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Filiala de Distribuţie Energie Electrică 
„Electrica 

DistribuţieTransilvania Sud” SDEE 
HARGHITA

versenyvizsgát hirdet a következő állásokra 
a magasfeszültségű üzemviteli osztályra:

◆ egy villanyszerelő a borszéki alállomáshoz;
◆ egy villanyszerelő a szentegyházi alállomáshoz;
◆ egy villanyszerelő a székelyudvarhelyi alállomáshoz.

Részvételi feltételek: középfokú villamossági végzettség; B kategóriás 
hajtási jogosítvány; kedvező pszichológiai bizonyítvány.

Előny: tapasztalat magas-, közép- és kisfeszültségű villamos beren-
dezések üzemeltetésében; alapfokú számítógép-kezelői ismeretek (EX-
CEL).

 Pszichológiai vizsga: 2011. augusztus 30-án  9 órakor a csíkszeredai 
székhelyen.

A versenyvizsga (írásbeli vizsga és szóbeli meghallgatás): 2011. au-
gusztus 31-én  9 órakor a csíkszeredai székhelyen.

Jelentkezni lehet a cég székhelyen: Csíkszereda, Kossuth L. u. 1. szám, 
a személyzeti osztályon 13 és 15 óra között 2011. augusztus 29-ig, 
tel.: 0266–205710.

Szükséges iratok: szándéknyilatkozat, önéletrajz, végzettségi okira-
tok, munkaköny, személyi igazolvány, hajtási jogosítvány másolata, 
családorvosi bizonyítvány.

Az Európai Bizottság tegnap enge-
délyezte Spanyolországnak, hogy 
ideiglenesen korlátozza a román 
munkások hozzáférését a spanyol 
munkaerőpiachoz. A dél-európai 
országban bevezetett szigorítás 
2012. december 31-éig lesz ér-
vényben. A korlátozások minden 
szektorra és régióra vonatkoz-
nak, de nem érintik a jelenleg már 
Spanyolországban dolgozó román 
munkások helyzetét.

Mti

Közleményében a bizott-
ság megjegyezte, hogy 
a Spanyolországban élő 

románok 30 százaléka – 191 400 
ember – munkanélküli, ezzel pedig 
másodikok a spanyolok után. Három 
évvel korábban ez a szám 80 100 volt. 
Ugyanezen időszak alatt a foglal-
koztatott románok száma 24 száza-
lékkal csökkent, de ez nem volt ha-
tással beáramlásukra. 2006 januárja 
és 2010 januárja között a Spanyol-
országban letelepedett románok 
száma 388 ezerről 823 ezerre nőtt.

A döntést a különleges spanyol 
munkaerő-piaci és pénzügyi hely-
zettel indokolták. 2009 és 2010 
között a spanyol hazai össztermék 
3,9 százalékkal csökkent, a munka-
nélküliségi ráta pedig 2009 január-
ja óta 7,95 százalékról 21,29 száza-
lékra nőtt. Az Európai Unión belül 
Spanyolországban a legnagyobb a 
munkanélküliek aránya. Az uniós 
átlag 9,4 százalék, míg az euróövezet 
tagállamaiban 9,9 százalék.

„Meg vagyok győződve róla, 
hogy az európai dolgozók moz-
gásszabadságának korlátozása nem 
megoldás a magas munkanélküli-
ségre” – idézte a bizottsági közle-
mény Andor László foglalkoztatá-
sért, szociális ügyekért és társadal-

mi összetartozásért felelős biztost, 
aki szerint inkább új munkalehe-
tőségeket kellene teremteni. Andor 
ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a 
bizottság ebben a különleges hely-
zetben megérti Spanyolország dön-
tését, amely egyébként „kezdetektől 
fogva nyitottan viszonyult a más 
országokból – köztük az új tagor-
szágokból – érkező munkásokhoz”.

A biztos „munkaerő-piaci re-
formokra és a fiatalok munkalehe-
tőségeinek fejlesztésére” biztatta 
Spanyolországot, Romániát pedig 
arra kérte, hogy tegyen nagyobb 
erőfeszítéseket a munkalehető-
ségek bővítésére. Andor szerint 
mindkét országnak jobban ki kel-
lene használnia az uniós strukturá-
lis alapokat a munkahelyteremtés 
érdekében.

SpAnyoloRSzáG IDEIGlEnESEn koRláTozHATjA A Román munkáSok munkAvállAláSHoz vAló joGáT

Időszakosan leállítják a beáramlást
Tiltakozás 

Marosvásárhelyen 
az orvosi egyetem 
új chartája ellen

A marosvásárhelyi orvosi és Gyógy-
szerészeti Egyetemen a magyar ok-
tatók kifogásai ellenére elfogadott 
új egyetemi charta ellen tiltakozott 
tegnap este több száz marosvásár-
helyi a helyi vártemplomban.

ARomániai Magyar Orvosi és 
Gyógyszerészeti Képzésért 
Egyesület eredetileg körme-

netet akart szervezni Marosvásárhely 
főterén, de ehhez nem járult hozzá a 
helyi polgármesteri hivatal arra hivat-
kozva, hogy a megmozdulás „etnikai 
feszültséget szítana”. A szervezők erre 
úgy döntöttek, hogy a tiltakozást a 
helyi Vártemplomban tartják meg. A 
helyi rendőrség igazgatója, Valentin 
Bretfelean, aki egyben a demonstráci-
ót elutasító önkormányzati bizottság 
elnöke, elmondta, hogy nem tartja 
helyesnek a kezdeményezést, szerinte 
az orvosi egyetem belügyeire az egye-
temi autonómia keretein belül, nem 
az utcán kell választ keresni. Hasonló 
álláspontra helyezkedett Dorin Florea 
polgármester, a tanintézmény egykori 
diákja, aki a sajtónak nyilatkozva el-
mondta, hogy amennyiben a szerve-
zők mégsem mondanak le a tiltakozó 
akcióról, és a városháza beleegyezése 
nélkül megszervezik azt, komoly bír-
ságokra számíthatnak. A Marosvásár-
helyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egye-
temen az új román oktatási törvény 
biztosította lehetőségek ellenére az 
intézmény román többségű szenátusa 
júniusban megakadályozta a magyar 
intézetek létrehozását. Júliusban az 
okozott felháborodást, hogy az általá-
nos orvosi karon a 80 költségtérítéses 
hely mindegyikét a román tagozatra 
felvételiző diákok kapták meg. Ezt ké-
sőbb korrigálták, 40 helyet biztosítva a 
magyar tagozatnak.

A jelenleg spanyolországban dolgozó román állampolgárokra nem vonatkozik a korlátozás fotó: mediafax

A biztonsági klauzula első engedélyezése

Ez volt az első alkalom, hogy az EU egy tagállamának engedé-
lyezte az úgynevezett biztonsági klauzula alkalmazását, amelyre 
Spanyolország 2011. július 28-i levelében kért engedélyt a Bizott-
ságtól. Az új tagállamok az EU-csatlakozást követő 7 (2+3+2) 
éves átmeneti időszakban korlátozásokkal szembesülhetnek az 
uniós munkaerőpiacon. Ez alatt a tagállamok munkaerőpiacai 
fokozatosan nyílnak meg az újak előtt, de azok, akik teljesen el-
törölték a korlátozásokat, csak a biztonsági klauzulára hivatkozva 
vezethetnek be újra szigorításokat.

A Bizottság az elkövetkező időszakban figyelemmel kíséri a 
spanyol fejleményeket, negyedévenként jelentést vár Madridtól, 
és fenntartja magának a jogot, hogy bármikor módosítsa vagy 
felfüggessze döntését – tájékoztatott Chantal Hughes bizottsági 
szóvivő. A következőkben a bizottság értesíti döntéséről a taná-
csot. Két munkahéten belül még bármely tagállam kérheti a taná-
csot, hogy módosítsa vagy vonja vissza a bizottsági határozatot.


