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Ăsta e obiectivul 
meu-să văd că se 

poate și în România

también trae
soluciones a 
la economía

RUMANÍA

ESPAÑOLA-

“Correo Rumano”
en España

Revistă  lunară  de  cultură,  informare,  socială  și  de  opinie Exemplar gratuit

Nou   orizont

RUMANÍA

La Consulatul României 
din Castellon se 
lucreaza eficient

Nou Horizont-octombrie 2008
F

O
T

O
: 

 S
e

lle
n

ca
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NOIEMBRIE 2008 

vor avea loc

ALEGERI GENERALE 

PARLAMENTARE-
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Potrivit noii legislaţii în domeniu, la secţiile de vot din afara graniţelor României pot vota 

numai cetăţenii români care au domiciliul sau reşedinţa în ţara 
în care se află. Cetăţenii români care, în ziua alegerilor, se vor af la în străinătate, în 

scop turistic sau de afaceri, nu vor putea vota.

Pentru a vota, cetăţenii români au nevoie de acte de identitate valabile. Cetăţenii români nu
vor putea vota pe baza documentelor de identitate provizorii, cum ar f i titlul de călătorie.

În data de 30 noiembrie 2008 vor avea loc
alegeri generale parlamentare. 

La acastă dată a avut loc în Alcala 
de Henares Forumul European al 

Asociațiilor românești, la care au 
participat reprezentanții unor 
asociații din diferite zone 
geografice ale europei si nu numai 
. Așa cum stau lucrurile pe scena 
politică din România, a surprins 
(plăcut) prezența policitienilor 
care au lăsat impresia că situația 
românilor din diaspora nu le este 
indiferentă. Au fost anunțate 
modificări la taxele consulare și 
președintele Traian Băsescu a 
promis că:” se va face curățenie 
printre ambasadori”.
Ministerul de Externe a fost 
prezent la forumul din  Alcala de 
Henares prin reprezentanții săi : 
Lazăr Comănescu- ministrul 
Afacerilor Externe, Mihai 
Gheorghiu- DRRP, Iuliana Mihu-
responsabil proiecte Spania DRRP.

Nou Horizont-octombrie 2008

Alcala de Henares 4 – 5 octombrie 2008

84 BARCELONA
85 PALMA DE MALLORCA
86 ZARAGOZA
87 SEVILLA
88 ROQUETAS DE MAR
89 MURCIA
90 CASTELLON DE LA PLANA

Lista orașelor și 
numărul secțiilor 

de votare de pe 
teritoriul Spaniei:

91 ALICANTE
92 VALENCIA
93 TORREJON DE ARDOZ
94 ALCAZAR DE SAN JUAN
95 MALAGA
96 TARRAGONA

ATENŢIE!
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INAUGURAREA PRIMELOR ȘASE 
OFICII POȘTALE DIN AFARA 

GRANIȚELOR

Posta Romana a deschis sase puncte de lucru

in Spania
Valencia, 9 octombrie 2008 – Posta Romana a 

inaugurat astazi, de Ziua Mondiala a Postei, 

punctul de lucru din orasul spaniol Valencia. La 
eveniment au participat Dan Mihai Toader, 

directorul general al Postei Romane, Cristian

Buciu, director executiv operational, precum si
reprezentanti ai comunitatii romanesti din Spania.

Domnul Dan Mihai Toader, directorul general al 

Postei Romane a declarat că începand de astazi, 
functioneaza si celelalte cinci locatii ale Postei

Romane din Spania, deschise in orasele

Castellion, Madrid, Barcelona, Malaga si Coslada. 
Romanii din Spania vor avea acces la servicii de 

transfer de bani, plata facturi, servicii de coletarie, 
vanzare marfuri (carti postale, ziare/reviste, 

felicitari, integrame, CD/DVD muzica/filme

romanesti)
Punctele de lucru vor fi deschise de luni pana

vineri, intre orele 08:00-21:00, iar sambata intre

orele 08:00- 13:00. 
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FOTO:  Sellenca

Iarba verde de acasă 
Să mă rătăcesc prin lume 

nu mă lasă. 

Numai Dumnezeu mă știe
Cât am colindat,

Râule cu apă lină!

Las' să treacă de la mine
Câte-am îndurat.

Azi mi-e sufletul ca o zi senină,
Sufletul mi-e zi senină.

Iarba verde de acasă 

Să mă rătăcesc prin lume 
nu mă lasă. 

Nu mă latră nici un câine,

Pietrele mă știu 
Și prin lumea cea trufașă.

Știu acum ca niciodată

Nu e prea târziu
Să te strig pădure 

și să-mi faci cămașă,

Fă-mi din umbra ta camașă!
Iarba verde de acasă 

Să mă rătăcesc prin lume 

nu mă lasă.
Iarba verde de acasă 

Să mă rătăcesc prin lume 

nu mă lasă. 
Stau acum să se unească

Cerul de pământ,
Cu lumina sunt de-o seamă.

Nu mai rătăcesc prin lume 

Ca o frunză-n vânt.
De oriunde-aș fi 

glasul lor mă cheamă,

Rădăcinele mă cheamă.
Iarba verde de acasă 

Să mă rătăcesc prin lume 

nu mă lasă. 

Mircea Rusu

Iarba  verde de acasă  
să mă rătăcesc  prin 
lume nu mă lasă

Nou Horizont-octombrie 2008

Anul 2 nr.19



7

In orasul nostru rasare intotdeauna acelasi soare, dar
cladirile si gerul il schimba drastic in unele zile. Uneori,
cand betonul nu e mohorat, lasa lumina diminetii sa se
strecoare parca printre el, printre stalpii de rezistenta,
printre ferestra si inca alte ziduri, si ajunge direct in mine,
in sufletul meu, in ochii mei. Bineinteles, uneori aceasta
lumina deriva intr-un fel din plastic, un plastic rece, care
ai putea sa juri ca e fabricat undeva departe prin lume, si
te-ai astepta si la o eticheta „made in China”. Un plastic
rece care-ti inteapa ochii. Ar mai fi de spus ca aproape
mereu (deci un „uneori” foarte des) orasul e lipsit de
existenta, incat nu e nici soare, nici vant, nici culoare, si
nici macar o bucatica de plastic. In zile ca astea orasul se
arata cu adevarat. Lumina de azi nu purta o eticheta.
Asfaltul, da. Se intapla rar sa ploua, dupa post si
rugaciuni adresate in acest sens, ca azi. O zi de plastic
topit, la fel ca altele ce vor urma; o zi plictisitoare de
martie, fara martie in ea; o zi normala. O zi in care pentru
patru minute (nu trei sau cinci) a picurat din cer ceva,
ceva de natura lichida, pe care nimeni n-a-ndraznit s-o
numeasca ploaie. Nu stiu de ce mi s-a indeplinit aceasta
dorinta, dar stiu ca cel putin o saptamana n-o sa-mi mai
doresc nimic. Atat de urat, pe inserate, fara luna sau
soare sau nori, sa realizezi c-a plouat dupa praful ud, si
apoi sa observi cum toata caldura a erupt din asfalt, si
cum in loc de starea de bine si mirosul proaspat de dupa
ploaie (da, ca in reclame), te trezesti innecat cu praf si
dezgust si imbacsit cu caldura.

Nu se poate numi ploaie! Nu se poate, nu se poate.

Poate ploaie de oras, acida. Ma intriga atat de tare incat
nu-i pot gasi si alte insusiri. Ma intriga „atat” sau „asa”?
Sau poate „ma intriga” e incorect. E verb tranzitiv, asta
cred. Renunt! dar tot vreau o ploaie, sa ma lamureasca,
sa ma anunte si pe mine ca a venit primavara, sa-mi
spuna cate propozitii mi-au iesit gresit si sa-mi mai dea
ceva din ea. Hai ploaie, vino ploaie!/Hai la mine, lasa
orasul departe,/Hai intre paginile astea virtuale.
As zice asta in fiecare zi, daca ar functiona. Nu stiu insa
daca sa ma simt prost ca nu scriu pe niste coli adevarate.
Simt ca as fi avut mai putine greseli de gramatica atunci.
Poate ploaia ar f i intrat mai repede intre celuloza. Acum
ma intreb daca s-ar fi produs intre ele vreo reactie
chimica. Oribil gust a avut ploaia asta! De acum in colo
stiu: daca-mi voi dori o ploaie, cer o furtuna, din aceea de
primavara, de martie, cu stropi mari si repezi si vant si
tunet si culoare. Macar cumva sa simtim si noi viata...

În orașul nostru 

Ioana Teodora  Iordache
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El Instituto Cultural Rumano participará entre el 8-
10 de octubre 2008 en la Feria Internacional de 

Libro FIRA de Barcelona, por segundo año 
consecutivo. Proponiendo como tema Historia e 

historias de una Rumania memorable, el Instituto 
Cultural Rumano dispondrá de un stand temático 

donde las editoriales participantes, que han 
publicado colecciones de historia y memorialística, 

tendrán la ocasión de exponer sus libros en el 
stand de Rumania, en el pabellón 1 del recinto 

Gran Vía. El stand será pertrechado con catálogos, 
folletos, materiales promocionales de las 

editoriales presente, traducidos al español y casi 
300 títulos pertenecientes a 22 editoriales de 

Rumania. Asimismo el Centro Nacional del Libro 
(www.cennac.ro) tendrá su espacio, donde estarán 

expuestos los volúmenes publicados mediante los 
programas de subvención Translación and 

Publicación Suport Programe (TPS), 20 autores y 
Publishing Romania, en primer lugar los libros de 

autores rumanos publicados por editoriales 
españolas.  A lo largo de los 3 días de feria tendrán 

lugar presentaciones de los tres programas de 
subvención para la traducción de obras de autores 

rumanos en español y encuentros con 
representantes del mundo editorial español. El 

público tendrá la ocasión de conocer la producción 
del libro de autores rumanos  en España, a los 
representantes del ICR y de tener un contacto 

directo con las editoriales españolas, si quieren 
adquirir libros de autores rumanos en español..

Ana Blandiana Proyectos de Pasado, Editorial Periférica, Cáceres, 2008
Traducción y prólogo de Viorica Pâtea y Fernando Sánchez Miret
Camil Petrescu El lecho de Procusto, Editorial Gadir, 2008, traducción 
Joaquín Garrigós
Denisa Comănescu Regreso del exilio, Editorial AdamaRamada, 2008
Prólogo Octav Soviany, traducción Joaquín Garrigós
Max Blecher Cuerpo Transparente, Editorial Rosa Cúbica, 2008, 
traducción Joaquín Garrigós
Mihail Sebastian La ciudad de las acacias, Editorial Pre-Textos, 2008, 
traducción J. Garrigós
Nicolae Steinhardt Diario de la Felicidad, Editorial Sígueme, 2007
Traducción y prólogo de Viorica Pâtea y Fernando Sánchez Miret
Norman Manea Felicidad Obligatoria, Editorial Tusquets, Barcelona, 
2007
Panait Istrati Kyra Kyralina  y El Tío Ánghel, Editorial Pre-Textos, 2008, 
traducción  de Marian Ochoa de Eribe
Actividades paralelas: Concierto de jazz con el Trio Joy of Life el 9 de 
octubre  en Cerdanyola, sala ACME, a las 23:00h 
en el marco del Festival Internacional de Blues y Jazz de Barcelona

HHHHistoria e historias de una RRRRumania 

memorable                           

Nou Horizont-octombrie 2008

UNIVERSITATE DE INVATAMINT 
SUPERIOR ACREDITATA VA ADUCE LA 

CUNOSTINTA CA IN ACEASTA 
PERIOADA SE DESFASOARA 
INSCRIERILE PENTRU STUDII 

UNIVERSITARE DE LICENTA .CICLUL 
BOLOGNA I , STUDII UNIVERSITARE DE 

MASTER CICLUL BOLONIA II, FORMA 
DE INVATAMIN LA DISTANTA  LA 

CENTRUL ID MADRID 

PENTRU MAI MULTE INFORMATII 
VIZITATI PAGINA www.spiruharet.ro 
Telefon de contact : 0034/687.099.358 
(10 :00-14 :00 
de luni pina vineri )
spiruharet.madrid@yahoo.es
Telefon de contact . 0034/690.241.857 ( 
17 :00-20 :00 
de luni pina vineri )
spiruharet.idmadrid@yahoo.es
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Intro

3. CONOCE RUMANIA
”Ven  a conocer Rumania mejor”

5.        CONOCE RUMANIA
”România întâlnește Spania”

.

12.  RUMANIA , TAMBIEN TRAE 
SOLUCIONES A LA ECONOMIA 
ESPAÑOLA.
Decir que los inmigrantes –sea cual sea su nacionalidad-
llegan para ocupar los puestos de trabajo que los 
españoles no desean, es restarle importancia a su papel 
en la economía de España.

11.  LA CONSULATUL ROMANIEI DIN 
CASTELLON SE LUCREAZA EFICIENT
Cred că  mulți dintre dumneavoastră s-au convins de 
necesitatea existenței Consulatului României 
din Castellon de la Plana, care așa cum demonstrează  
numărul mare de cereri  rezolvate,  a venit în sprijinul 
tuturor românilor  ce domiciliază pe teritoriul 
Comunității Valenciene.

18. ĂSTA ESTE OBIECTIVUL MEU, SĂ 

VĂD CĂ SE POATE ȘI ÎN ROMÂNIA...
Am fost împușcat. În București, oarecum în centru,
pe terasa unei cafenele de lux...

19. SEIS ESTAFETAS DE CORREO RUMANO 
EN ESPAÑA.
El Gobierno de Rumania
ha abierto 6 estafetas de
Posta Romana, servicio 
de correo estatal 

rumano, en España en el 
dia 1 de octubre. 

Anul 2 nr.19
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Incepand cu data de 11 octombrie se reiau

activităţile organizate pentru copii la sediul

Ambasadei Romaniei la Madrid.

Inscrierile se pot face la adresa de email:
adriana.macovei@embajadaderumania.es sau

la telefon: 913.501.881. Participarea este gratuita.

Copiii sunt asteptati in fiecare sambata, la orele
10:30, la atelierul de plastica, unde vor pregati

lucrari pentru realizarea unei noi expozitii.

Reamintim ca, anterior, au fost prezentate
expozitii, la sediul Ambasadei, Institutului Cultural

Roman de la Madrid, CEPI Coslada si CEPI

Alcala de Henares, cu lucrari realizate de copii in

cadrul atelierului. Aceste expozitii au avut ca
tema Ziua Nationala a Romaniei, Ziua Europei,

Ziua Mamei.

Incurajam pe aceasta cale inscrierea copiilor din
comunitatea romaneasca la aceste ateliere si va

stam la dispozitie cu orice informatie legata de

activitatile de diplomatie publica ale Ambasadei.

Conform programarii semestriale, in zilele de

24 si 25 octombrie 2008, o echipa a Sectiei

Consulare a Ambasadei Romaniei la Madrid se
va deplasa la Ciudad Real pentru a oferi

asistenta si servicii consulare cetatenilor

romani din zona respectiva. Echipa se va afla
la dispozitia publicului vineri 24 octombrie, intre

orele 12:00-19:00 si sambata 25 octombrie

intre orele 10:00-16:00 la sediul Asociatiei din

Plaza de la Constituciόn n° 6, bajo interior,
13002 Ciudad Real. Accesul este pe baza de

programare prealabila obtinuta pe e-mail :

(secretariado@consuladoderumania.e.telefoni
ca.net) sau fax (nr. 91 416 50 25) la Sectia

consulara a Ambasadei Romaniei la Madrid.

Urmatoarea deplasare a echipei consulare la
Ciudad Real va avea loc in zilele de 5 si 6

decembrie.

Atasatul pentru afaceri interne al Ambasadei

Romaniei la Madrid, comisarul-sef Codruţ
Vîrcolacu, a fost decorat de ministrul spaniol
de interne, Alfredo Perez Rubalcaba, în cadrul

unei ceremonii desfasurate pe data de 2 de

octombrie 2008, cu ocazia sarbatoririi „Zilei
Poliţiei”. Comisarul Codrut Varcolacu a primit

distinctia pentru constributia adusa la

combaterea criminalitatii in Spania, prin
participarea la actiunile organizate de Politia

spaniola pentru dezarticularea unor retele

organizate din care faceau parte si cetateni

romani. La ceremonie au fost prezenti oficiali
de rang inalt din cadrul executivului, Garzii

Civile si ai Curtii Supreme din Spania. Oficialul

roman a fost singurul strain decorat in cadrul
ceremoniei.

1111

Aflam de la 

Ambasada:

2222

Concurs de fotografie
Avem placerea sa va anuntam organizarea celei

de-a patra editii a Concursului de fotografie de

catre Correo şi Western Union. Tema acestei
editii este Imigraţia şi Femeia. Miza egalităţii.
Propunerile fotografice pot fi transmise

organizatorilor pana la 15 noiembrie 2008,
caştigătorii fiind desemnaţi în a doua jumătate a

lunii decembrie. Detalii suplimentare se găsesc

pe pagina web: http://www.correos.es

3333 4444

1. SE REIAU ACTIVITĂŢILE ORGANIZATE PENTRU COPII LA 

SEDIUL AMBASADEI ROMANIEI LA MADRID

2. AGENDA DEPLASĂRILOR CONSULARE.

3. INMIGRACION Y MUJER. APUESTA POR LA IGUALDAD

4. DECORAREA ATASATULUI DE INTERNE AL AMBASADEI



CONSULATUL  ROMÂNIEI  DIN CASTELLON 

Cred că mulți dintre dumneavoastră s-au convins de necesitatea
existenței Consulatului României din Castellon de la Plana, care
așa cum demonstrează numărul mare de cereri rezolvate, a
venit în sprijinul tuturor românilor ce domiciliază pe teritoriul
Comunității Valenciene. Majoritatea acestora fac referința la
reînnoirea documentelor expirate , pentru care trebuiesc emise
procuri, documente din categorica cărora fac parte și Permisele
de conducere ce ( conform legislației recente) autoritatile din
România nu mai reînnoiesc permisele auto românesti pe baza de
procura, doar personal, în țară. Deci, conform legislatiei
europene, statele UE sunt obligate sa echivaleze permisele auto
ale rezidentilor comunitari din teritoriu, însa autoritatile din
România nu mai reînnoiesc permisele auto românesti pe baza de
procura, iar cele spaniole nu pot elibera un permis spaniol pe
baza unuia românesc expirat. Pâna la o noua decizie a celor de
acasa, singura solutie este ca solicitantul sa se prezinte personal-
la Directia Generala de Trafic.
La Consulatul României din Castellon , cetățeanul român nu mai
este nevoit să bată drumurile de zece ori , nici nu se mai fac
programări , iar cererile sunt rezolvate în marea lor majoritate în
aceeași zi.
În sala de așteptare din fața ghiseelor oamenii erau liniștiți, am
întâlnit chiar zâmbete, semn elocvent al mulțumirii de calitatea
serviciilor oferite.

Consul: Liviu Popa

Vicec onsul: Dan Costinaș 

Aici se lucrează eficient, iar cetățeanul român nu mai este nevoit să bată drumurile de zece 
ori , nici nu se mai fac programări , iar cererile sunt rezolvate în marea lor majoritate în 

aceeaș i zi.

Adresa: Calle de Larra, nr. 2, cod poştal 12006, 
Castellon de la Plana

Telefon: 964216172, Fax: 964257053,
Program: luni - vineri, între orele 9 şi 15.

Nu este necesara programare prealabila.
Consulatul Romaniei din Castellon 

de la Plana are in jurisdictie urmatoarele provincii Valencia, Castellón si Alicante. 
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Decir que los inmigrantes –sea cual sea su nacionalidad-
llegan para ocupar los puestos de trabajo que los
españoles no desean, es restarle importancia a su papel
en la economía de España. Según fuentes oficiales el
50% del crecimiento del PIB español en los últimos cinco
años tiene su origen en la llegada de inmigrantes, que
ocuparon la mitad de los puestos creados en este
tiempo.

Se preguntarán ¿cómo es posible esto? Pues bien, la
llegada masiva de mano de obra extranjera ha permitido
reducir la brecha entre las vacantes existentes y la oferta
de trabajo. Así, en 1996 los trabajadores extranjeros
representaban el 1,2 % del total y ya en 2005 ese
porcentaje ascendía al 12,5%.

La última encuesta de Población Activa señala que la
mitad de los nuevos empleos creados en los últimos
cinco años (2,6 millones) han sido ocupados por
inmigrantes. Además, se estima que hasta 2005 este
colectivo aportó 23.402 millones de euros a las arcas
públicas (2,6% del PIB) y como contrapunto originó un
gasto de 18.618 millones de euros (2,1% del PIB).

En este grupo se insertan los 524 995 rumanos que viven
y trabajan en España. Se trata de la segunda comunidad
inmigrante más numerosa, tras los marroquíes, asentada
principalmente en las Comunidades de Madrid (170
000), Valencia (95.235), Cataluña (63 305), Castilla La

Mancha (60 523), Andalucía (52 170) y Aragón (40 956).

En ciudades como Castellón, la edad del colectivo
rumano fluctúa entre 20 y 50 años edad. De acuerdo a
las estadísticas que llevan las asociaciones rumanas de la
región, un 60% de los hombres se dedica a las tareas de
la construcción, el porcentaje restante esta empleado en
bares, restaurantes y mueblería. El 80% de esta
población se ocupa en tare relacionadas con la
construcción, la agricultura, hostelería y servicio
doméstico. Según las encuestas, los empresarios de

diversos sectores y regiones han encontrado en los
rumanos una mano de obra idónea en la que valoran
aspectos como su responsabilidad, eficacia y disciplina.
Estas características sumadas al elevado grado de
preparación profesional que traen en muchos casos
estas personas les han favorecido a la hora entrar en el
mercado laboral español, explica un

análisis publicado por la Universidad de Barcelona.

También es destacable que buena parte del colectivo
rumano que llega en calidad de inmigrante a España se
emplea en actividades que se son parte de lo que se
conoce como economía sumergida (construcción,
labores domésticas, limpieza…) y no en actividades
ilícitas como el tráfico de drogas o la prostitución, lo que
sin duda es un aporte y no una carga para el Estado.
De ahí que la llegada de mano de obra para sectores
abandonados por los españoles ha tenido un impacto
positivo sobre la renta per capita de este país, por la vía
del incremento del porcentaje de población en edad de
trabajar y de la tasa de empleo de la economía en la
última década.

Paralelamente, la migración ha traído otras secuelas
positivas. Por ejemplo: el incremento de la tasa de
actividad de las mujeres españolas en 12 puntos gracias
a la mayor presencia de empleadas del hogar, ya que el
fenómeno de la inmigración, ha permitido a las mujeres
trabajar fuera de casa.

Asimismo, se puede señalar que quienes tienen sus
papeles en regla y llevan varios años en España también
aportan a las arcas fiscales a través del pago de
impuestos indirectos como el IVA. También, la apertura
de nuevos nichos de mercado como las tiendas de
comida típica, compañías aéreas, agencias de viaje y
servicios de telefonía móvil orientados a satisfacer las
necesidades de este grupo, son un aporte para la
economía española.

A estos aspectos debe sumarse la capacidad de
adquisición de bienes de consumo duradero y vivienda
que tiene este colectivo, el freno que ha puesto al
envejecimiento de la población y el ahorro que implica
para el país de acogida el hecho de que sean personas
formadas en su lugar de origen.
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Rumania también trae 

soluciones a la economía Española
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Miguel Fonda Șatefănescu
Președinte FEDROM
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In cadrul unei conferinte de presa, organizate la Ambasada
Romaniei la Madrid, au intervenit Maria Ligor, ambasadorul
Romaniei in Spania, Felipe Sanjuán, Directorul General
Saatchi&Saatchi Spania, regizorul Carlos Iglesias si profesorul
universitar Rogelio Pérez Bustamante. Vorbitorii au prezentat
obiectivele si modul de derulare a campaniei, care, sub sloganul
„Hola soy rumano”, urmareste imbunatatirea imaginii comunitatii
romanesti din Spania, cel mai numeros colectiv de straini din
aceasta tara, in special prin punerea in lumina a contributiei
romanilor la economia si societatea spaniole. Maria Ligor,
ambasadorul Romaniei in Spania, a subliniat ca aceasta campanie
intareste mesajul transmis prin exemplul zilnic al fiecaruia dintre
romanii care, zi de zi, isi castiga aprecierea si respectul colegilor de
munca sau al vecinilor lorspanioli. Totodata, campania completeaza
activitatea celor peste o suta de asociatii ale romanilor din Spania
care, cu resurse putine, dar cu mult entuziasm, faciliteaza contactul
direct intre romani si spanioli si apropierea publicului spaniol de
cultura si traditiile romanesti.
Mesajul campaniei mediatice coordonate de Saatchi&Saatchi, care
se va desfasura pe o perioada de trei luni in principalele medii de
comunicare spaniole, este „Impreuna facem echipa buna”.

. Sunt retinute exemple cheie de situatii in care romanii s-au impus la
loculde munca, in Spania,prin pregatiresi seriozitate. Campania de
comunicare include si o serie de evenimente destinate a prezenta
publiculuispaniol noulprofil european al Romaniei. Vor fi organizate
conferinte economice, vizite in Romania ale unor jurnalisti spanioli,
precum si prezentarea unui studiu complex socio-economic privind
situatia romanilor romaneasca realizat de reputati experti spanioli,
condusa de profesorul Ramon Tamames de la Universitatea Juan
Carlos din Madrid.
Se afla in faza de montaj un documentar realizat de cunoscutul
regizor spaniol Carlos Iglesias, care a scos in evidenta paralelismul
dintre emigratia spaniola de acum cateva decenii si cea
romaneasca. In interventia sa in cadrul conferintei de presa de
astazi, Carlos Iglesias a evocat experienta sa personala, el insusi
fiind fiul unor emigranti spanioli in Elvetia.
La conferinta de presa au fost de fata si reprezentanti ai Comisiei
Europene la Madrid, care au felicitat autoritatile romane pentru
initiativa de a actiona in sprijinul imaginii comunitatii romanesti din
Spania, un proiect la care institutia europeana doreste sa se
asocieze.

AMBASADA ROMANIEI LA MADRID

Marți, 23 
septembrie, a avut 

loc lansarea în 
Spania a campaniei 

de comunicare 
inițiată de Guvernul 
României, “Români 

în Europa”

Conform unei țtiri difuzate de către Jurnalul Românesc, Banca Centrală Europeană a făcut o analiză
conform căreia, România a pierdut un sfert din populaţia activă a ţării, lucru care va afecta grav economia

țării pe termen lung. Se produce o migrare masivă a forţei de muncă din domeniul sănătății,

învăţământului şi cercetării. Motivul principal al migraţiei către Vestul Europei îl reprezintă salariile mult
prea mici. Din acest e motive, angajatorii sunt nevoiți să apeleze la un alt tip de forță de muncă mai ieftină

cu persoare ce provin din țări precum China, India şi Pakistan.
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Prima intrebare:
Sa presupunem ca stii o femeie insarcinata care deja are 8 copii. Trei dintre ei 
sunt surzi, doi sunt orbi si unul este dezechilibrat mintal. Femeia are sifilis. Ai 
sfatui-o sa faca un avort?

A doua intrebare:

Este momentul alegerii presedintelui lumii si votul tau va determina cine este 
alesul. Iata-i pe cei trei candidati:

Candidatul A are legaturi cu politicieni corupti si crede in astrologie. A avut 
doua amante. Fumeaza ca o locomotiva si bea 8 pana la 10 pahare pe zi.

Candidatul B a fost concediat de doua ori, doarme pana dupa pranz, in 
facultate se droga si bea un sfert de litru de whisky in fiecare noapte. 

Candidatul C este un medaliat si un erou de razboi. Este un vegetarian 
convins, consuma doar bere si asta ocazional si nu a avut nici o data legaturi 
extraconjugale.

Dintre acesti trei candidati, pe care l-ai alege (sincer)? 

Doua intrebari de 

ETICA
Candidatul A este Franklin D. Roosevelt .

Candidatul B este Winston Churchill.

Candidatul C este Adolf Hitler.

Trebuie sa fii intotdeauna atent cu cei care 

traiesc prea ... sanatos !!!

Apropo, daca la intrebarea despre avort 

ai raspuns afirmativ, tocmai l-ai omorat 

pe Beethoven.

Atenție la răspunsuri!

Nou Horizont-octombrie 2008
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=Bula in clasa intai ii dadea bataie de cap profesoarei sale. La 
un moment dat, aceasta il intreaba:
- Bula! Care este problema ta?
Bula spune:- Sunt mult prea destept pentru clasa intii. Sora 
mea este in clasa a treia, iar eu sunt   si mai destept decit ea! 
De aceea cred ca ar trebui sa fiu mutat in clasa a treia.
Profesoara, nervoasa, il duce pe Bula la directorul scolii si ii 
explica acestuia dorinta lui Bula. In urma discutiei, directorul 
si doamna profesoara hotarasc sa ii dea lui Bula un test, iar 
daca acesta va trece, va fi mutat in clasa a treia, iar daca nu, 
va trebui sa ramina in clasa intii si sa se poarte frumos. 
Directorul:- Cat fac 3 x 3?
- 9.
- Cat fac 6 x 6?
- 36.
- Cat fac 9 x 9?
- 81.
Si tot asa, raspunde la toate intrebarile la care un elev de 
clasa a treia ar trebui sa stie sa raspunda. Bula parea sa se 
descurce foarte bine. Directorul, privind spre profesoara 
acestuia, ii spune:
- Cred ca Bula poate sa fie mutat direct in clasa a treia.
Profesoara, cunoscind tendinta micului Bula spre lucruri ce au 
legatura cu sexul, ii spune directorului:
- Lasati-ma si pe mine sa ii pun cateva intrebari, inainte de a 
lua o asemenea decizie. Atat directorul cat  si Bula sunt de 
accord iar profesoara isi incepe intrebarile:
- Ce are vaca 4 si eu am numai doua?
- Picioare.
- Ce ai tu in pantaloni, iar eu nu am?

Ochii directorului se maresc! Dar inainte de a reusi sa il 
opreasca pe Bula, acesta raspunde:
- Buzunare.
Directorul rasufla usurat si ii spune profesoarei:
-Cred ca ar trebui sa il mutam in clasa a cincea, pentru ca 
sincer eu nu as fi stiut sa raspund la ultimele doua intrebari...!

= Badea Gheorghe a inceput sa repare acoperisul casei.
Partea buna e ca a ajuns in varful casei.
Partea haioasa e ca a inceput sa alunece.
Partea buna e ca s-a prins de burlanul casei.
Partea haioasa e ca burlanul s-a rupt.
Partea buna e ca sub el era o capita de fan.
Partea haioasa e ca in capita era o furca cu tepii in sus.
Partea buna e ca n-a cazut pe furca.
Partea haioasa e ca nici pe capita n-a cazut...

=Doua babe pe banca in cimitir. Una catre cealalta:
- Auzi cati ani ai?
- 99.
- Si mai pleci acasa?

=Un tip este arestat si dus la sectie deoarece vindea 
oamnenilor elixirul nemuririi. La sectie   politistii afla 
ca individul nu  numai  ca pacaleste oamenii, dar este 
si recidivist, fiind arestat pentru  aceasi cauza in 1794, 
1856, 1928 si 2002.....

=Un om avea un papagal care injura. Intr-o zi 
exasperat, il inchide in camara. Nimic, numai 
porcarii ii ieseau pe gura papagalului. Il inchide in 
sifonier. Si mai rau. Il inchide in congelator. Dupa un 
minut tace. Deschide omul usa congelatorului. 
Papagalul zice: "Va rog sa acceptati scuzele mele 
pentru neplacerile provocate, va asigur insa ca nu se 
vor mai repeta." Omul sa cada pe spate... nu-I venea 
sa creada. Tot papagalul: "Apropos... doar asa, de 
curiozitate, gaina  cu ce-a gresit?"

Primite prin mail de la Corneliu Mândru
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TRĂINDU-MI VIAŢA FĂRĂ MINE … [ I ]

Trăindu-mi viața fără mine …
Cu sufletul gol şi trist ca un amurg;
Trăindu-mi viața fără mine …
Gândul mi-e asemeni unui sălbatic murg;

Mi-e dor nebun de mine în mine …
Să pot să fac ce vreau oricând;
Mi-e dor nebun de mine în mine …
Ce vremuri frumoase – de vis;
Mi-e dor nebun de mine în mine …
Şi vreau să mă văd viață mâncând;
Mi-e dor nebun de mine în mine …
Vreau să am propriul meu Paradis!

Trăindu-mi viața fără mine …
Cu lacrimi în ochi şi inima secată;
Trăindu-mi viața fără mine …
Ființa în tonuri de gri mi-e pictata.

TRĂGÂND CLOPOTELE
Dedicată bunicii mele 

Ţi-ai luat adio căzând în brațele mele de fetița,
Te-ai dus prea repede şi brusca i devenit doar o dorință,
M-am secat de lacrimi şi te-am plâns cu toata ființa,
Te-am plâns şi pentru tine m-am rugat cu toată credința.

Te-am privit cu durere şi în brațe te-am cuprins,
Până acum ai fost puternică, de neînvins,
Dar pentru veşnicie destinul te-a învins...
Te-am implorat să revi şi de durere am plâns !

Când sufletul tu ți l-ai dat, o lumânare am aprins,
Cu toată puterea în brațe te-am strâns,
Totul mi se părea în acel moment fără de sens
Şi clipe cu noi din viețile noastre eu am desprins…

Sufletul sfârşit de putere şi-a vărsat lacrimile,
Şi cu ochii-mi goi de tine şi de visele mele,
Cu gândul la tine mă învăluie amintirile…
Pentru tine am murit şi eu … trăgând clopotele !
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BARCELONA- Strada Sants Oliver nr.2;

MADRID- Strada Costa Rica nr.16;

COSLADA-Strada Amparo Barrios nr.7;

MALAGA-Strada La Union nr.70A;

CASTELLON-
Strada Onda 

col ț cu strada 
Canto de Castalia;

P
O
S
T
A
R
O
M
A
N
A

fo
to

: a
d

ri
a

n
a 

vi
dr

o
iu

 s
ta

nc
a

Nou Horizont-octombrie 2008

Anul 2 nr.19

VALENCIA- Strada Ruaya nr.33;
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În urmă cu ani buni, imediat după
1989, declaram unui ziar din Galați
următoarele:” Pentru ca în România
lucrurile să se indrepte pe făgașul cel
bun este nevoie ori de o dictatură
militară, ori să se trezească din
mormânt Vlad Țepeș”. Acum după
atâția ani de ”libertate” am rămas
fără cuvinte…Suntem mulți români
cu sufletul alături de dumneavoastră
în această luptă ”cu morile de vânt”.
”Ăsta e obiectivul meu … să văd că
se poate și în România”. Public cele
scrise de dumneavoastră pentru
răspândirea injustiției și haosului din
țară și printre românii de pe aceste
meleaguri. Multă forță și răbdare!

Adriana Vidroiu

” Pentru ca în România să se 
respire un aer de normalitate, 
este nevoie ori de o dictatură 

militară, ori să se trezească din 
mormânt Vlad Țepeș”

Vicent Herrero i Casanova
Sellenca

Ionel Scrofan
Madrid:

Adina Daniela Vidroiu
Stefan Constantin S. 

Valencia:
Duda Sorin

Roberto Canelles Perez
România/Cluj:

Lurci Mihaela
Director- Adriana Vidroiu StancaD
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Editata de :
AGRUPACIÓ ROMANESA PER LA CULTURA 

NOU HORIZONT VALENCIA 

Dragi cititori, 

Asteptam sugestiile  
dumneavoastra la 
imbunatatirea continutului 
acestei reviste.

REDACTIAREDACTIAREDACTIAREDACTIA

Irina Ionescu

nou   orizont

Irina Ionescu

DacDacDacDacă eeeești informat reuti informat reuti informat reuti informat reușeeeești înaintea altora. ti înaintea altora. ti înaintea altora. ti înaintea altora. 

CiteCiteCiteCitește te te te ”NOU HORIZONT”
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“Am fost împușcat. În București, oarecum în centru, pe terasa unei cafenele de
lux. Am fost împușcat de un angajat al localului pentru faptul că i-am cerut să fie
mai putin agresiv. De două zile nu știu ce să fac : să mă bucur că am scăpat ieftin
( adica viu ), sau să mă revolt că mi s-a întâmplat asta. Nu reușesc să îmi adun
sentiment cu sentiment și gând cu gând. Nu revăd decât flash-uri din momentul
atacului , ura cu care agresorul mi-a șuierat “te omor mă f... gura mătii ” în timp
ce apăsa pe trăgaci, flama care mi-a ars pielea feței ș i buzele, mirosul de praf de
pușcă, sângele țâșnind din obraz și acea disperare absurdă de a-mi strecura
limba prin gaura din falcă…

Nu știu ce va fi în continuare, nu știu dacă semnul de pe față îmi va aminti că trebuie să mă bucur de fiecare clipă de viață sau dacă
îmi va aminti că la fiecare pas poți întâlni un dement înarmat cu un pistol pe care e gata să îl folosească doar pentru că tu îți aperi
demnitatea și nu te lași călcat în picioare de fiecare limbric frustrat. Nu știu dacă mă intrigă fapta în sine ci mai degrabă ceea ce a
urmat, adică atitudinea de NO COMBAT a poliției și aroganța celor trei ( DA TREI ) avocați ai agresorului, declarațiile mincinoase,
încercarea OMULUI LEGII de a mă convinge să cad la pace cu agresorul și de a negocia o sumă de bani …

Fratilor, puteam să fiu chior sau surd sau chiar mort și el îmi sugera să negociez cu viața mea. Îmi sugera să îmi încarc buzunarele cu
bani și sufletul, cu urmatoarea faptă a acestui păduche care nu a avut nici măcar curajul să mă privească în ochi când a tras, a venit
tiptil pe la spate punându-mi pistolul la cap și trăgând. Am avut intenția de a lăsa poliția și justiția să își facă treaba, dar acum sunt
furios, sunt foarte furios. Dar furia mea nu împotriva lui se îndreaptă, ci impotriva
sistemului. Am mediatizat cazul și am hotărât să îmi iau un avocat. O să facă pușcărie și o să îmi plătească și daune. Daca nu
mințea în declarație cum că i-am dat o palmă, cred că aș fi avut poate și…o urmă de iertare. Dacă vă întrebați unde este el acum, vă
pot spune eu: ZBURDA LIBER !!! E cercetat în stare de libertate. El își vede de treabă în timp ce eu alerg pe la spital, IML și poliție
pentru a-mi gestiona situația. Da, în România trebuie să îți plătești singur expertiza medico-legală și trebuie să alergi singur cu
fișele medicale între spital și IML. E palpitant! Dar dacă nu fac toate astea, risc să ajung din victimă, invinuit. Da, pentru că această
specie de avocați nu stă degeaba, lucrează, însă murdar. Risc să ajung eu să mă rog de ei să negociem. Problema este că eu nu nu
am bani să negociem, doar să îi propun un abonament pe viață la toate spectacolele mele, însă cred că ar fi pentru el o pedeapsă nu
o despăgubire.
Paradoxal, eu trebuie să mă apăr din poziția de victimă, iar cum cea mai bună apărare este atacul...”

ĂSTA E OBIECTIVUL MEU, 
SĂ VĂD CĂ SE POATE ȘI ÎN ROMÂNIA

George CĂLIN
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MARIA LIGOR
- ambasadoarea României la Madrid -
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