
număr verde de pe telefon fix
tasta 2 din menù

număr cu tarifare urbană
de pe telefon mobil Serviciul Linea Amica este complet gratuit.
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www.lineaamica.gov.it
  formular online
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~mpu[cat 
din gre[eal\
la Guidonia

O icoan\
a culturii
`n Italia

Roma: Selec]ie pentru func]ionari la consulat
pag. 2

Maidanezii
Europei

Armand Schor, Camera de Comer] Israel-Rom=nia
spune c\ e nevoie de zeci de mii de muncitori rom=ni 

Andi R\diu

Politicienii italieni afirm\ `n
public, f\r\ ocoli[uri, c\ suntem
bestia neagr\ a Europei. Tot ei
cer [i trimiterea rom=nilor acas\.
Rom=nii din Italia sunt tot mai
r\u v\zu]i. Presa italian\ cu greu
mai recunoa[te c\ suntem
cet\]eni europeni sau oameni
cinsti]i. Episodul Ion Purice pare
excep]ia care `nt\re[te regula. 

~n Spania s-a ajuns la a doua
manifesta]ie de protest `mpotriva
rom=nilor. Mii de oameni au
ie[it `n strad\ cer=nd izgonirea
rom=nilor. “Ne-am s\turat de
voi”, s-a auzit strig=nd din
Spania.     (continu\ la pag. 16)
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Locuri 
de munc\
`n Israel
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Ro[ia Montan\ scoate
rom=nii `n strad\

Din 1 septembrie, `n Bucu -
re[ti [i în mai multe ora[e din
]ar\ [i din str\in\tate au loc
zilnic proteste ale celor care
se opun proiectului minier.

Na]ionala, aproape de
ratarea Mondialului

A `nvins Ungaria, dar a
pierdut cu Turcia. {ansele
Rom=niei de a se califica la
Campionatul Mondial din
2014 sunt minime.
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B\sescu: Rom=nia are
de ce s\ fie m=ndr\

Pre[edintele spune c\ ]ara
noastr\ este perceput\ mai r\u
peste hotare dec=t “este `n
realitate” [i c\ `n UE sunt ]\ri
mult mai corupte.
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