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valoro[i 

Rom=nia e aici

Conecteaz`-te 
la comunitate!

www.gazetaromaneasca.com
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Jum\tate
dintre
rom=ni 
vor acas\
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S\tui de munc\ prin str\ini, mul]i ar pleca m=ine acas\

Un cet\]ean rom=n din doi (49%) dintre
cei care tr\iesc [i lucreaz\ `n Italia ar vrea s\
se `ntoarc\ `n patrie, spune un studiu ACLI.

Emigr\m din cauza
corup]iei [i s\r\ciei

Migra]ia este cauzat\ de
`nr\ut\]irea situa]iei din Ro -
m=nia pe timp de criz\ [i de
dezam\girea fa]\ de via ]a [i
oportunit\]ile din ]ar\.

B\sescu vrea Steaua
`n Ghencea

Gigi Becali spune c\
pre[edintele Traian B\sescu
a intervenit pentru ca
Steaua s\ se re`ntoarc\ pe
stadionul din Ghencea.
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Suntem b\taia 
de joc a Europei

Dup\ francezi, care nu
mai contenesc cu jignirile la
adresa rom=nilor, [i norve-
gienii se al\tur\ “modei” 
de a ne denigra.
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Sorin Cehan 

Un studiu al ACLI (Asso -
ciazioni cristiane lavoratori ita-
liani) prezentat pe 11 octombrie
la Accademia di Romania din
Roma spune c\ jum\tate dintre
rom=nii din Italia ar vrea s\ se
`ntoarc\ acas\. Ar vrea, dar sunt
]inu]i pe loc de lipsa locurilor de
munc\ din ]ar\. Un domn care
conduce Agen]ia Na]ional\ pen-
tru Ocuparea For]ei de Munc\,
din cadrul Ministerului Muncii
de la Bucure[ti, spune c\ `n ]ar\
sunt locuri berechet, 12.000 pen-
tru califica]i. A fost pus la cale [i
un proiect care sus]ine `ntoarce-
rea rom=nilor acas\, Medit. 

Periodic bate un v=nt de
nebunie pe la Bucure[ti, mai
`nt=i guvernul T\riceanu ]ipa c\
vrea imediat 400.000 de munci-
tori, c\ nu mai are economia
rom=neasc\ ce roade, [i a arun-
cat bani pe t=rguri de locuri de
munc\ la Roma, (...)
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pag. 6


