fete in
Guadalajara centru. Apartament spatios, la fel
ca si camera care se inchiriaza. Pret 250 euro,
cheltuieli incluse. tel 695387503.
Inchiriez camera in zona Torre Arias pt o
familie/ 2 persoane. Conditii foarte bune.
Aproape de metro si supermarket. Incepand cu
1 noiembrie. Tel: 679536855.
Inchiriez camera in Mostoles pentru 1
persoana, cu apa si caldura de la comunitate,
putine persoane in apartament. Pret:200 €
lunar + 50 € garantie. Tel: 697 628 522.
Inchiriez camera pentru o familie
in Alcobendas, de la 15 Octombrie.
Tel:693984782.

Inchiriez camera in Alcala de Henares, pentru
o persoana, la un minut de gara. Pret: 175 de
euro pe luna. Caldura este inclusa. Camera
este disponibila incepand cu 15 octombrie.
Detalii la tel.918 258 600 sau 627 287 330.
Inchiriez camera matrimoniu recent renovata
incepand cu data de 01. 11. 2010 in zona
Pradillo-Mostoles. Optam pentru o familie
serioasa, responsabila, careia sa le placa
curatenia si linistea. Optional internet si
cablu digitv. Conditii bune. Apa si caldura nu
se platesc. Pret 250E + o lună garanţie. Tel.
608742220.
Inchiriez camera in zona Conde de Casal
Madrid in apartament de 2 camere,
apartament linistit ce se imparte cu 2
persoane aproape de Retiro, Atocha si
autobuzele Conde de Casal. Telefon Simona
627. 792. 666 sau 673. 570. 716. Sa il vizitati
sa va convingeti.
Inchiriez camera in Leganes pentru o fata
serioasa, curata si responsabila, incepand
cu data de 15 octombrie intr-un apartament
foarte curat si linistit, 2 persoane in
apartament, conditii foarte bune, caldura de
la comunitate, optional internet si programe
romanesti. 200€ lunar. Tel: 627 196 679.
Inchiriez camera in Getafe, zona Las
Margaritas - comunicare cu Madrid - autobuz
443, Cercanias, metrou „Juan de la Cierva”.
Precizez ca in apartament locuim o singura
familie - 3 persoane. Pentru mai multe
informatii sunati la tel. 680527516.

VÂNZĂRI
Vendo en Transilvania 1oo hectarios de bosque
y 1500 ha de terreno por el precio de 900€/ha,
en la estacion turística de Brasov vendo 60ha
- 35€/mp, cerca de Dracula Park, Castillo Bran
vendo 31000 mp por 15€/mp.
En el centro de la ciudad Brasov vendo clinica
medical, superficie útil 2400mp; P+5 plantas,
espacio comercial SPA - 400 m2, espacio
comercial en el centro antiguo de la ciudad planta baja de 500m2; Planta I - 200m2; Planta
2 - 150m2; Buhardilla - 100m2.
A 8 km de brasov vendo tereno intravilano de
4,5 ha con agua, gas, electricidad con potencia
de 380kw, inmueble antigua fabrica con planta
baja + 2 plantas – superficie útil de 3000m2.
Tiene todas las utilidades, electricidad
120kw/h. En Bucarest vendo terreno de
110. 000 m2 – antigua fabrica con todas las
utilidades - precio 300.000 €. Tel: 696 226 827.

MATRIMONIALE
Ea caută...
Doamna 56 de ani serioasa, doresc sa cunosc
un domn de varsta apropiata, pentru o relatie
de prietenie serioasa. Rog seriozitate maxima.
677287975.

Empresario busca chica culta, educada,
cariñosa entre 40 y 45 años. Estatura 160,
peso 60kg. Llamar al 625045557 de 16 a 19h.
Abstenerse personas que no se ajusten al
perfil.
Tanar, 37 ani, craiovean, actualmente loc in
Parla Madrid, vesel, intelegator, sincer, stabil
in sentimente si viata de cuplu, necasatorit
niciodata, doresc cun, cu o fata sufletista,
feminina, in vederea creeri unei relatii demna
de invidiat-casatorie. Rog si ofer seriozitate
maxima.
Tel. 696498820 - id. mess. nastasial
Barbat serios, educat, 37 de ani 1. 80, 75 kg
caut, jumatatea pentru o relatie serioasa de
pretenie casatorie sa impartim singuratatea,
locuiesc in Madrid. Tel: 634649931.
Buna ma numesc Marcel, locuiesc in Mostoles
(Madrid), am 31 de ani, ochi verzi-albastri,
1, 78 inaltime, servici stabil de auxiliar
de vigilante, si as dori sa-mi gasesc si eu
jumatatea. Sunt sincer, familist si imi place
foarte mult curatenia si bucataria. Telefonul
meu este 678984458.
Tanar 39 de ani, fara obligatii, intelegator,
muncitor, cu simt al umorului, doresc sa
cunosc jumatatea, de varsta apropiata. Daca
exista aceasta jumatate pentru mine, va rog
sa ma contactati la telef: 664 799 338. Rog si
ofer seriozitate maxima
Tanar de 36 de ani, 1. 70m2, 74 de kg,
nefumator, fara obligatii, doresc sa cunosc
o tanara din comunitatea Madrid pentru o
relatie serioasa, eventual casatorie. Telefon:
634 111 711.
Barbat 54 de ani, divortat, fara obligatii
mi-as dori o doamna placuta, fara obligatii.
Nu raspund la beepuri (pentru o eventuala
casatorie). Tel: 642 775 166.
Barbat, 40 de ani, din Madrid, cu apartament,
fara vicii si fara obligatii, prezentabil si
optimist imi caut jumatatea. Relatii la:
vigo15@hotmail.com
Roman din Sibiu caut fata pentru o relatie
serioasa. Doresc multa seriozitate. Tel: 642
812 982.
Tanar fara obligatii doresc o relarie
prietenoasa cu o fata fara obligatii.
Nu raspund la bipuri sau sms-uri.
E-mail:gabrielbos@yahoo. com. Tel: 673 770
289.
Tanar, 37 ani, fire vesela, intelegator,
necasatorit niciodata, stabil in sentimente

Echivalări de
studii şi omologări
de diplome

Nr. 37

ANUNTURI & SERVICII

7 - 20 octombrie 2010

si viata de cuplu, doresc cunostinta in
vederea convietuiri impreuna, casatorie. Tel.
696498820 Parla-Madrid.
Vaduv, ma numesc Petre am 50 de ani
si doresc sa cunosc o doamna cu varsta
apropiata de a mea. Telefon 686 401 845.
Tanar de 31 ani din madrid, fara obligatii caut
o fata din zona Madridului pentru o relatie
de prietenie, casatorie. Cine doreste sa ma
cunoasca poate suna la nr. 626910734 sau
intrati pe adresa de mess cirstea. viorel@
yahoo. es
Am 34 ani, despartit. Daca esti singura si teai saturat, esti sincera, simpatica cu chef de
viata! Nu mai ezita si intra pe emilstanciu@
yahoo.es sau poti suna la 642816982. Nu
raspund la bipuri.
Tanar 34 de ani, doresc sa cunosc o doamna
de varsta apropiata, pentru prietenie sau
casatorie. Telefon 673 977 215.
Bărbat 45 de ani, fără obligaţii, caut femeie
de vârstă apropiată, pentru prietenie,
eventual căsătorie, zona de nord, Cantabria,
Vizcaya. Tel: 665 069 660, ID. maikel_616@
yahoo. com
Barbat 44 de ani, 1, 62m., fara obligatii,
imi caut jumatatea, o fata cu suflet bun
si intelegatoare. Tel:697 363 536(din zona
Madrid)
Tanar 37 de ani, fara obligatii, imi caut
jumatatea, o fata simpla si intelegatatoare.
Tel: 627 096 043 (din zona Madrid).
Vreau sa cunosc o fata din Madrid pentru o
relatie de prietenie. Doresc sa fiu contactat
pe adresa de email gurita. 2008@yahoo.com
Tanar, 26 de ani, inalt, doresc sa intâlnesc o
domnisoara, o doamna, nu conteaza vârsta
pentru o relatie de prietenie sau de a ne
petrece timpul liber impreuna, sa ne distram
pentru ca o viata avem si sa ne-o traim.
Te astept cu drag. Florin - pe mail ionut.
florin24@yahoo. com
Tanar 26 de ani, doresc o relatie serioasa cu
o fata fara obligatii, cu varsta cuprinsa intre
20-30 de ani. Tel: 673 770 289.
Afinidad y complicidad, busco con mujer sin
importar su situación, atractivo español, 30
años sincero y honesto. Conóceme y decide.
Tel: 687 537 331.
Bărbat de 35 de ani, brunet, 1.85 m, din
Insulele Caribe, lucrez în domeniul turismului,
caut o fată româncă pentru prietenie sau
căsătorie. Tel: 0053 53 14 0250.

AUTO
Vand furgoneta Renault Master de 3, 5 tone,
an de fabricatie decembrie 2005, turbo
diesel, telefon 696 226 827.
Cambio VW Golf IV (año 2000, 140. 000 km, 1.

9Tdi, 90CV, 5 puertas, 5 marchas manuales,
climastar, elevalunas electricas, llantas
aleacion, radio CD c/ tarjeta memoria y
manos libres/bluetooth) por una furgoneta
tipo Berlingo o Jumpy (cualquier marca) con
caracteristicas similares. Tlf. : 666 738 248.
E-mail: georgedorin. ariton@yahoo. es

DIVERSE
Predau ore de pian pentru orice varsta.
Profesor licentiat cu experienta. Tel: 652
697 222.
Vand strung universal, MICROTORE, pentru
metal – tel. 696 226 827.

Daca si tu ai trimis pachete cu firma xxx, cu
sediul in ARGANDA DEL REY, si ti-au deschis
pachetul sau ti-au luat din el, te rog pune-te
in contact cu mine. Tel 646123920 sau email:
scutarumihaela@yahoo.es.
Se realizeaza servicii transport de marfa si
obiecte personale (mobilier, electronice,
electrocasnice…etc) atat in Spania cat si in
Europa, la preturi avantajoase. Informatii si
tarife fara compromis la telefon: 615 624 457.
Barbat cu furgoneta proprie din Valencia
cauta sa faca orice fel de transport (mudanza,
materiale de reforma si constructii,
escombro, mobila, translado la autogara,
aeroport, sau port). Tel: 697 787 635 sau
e-mail tomatiberiu00@yahoo. com
REFLEXOTERAPIE - Profilaxie si rezolvarea
unor probleme de sanatate deja existente,
prin masajul punctelor reflexogene ale
corpului. Arganda del Rey-Madrid. Tel: 658
702 426.
Reprezentant comercial CRISTIAN LAY, caut
persoane cu atitudine pozitiva, abilitati in
comunicare si energie pentru a dezvolta un
proiect de distributie produse, ale acestei
companii. Castigurile vor reflecta activitatea
din sistem. Comunitatea de Madrid. Telf: 658
702 426
REPARAMOS ORDENADORES - Instalacion
de Windows, configuracion de drivers y
programas basico. Instalacion y configuracion
de redes informaticas. Locut. BLA BLA BLA
918702878 / 610 306 902.
Filmez şi fotografiez nunţi şi botezuri. Ofer
profesionalism şi preţuri accesibile. Tel: 663
795 470.
Executăm cărţi de vizită, invitaţii, prezentări,
flyere, afişe. Profesionalism şi preţuri
accesibile. Tel: 663 795 470.

Tel: 663 795 470

PUBLICITATE
EFICIENTĂ
LA PREŢURI
ACCESIBILE

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.

Centru de Formare Profesionala Acreditat de Fundación Tripartita si CAM

FARA STUDII PREVII!

Auxiliares de Madrid

AUXILIAR DE ENFERMERIE

AUXILIAR DE ODONTOLOGIE
AUXILIAR DE GERIATRIE
AUXILIAR DE FARMACIE

AUXILIAR DE GRADINITA

CURSURI
NOI

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

acum

Tel: 91 877 10 12 / 687 642 201

Tel: 91 877 10 12

Filmăm nunţi, botezuri
şi orice eveniment la
preţuri accesibile!

Pun la vanzare o geaca de piele din America,
care face parte dintr-o colectie de geci de
piele americane. Telefon : 664589019

Sunt o fata simpla, simpatica si agradabila si

Bilete de avion la
cel mai bun preţ

FOTO VIDEO

Am o catea de rasa pura boxer. O dau cadou
ca nu o pot tine. Are 4 luni si are toate
injectiile facute. Email: isacornel@yahoo.
com.

Tel: 687 642 201

Teia Viajes
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Irene Prieto,
Directoare Bolsa locurilor de munca
de Auxiliares de Madrid
“Suntem mandrii ca putem asigura ca
HERMANAS HOSPITALARIAS

USP Hospital San Camilo
Madrid
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AUXILIAR DE NUTRITIE SI DIETETICA,
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CURS DE FRIZERIE SI COAFURA UNISEX
CURS SUPERIOR ESTETICA
CURS DE MANICHIURA / PEDICHIURA
MASTER IN MACHIAJ
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100% din elevii nostri gasesc de munca”
FIRME COLABORATOARE:
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902 737 271
691 449 673

www.auxiliaresdemadrid.com
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Soluţii Sudoku Nr. 36

Glume cu betivi

Un beţiv vede un şofer
care încearcă să-şi pornească
maşina dând la manivelă.
-Bă! Tu eşti ăla de învârte strada?
Un beţiv se întoarce acasă
cu nasul rupt. Soţia îl întrebă
speriată:
-Ce-ai pătit dragă?
-Tocmai ieşeam din bar când
deodată asfaltul se ridică în faţa
mea şi mă pocni direct în nas...
Doi beţivi stau pe marginea
unui lac. La un moment dat
găsesc un om înecat. După ce se
chinuie să-l scoată afară, unul
zice către celălalt:
-Vezi dacă a băut numa` apă?
Doi amici la o bere:
-Nevastă-mea nu mă mai
primeşte acasă, dacă mai
vin beat...! zice unul din ei.
-Fă ca mine: când ajungi acasă,
dezbracă-te, apeşi pe butonul
soneriei şi când se deschide uşa

aruncă hainele în casă... Doar
n-o să te lase în pielea goală pe
palier!!!
La scurtă vreme după ce se
despart cei doi, cel sfătuit se
dezbracă, apasă pe buton se
deschide uşa, aruncă hainele
înăuntru, după care se aude:
-Atenţie se închid uşile,
urmează staţia Timpuri Noi, cu
peronul pe partea dreaptă!
-Nu ţi-e ruşine că te-a adus
barmanul acasă, la miezul nopţii?
-Ba da, dar mai devreme n-o fost
liber!!
-Mami! Tata iar s-a îmbătat!
-De unde ştii?
-Bărbiereşte oglinda din baie.
Un tip în stare de ebrietate,
îşi duce prietenii de pahar în
apartamentul lui, să-i culce.
Lângă pat se afla un gong.
-Ce-i cu gong-ul ăla? întreaba
prietenii, clătinându-se.
-Nu-i gong, e un ceas vorbitor.
-Serioooos? Un ceas vorbitor?
-Ca să vă conving, priviţi!
spune tipul, şi apucând gongul,
trage o lovitură puternică în
el. Curând, o voce de cealaltă
parte
a
peretelui,
strigă:

CFR
Cluj,
singura
reprezentantă a României în
cea mai importantă competiţie
europeană intercluburi, a păşit
pe Olimpico din Roma cu
speranţa unei reeditări a partidei
de acum doi ani, când de pe acest
stadion ardelenii se întorceau
învingători. De data aceasta au
plecat din “Cizmă” fără nici un
punct, italienii impunându-se cu
2-1. Partida a început bine pentru
clujeni, aceştia încercând foarte
des şuturile de la distanţă, însă
fără efect. Totuşi, CFR-ul putea
să intre la vestiare cu avantaj
pe tabelă, dacă şutul lui Traore,
care a scăpat singur cu Lobonţ,
ar fi intrat în poartă şi nu s-ar
fi lovit de transversală. Repriza
a doua a început cu Roma în
atac, presând tot mai puternic,
romanii reuşind să marcheze de
două ori. Clujul a sperat după
golul lui Rada, dar pînă la final
nu au mai putut perfora încă
o dată poarta lui Lobonţ. Cu 3
puncte în 2 meciuri, Clujul se
află pe locul trei în clasament,
la egalitate de puncte cu Roma.
În etapa următoare, feroviarii
vor juca cu Bayern Munchen, pe
Allianz Arena.
În grupa H, Şahtior-ul lui
Mircea Lucescu, cu Răzvan
Raţ integralist, a învins în
deplasare cu scorul de 3-0,
echipa portugheză Sporting
Braga. În urma acestei victorii,
Şahtior se situează pe locul doi în
clasament, la egalitate de puncte

cu Arsenal.
Inter-ul lui Chivu a obţinut
un rezultat surprinzător în faţa
nemţilor de la Werder Bremen,
scor 4-0, cu un hat-trick al lui
Samuel Eto’o.
Shalke 04, echipa lui Ciprian
Deac, Jurado şi Raul, au învins
Benfica Lisabona cu scorul de
2-0, victorie care îi propulsează
pe locul al doilea, cu 3 puncte. La
gazde Deac nu a fost prezent nici
măcar pe banca de rezerve.
Real Madrid a suferit destul
de mult pentru a câştiga cele
trei puncte puse în joc. Angel Di
Maria a marcat unicul gol al unei
partide dominate în totalitate de
“vikingi”, prin această victorie
propulsându-şi echipa pe primul
loc al grupei G.
Surpriza etapei a fost, fără
îndoială, egalul Barcelonei de pe
terenul lui Rubin Kazan, scor 1-1,
în cadrul grupei D. Catalanii se
află pe locul secund cu 4 puncte,
iar lider este FC Copenhaga.
Etapa a treia a fazei
grupelor
Ligii
Campionilor
este programată pentru 19-20
octombrie.

Competiţie fără capete de afiş
Un beţiv intră într-un bar şi îi
spune barmanului:
-Un whisky mie, un whisky
la toată lumea şi un whisky
ţie! Barmanul îl serveşte şi la
final îl roagă să plătească, în
schimb beţivul îi spune că nu
are bani. Astfel barmanul îl
ia la bătaie şi-l aruncă afară.
A doua zi, aceeaşi chestie:
-Un whisky mie, unul la toată
lumea şi unul ţie! Barmanul
îl serveşte şi în final îi cere să
plătească. Şi de data aceasta
beţivul, neavând bani, este bătut
zdravăn şi aruncat afară. A treia
zi beţivul intră din nou în bar şi
spune:
-Un whisky mie şi unul
la
toata
lumea!
Atunci
barmanul mirat îl întrebă:
-Cum! Şi mie nu-mi dai?
La care beţivul răspunde:
-Nu, că tu faci urât la
băutură!!!
Un bărbat intră într-un
magazin universal şi cere unei
vânzătoare:
- Vreau un litru de vin.
- Alb sau rosu?
- Mi-e indiferent. Sunt orb.

Tragerile la sorţi din cadrul
optimilor de finală ale Cupei
Romaniei Timişoreana la fotbal,
efectuate în 29 septembrie, la
Casa Fotbalului din Bucureşti,
au determinat soarta celor 16
echipe rămase în cursă pentru
câştigarea acestui trofeu. Iată
care este programul complet al
optimilor de finală ale acestei
competiţii: Voinţa Sibiu - FC
Timişoara; CS ALRO Slatina

- Dinamo Bucureşti; Steaua
Bucureşti - Sportul Studenţesc;
Gloria
Bistriţa
Unirea
Urziceni; CFR Cluj - FCM Târgu
Mureş; Astra Ploieşti - Rapid
Bucureşti;
Pandurii
Târgu
Jiu - Universitatea Craiova;
Universitatea Cluj-Napoca - FC
Braşov. Meciurile se vor disputa
într-o singură manşă, pe terenul
primelor formaţii, la data de 27
octombrie.

BOX

Lucian Bute îşi va apăra titlul mundial
IBF
l-a
desemnat
pe
americanul Jesse Brinkley (35 de
victorii, dintre care 22 prin KO,
şi cinci înfrîngeri, două prin KO)
drept challenger obligatoriu al
românului Lucian Bute, cei doi
urmând să se întâlnească în data
de 15 octombrie, la Montreal.
Bute a declarat că tratează cu
mare seriozitate meciul cu Jesse
Brinkley, în care îşi va apăra
titlul mondial, deoarece spre
deosebire de el, americanul
nu are nimic de pierdut, şi a
precizat că pentru adversarul
său această confruntare este
„şansa vieţii”. Gălăţeanul se
pregăteşte în Florida pentru
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CFR se întoarce cu mâna goală de la Roma
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Cică doi beţivi se întoarceau
de la bar. După 20 de metri, unul
zice:
-Bă, am uitat sa fac pipi!
La care celălalt îi zice:
-Nu-i nimic bă! Te învaţ eu!
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meciul cu Brinkley. Lucian Bute
(26 de victorii şi nicio înfrîngere)
şi-a apărat pentru a cincea
oară titlul mondial la categoria
supermijlocie, versiunea IBF,
în faţa pugilistului columbian
Edison „Pantera” Miranda, într-o
gală ce a avut loc la 17 aprilie,
la Centre Bell din Montreal
(Canada).
În aceeaşi gală, fostul
campion
al
semigreilor
(WBC), Adrian Diaconu, va
boxa cu americanul de origine
palestiniană Omar Sheika, iar
Ion Ionuţ - Jo Jo Dan va urca în
ring împotriva argentinianului
Andre Pablo Villafane.

Steaua, prejudiciată de arbitru
Steaua
Bucureşti
a
terminat la egalitate, scor 3-3,
întâlnirea de pe teren propriu, cu
Napoli, în Grupa K a Ligii Europa,
după un meci care ne-a amintit
de Danemarca-România, de
acum câţiva ani, unde Urs Meyer
a prelungit meciul până când
danezii au egalat. La fel a făcut
şi polonezul Marcin Borski. Deşi
a arătat 4 minute de prelungiri,
Borski a dus meciul până în
minutul 98, şi probabil l-ar fi
prelungit până când italienii ar
fi reuşit să egaleze şi să plece
neînvinşi din Ghencea. Golurile
“militarilor” au fost marcate de
Emilson Cribari (autogol), Cristi
Tanase şi Pantelis Kapetanos.
O partidă frumoasă făcută de
Steaua lui Marius Lăcătus, aflat
la primul meci pe banca „roşalbaştrilor” după revenirea sa
la Steaua, dar un rezultat şi un
arbitraj care lasă un gust amar.

Şi în grupa B, Atletico Madrid,
actuala campioană a Ligii Europa
a suferit în partida de pe Vicente
Calderon cu Bayer Leverkusen,
mai ales în prima repriză când
nemţii au reuşit deschiderea
scorului. În repriza secundă,
madrilenii au apucat însă taurul
de coarne, şi în doar 6 minute
au egalat, după care au pornit
un atac continuu spre poarta
adversă, dar care din păcate nu a
mai influenţat rezultatul înscris
pe tabela de marcaj.
Mai mult decât Atletico, a
suferit Getafe, în grupa H, care a

fost învinsă cu 2-0 în Elveţia de
către cei de la Young Boys Berna,
complicându-şi în felul acesta
viitorul în Liga Europa.
Cele
care
au
încheiat
această a doua etapă cu victorie
sunt Sevilla (gr.J) şi Villareal
(gr.D). Andaluzii s-au întors
din Germania cu cele 3 puncte,
după ce au învins (0-1) pe teren
propriu o Borusia Dortmund
poziţionată pe locul al doilea în
Bundesliga, Gregorio Manzano
păşind astfel cu dreptul în noua
sa slujbă de antrenor al Sevilliei.
Villareal, nu a dezamăgit nici
ea, rezultatul de 2-1 obţinut
în faţa propriilor suporteri, în
meciul contra belgienilor de la
FC Brugges, deschizându-le din
nou şansele pentru calificarea în
primăvara europeană.
Următoarea etapă a Ligii
Europa se va disputa la 21
octombrie.

LIGA I

Oţelul Galaţi, lider al Ligii I
Liga I din România ne-a
obişnuit cu câte o surpriză în
fiecare etapă. Etapa a 10-a nu
face excepţie de la această regulă
şi ca atare putem consemna o
nouă surpriză: victoria liderului
Oţelul Galaţi în Ştefan cel Mare,
în faţa lui Dinamo cu 2-1. CFR
Cluj s-a impus la scor, 4-0, în
faţa formaţiei FC Braşov, după
un meci în care gazdele au avut
două lovituri de la 11 metri,
dintre care una a fost ratată, iar
oaspeţii au evoluat timp de 55 de
minute în inferioritate numerică,
după
eliminarea
portarului
Traian Marc. Steaua a câştigat la
scor partida cu Sportul (4-2), la

primul meci al lui Lăcătuş în Liga
1, de la revenirea în Ghencea.
Deşi au fost conduşi cu 1-0, „roşalbaştrii” au revenit repede şi s-au
impus fără drept de apel în faţa
„studenţilor”. Derby-ul dintre
Timişoara şi Rapid s-a încheiat
cu victoria bănăţenilor (2-1),
după un meci în care ambele
echipe au făcut eforturi pentru a
câştiga partida. Timişorenii s-au
impus cu ajutorul lui Ianis Zicu,
care a marcat două goluri, lucru
care l-a determinat probabil şi
pe selecţionerul Răzvan Lucescu
să-l cheme la naţională, pentru
meciul cu Franţa. Celălalt derby,
între cele două universităţi, cea

de la Craiova şi cea de la Cluj,
s-a soldat cu victoria oltenilor cu
scorul de 3-0. Celelalte partide
ale etapei a 10-a au fost: Astra
Ploieşti- Pandurii Târgu Jiu 2-0,
Gloria Bistiţa- Unirea Urziceni
0-0, Gaz Metan Mediaş – FC
Vaslui 0-0, Victoria BrăneştiFCM Târgu Mureş 0-0. În
clasament, Oţelul ocupă primul
loc (22 puncte), pe locurile
următoare
situându-se:
FC
Timişoara (20p), Rapid (18p)
şi Steaua (18p). La celălalt pol
se află: Gloria Bistriţa (10p),
Victoria Brăneşti (9p), Sportul
Studenţesc (7p) şi Pandurii
Târgu Jiu (6p).
Pagină realizată de Alin Săcăcean
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Casting de niños
rumanos en el
CEPI de Coslada
CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN

CASTING COPII ROMÂNI
GRUPUL FOLCLORIC
“GHIOCELUL” CAUTĂ COPII
ROMÂNI, CU VÂRSTA ÎNTRE 7
ŞI 13 ANI.
PRESELECŢIA VA AVEA LOC

SÂMBĂTĂ, 16 OCTOMBRIE,

ORA 11:30,
LA
CENTRUL HISPANO-ROMÂN
COORDONATOR GRUP:
GABRIELA TONE
ÎNSCRIERI ŞI INFORMAŢII:

Centrul Hispano-Român
Travesía del Curtidor, 1
(local) 28821 COSLADA
TEL.: 91 674 12 63

El Centro HispanoRumano
de
Coslada,
gestionado
por
la
Fundación Iberoamérica
Europa, organiza el sábado
16 de octubre, a partir de
las 11:30 horas, un casting
para niños rumanos que
aman el folklore. Los
niños formarán parte del
grupo infantil Ghiocelul,
coordinado por la solista
rumana Gabriela Tone.
Dicho grupo nació en
nuestro centro el mes de
octubre del año pasado
y, desde entonces, ha ido
ensayando para varias
actuaciones en el propio
CEPI o fuera de sus
instalaciones,
contando
con
invitaciones
y
participaciones en eventos
importantes como Integra
Madrid o Día de la Infancia
de Coslada (la XIX edición).
REQUISITOS:
- Niños
y niñas
rumanas, con la edad
comprendida entre 7 y 13
años;
- Buen conocimiento de
la lengua rumana;
- Disponibilidad para
ensayar los sábados;
- Previa inscripción
en el Centro, por e-mail o
teléfono.
El casting consistirá
en tres pruebas: recitar,
cantar y bailar, por lo tanto
los candidatos tendrán
que preparar un poema y
una canción, preferible en
rumano. El baile tendrá
que ser espontaneo, con
la música elegida por la
coordinadora del grupo.
Mas
informacion
en
el
CENTRO
HISPANO
RUMANO
DEL CORREDOR DEL
HENARES - GESTIONADO
POR LA FUNDACIÓN
IBEROAMÉRICA
EUROPA,
Travesía del Curtidor,
1,
28820
Coslada,
centrohispanorumano@
madrid.org,
tlf.
91.674.12.63.
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Lanzamiento de libro en el Centro Hispano-Rumano de Alcalá de Henares
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Comunidad de Madrid

Envío de equipamiento de confección para un
centro penitenciario de mujeres en Rumanía

“Páginas extrañas” del escritor rumano
URMUZ, por primera vez en España

E

l
Centro
de
Participación
e
Integración
de
Inmigrantes (CEPI) HispanoRumano de Alcalá de Henares,
perteneciente a la Consejería de
Empleo, Mujer e Inmigración
de la Comunidad de Madrid y
gestionado por la Fundación
Iberoamérica Europa, les invita
al lanzamiento del libro „Páginas
extrañas” („Pagini bizare”)
del escritor rumano Demetru
Demetrescu-Buzău “URMUZ”
(1883-1923).
El evento -que contará con
el apoyo del Instituto Cultural
Rumano de Madrid- tendrá lugar
el 7 de octubre, a las 19:30h, en
la sede del Centro HispanoRumano, situado en la calle
Goya, nº 5 (local), Alcalá de
Henares.
El
volumen
„Páginas
extrañas”, editado recientemente
por Ediciones Crusoe, ha sido
publicado por primera vez en
España, y traducido por CARLOS
FERNÁNDEZ
DE
PABLO,
escritor
español,
maestro,
periodista, artista y, no en último
lugar, alumno de los cursos de
lengua, cultura y civilización
rumana impartidos por el
Instituto Cultural Rumano de
Madrid. Junto con su profesora,
Dª Alexandra Daniela Oprică, el
traductor hablará acerca de los
motivos que le determinaron
elegir „Páginas extrañas”, acerca
de la personalidad y del estilo
insólito de la obra de Urmuz así
como de la forma en la que la
„su aparición meteórica” influyó

De

izquierda a derecha:

Javier Sánchez

Empleo, Mujer e Inmigración,
Responsabilidad Social
Corporativa de Induyco, Felipe Bragado De Las Heras, el director de Inmigración, Pablo
Gómez-Tavira, la vicecónsul de la Embajada de Rumanía, Eliza Diaconescu y el Padre
Fernando, uno de los promotores de la iniciativa.
de la

Consejería

de

una integrante de las asociaciones participantes, el encargado de

en la literatura de la vanguardia.
Como una anticipación, “este
libro viene a suplir una falta
en nuestro panorama literario
y también un desconocimiento.
A menudo, se considera que la
literatura en Centro Europa,
la de vanguardias, digo, del
siglo pasado, es una literatura
deudora de los grandes nombres
en boca de todos; quizá, habría
que, a la vista de Urmuz,
repensar quién debe a quién”
(“Prólogo”, Alena Collar).
CEPI
Hispano-Rumano
de Alcalá de Henares Gestionado por la FUNDACIÓN
IBEROAMÉRICA EUROPA CONSEJERÍA DE EMPLEO,
MUJER E INMIGRACIÓN DE
LA COMUNIDAD DE MADRID
(C/ Goya Nº 5 Bajo local 28807
Alcalá de Henares, Tel. 91882.69.79, Fax: 91-882.38.79).

E

l
director
de
inmigración de la
Comunidad de Madrid
asistió a la salida del camión con
equipamiento para confecciones
destinado al Centro penitenciario
de mujeres de Targsor.
El director de Inmigración,
Pablo Gómez-Tavira, asistió
hace poco a la salida del camión
con destino a Rumanía con una
dotación de equipamiento para
confecciones donada por Induyco
para el desarrollo de un taller de
formación y de producción en el
Centro Penitenciario de Mujeres
de Targsor en Prahova, Rumanía.
La Consejería de Empleo, Mujer
e Inmigración cubre los gastos
de transporte e instalación de los
equipos, una ayuda valorada en
más de 18.000 euros. Induyco
ha donado el cargamento que
incluye 37 máquinas de coser,
40.000 metros de tejido y 500
bobinas de hilos.
La donación se ha realizado

a tres ONGs que trabajan en
red, la Fundación Lábor que
desarrolla proyectos con mujeres
que han sufrido malos tratos, la
Asociación Amires, que cuenta
con iniciativas de atención
e integración de mujeres del
este de Europa en Madrid, y
la Asociación Arco Iris, que
desarrolla su labor en Centros
Penitenciarios de la Comunidad
de Madrid. La primera fase del
proyecto es la instalación de los
equipos para constituir un taller
industrial que permita formar
a las reclusas del Centro -cuyo
número se eleva a 700 mujeres-,
con cursos de técnica de
confección industrial, patronaje y
diseño de moda. Posteriormente,
el taller pasaría a producir las
prendas de confección requeridas
en el Centro y finalmente se
elaborarían
productos
de
confección para comercializar
en la ciudad con programas de
trabajo remunerado.
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Bonos Mi País

Ascultă “!Bună, ziua fata mea”!
De fiecare dată cind doriţi
Apel in România de la 7 cenţi/min
Obligaţiuni cu Ţara Mea (Mi País) de Vodafone pot efecuta apeluri
internaţionale fără o taxă de abonament la orice telefon fix sau mobil.
Inscrie-te in magazinul nostru sau prin apelare *142#
¿Esti Vodafone?
Aflaţi in www.vodafone.es/bonosmipais

Preţurile Bond pentru ţara mea de la 12€ (14,16€ IVA inc.). Ratele 2 cent/min (2,36 cenţi/min IVA inc) mai mici decit cele raportate pentru Obligaţiuni de 3€ (3,54€ IVA inc) şi 6€ (7,08€ IVA inc) valabil pentru clienţi prepaid si rezidenţilale de contract Rata nu se aplică pentru apeluri naţionale, sau apeluri primite sau emise
pe Roming, sau apeluri catre alte ţari, care sa menţină rata de obicei, ca plan de stabilire a preţutilor. Tariful 1+1. 42 de ţări disponibile, verifica ţara ta in www.vodafone.es/llamarlextranjero. Stabilirea de apel 49 de centi (57,82 IVAi nc) Preţ pentru insulele Baleare şi Peninsulă. Nici o restricţie de timp pină la 31/08/2011
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