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ROMANIA

R=ndunele la cap

Conecteaz`-te 
la comunitate!

www.gazetaromaneasca.com

www.gazetaromaneasca.com

Sorin Cehan 

Proiectul de `ntoarcere a ro m= -
nilor din str\in\tate, acas\ la mun -
c\, are urm\torul slogan: “R=ndu -
ne lele se `ntorc mereu `n cuibul
lor. ~ntoarce-te [i tu acas\!”.
Proiectul se intituleaz\ Medit [i
urm\re[te `ntoarcerea muncito-
rilor rom=ni ̀ n patrie. Este promo-
vat [i gestionat de Agen]ia Na]io -
nal\ pentru Ocuparea For]ei de
Munc\ (Anofm) din cadrul Mi -
nisterului Muncii din Bucure[ti,
`n colaborare cu Enaip, Institu]ie
italian\ fondat\ de asocia]ia Acli
pentru instruire profesional\. 

Citim pe site-ul proiectului c\
finan]area vine de la Fondul
Social Na]ional, prin Programul
Opera]ional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 - 2013.
Un program care prevede alo-
carea c\tre Rom=nia a 3,4 mil-
iarde de euro, la care se adaug\ o
contribu]ie na]ional\ public\ de
613 milioane euro. 

(continu\ la pag. 2)

Rom=nia, sub 
asediul z\pezii

Zeci de localit\]i din ]ar\
s-au confruntat cu una dintre
cele mai aspre [i ca pri cioase
ierni din istorie: zeci de mii
de oameni, izola]i de lume.

Doroftei `l atac\ 
pe campionul Bute

Leonard Doroftei, un ma -
re nume al boxului rom= -
nesc, este unul dintre contes -
tatarii lui Bute: “S-a b\tut
numai cu adversari slabi”.
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Noul Guvern, 
`nvestit `n func]ie

Cabinetul condus de
Mihai R\zvan Ungureanu
a trecut de Parlament 
cu 237 de voturi “pentru” 
[i 2 “`mpotriv\.”
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“Badante”
italianc\ la
Bucure[ti

Sabina, 
fotbalist\ 
de seria A
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“Nu vreau s\ mai aud
vreodat\ de Rom=nia”
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Impozit `n Italia pe casa din ]ar\
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