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Conecteaz`-te 
la comunitate!

www.gazetaromaneasca.com
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“Am venit
`n Italia ca
s\ tr\iesc”

Revelion
pentru
“badante”

Concurs trucat

Cine este Cristian David, ministrul diasporei
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Nepotism la ICR Nona Evghenie, candidat\ la Camer\ `n Veneto

Bersani a
pus pe liste
o rom=nc\
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Sorin Cehan 

Cum po]i ajunge s\ lucrezi la
Accademia di Romania din Ro -
ma? Sau la ICR Londra sau Paris?
Instinctul ne spune c\ trebuie s\
fii nepotul, cum\trul, finul sau alt
neam de-al unuia din sistem. 

Atunci c=nd noul ICR con dus
de profesorul Andrei Marga a
anun ]at c\ organizeaz\ concurs
public pentru ocuparea a 17
posturi la filialele din str\in\tate,
mul]i chiar au crezut c\ ceva se
poate schimba [i la noi.

~nscrierile la concurs s-au f\cut
p=n\ pe 14 decembrie, `ntre 7 [i 11
ianuarie ar fi trebuit s\ aib\ loc
interviurile, cea mai important\
eta  p\ a concursului, iar pe 21 ia -
 nua rie ar fi trebuit s\ se anun]e
c=[ tig\torii. ~n schimb, pe 4 ianua-
rie au fost anun]a]i deja c=[tig\ -
torii, majoritatea “pilo[i” de-ai lui
Marga, fo[ti studen]i sau colabora-
tori de la Cluj, apropia]i sau chiar
neamuri, sau angaja]i la ICR `n
Rom=nia.     (continu\ la pag. 16)

Taxa auto, din nou 
`n vigoare

De la 1 ianuarie 2013 a
reintrat `n vigoare taxa de
prim\ `nmatriculare auto, care
va fi `nlocuit\ cu un “timbru
de mediu”.

Criza love[te fotbalul
rom=nesc

Din cele 18 echipe ale Ligii
I, dou\ au intrat deja `n insol-
ven]\ (Rapid [i “U” Cluj), 
iar una a demarat procedurile
legale (Gloria Bistri]a).
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Abuza]i de 
angajatori str\ini

Discriminarea lucr\torilor
rom=ni de c\tre angajatorii
str\ini este deja un fenomen.
Izolare, exploatare, [antaj -
condi]ia muncitorului emigrant.
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