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Radu Zamfir are o companie de
dog security la Londra, cu o cifr\
de afaceri de peste 650.000 de lire
pe an, iar în 2012 pl\nuie[te s\-[i
aduc\ business-ul la un turnover de
peste 3 milioane de lire.

Aurelia Timco [i so]ul ei au
`nfiin]at, `n apropierea Londrei, o
mini-ferm\, unde cei doi cresc
g=[te, ra]e [i curcani. Au investit
circa 100.000 de lire `n aceast\
afacere, dar a meritat. Deja se v\d
roadele.

Ferm\ rom=neasc\ `n inima AnglieiTot r\ul spre bine
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Florin Br\tescu

S-a mai dus unul... ~nc\ un an ̀ n
care rom=nii din comunitate [i-au
luat ghionturi de la autorit\]ile bri-
tanice, oferite sub forma refuzului
unor drepturi esen]iale. 

~nc\ unul `n care am fost trata]i
ca rezerve pe banca echipei
Uniunii Europene `ntr-o aparent
ve[nic\ eurohara babur\, t=njind la
momentul `n care ne vor permite
s\ intr\m pe terenul muncii, cu
acelea[i drepturi ca restul
cet\]enilor europeni, far\ a trece
prin tot soiul de proceduri absurde
pentru un permis de lucru. Mai
mult, l\s\m `n spate un 2011 `n

care am suportat, ca rom=ni, den-
ingr\rile, deseori puerile, ale
tabloidelor, care nu au sc\pat nicio
ocazie s\ ne asocieze cu imaginea
unor infractori blegi.

~n acela[i timp, `n 2011 am
descoperit, `nc\ o dat\, c\ tot con-
textul negativ, toate b\t\liile pe
care rom=nii din UK le au de dus
cu prejudec\]ile, cu refuzul dreptu-
lui de munc\, cu discrimin\rile, nu
au puterea s\-i opreasc\ s\ dez-
volte pove[ti de succes pe me -
leagurile britanice. Ba, din contr\,
pe unii dintre rom=ni, acestea par
s\-i ambi]ioneze [i s\-i motiveze
mai abitir.

(continu\ la pag. 10)

Paz\ [i dresur\ de c=ini,
o afacere de milioane
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S\rb\tori Fericite! 
ACTUALITATE

Adrian N\stase,
achitat `n dosarul
“M\tu[a Tamara”
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Bugetele rom=nilor au fost,
`n 2011, diminuate `n mod dra-
matic de scumpirile `n lan] care
au afectat cea mai mare parte a
produselor [i serviciilor de baz\.
Bombardamentul de scumpiri,
corelat cu sc\derea salariilor [i
pierderea locurilor de munc\, a
aruncat peste 80% dintre famili-
ile de rom=ni `n s\r\cie. Ve[tile
proaste nu se opresc aici, 2012
anun]=ndu-se un an la fel de
greu pentru rom=ni.
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Steaua, singura
echip\ rom=neasc\
din Europa League

Ne zbatem `n s\r\cie

2011 a sub]iat
bugetele rom=nilor
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Opt din zece rom=ni vor s\ mearg\ la munc\ peste hotare, iar
56% urm\resc un loc de munc\ `n str\in\tate pe o durat\ de cel
pu]in cinci ani, potrivit studiului Global Talent Mobility 2011, cel
mai mare sondaj privind mobilitatea for]ei de munc\ `ntre ]\ri.
Cea mai dorit\ destina]ie este Marea Britanie.

Ultimul
stinge
lumina!

La 5 ani de la aderarea la UE, 
84% dintre rom=ni vor s\ plece


