
RO
MÂ

NI
A

INFO PE WIND.IT

CALL YOUR COUNTRY
SUNA ÎN ROMÂNIA

DE LA 5 CENTI PE MINUT.

Nr. 35, An X � 21 - 27 septembrie 2012 � gazeta@stranieriinitalia.it � s\pt\m=nal al rom=nilor din Italia � pre] 1,20 €

Reg. Trib. Roma nr. 118/2003 del 17.03.2003 g Tariffa Roc: Poste Italiane S.P.A. Sped. in Abb. Post. - D.L. 353/2003 (cpnv. in L.27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 DCB-ROMA

WWW.WIND.IT/PORTAITUOIAMICI

PENTRU TINE
50% DIN ÎNCARCARILE EI

TIMP DE 6 LUNI

ROMÂNIA

PORTA I TUOI AMICI IN WIND

Conecteaz`-te 
la comunitate!

www.gazetaromaneasca.com

www.gazetaromaneasca.com

Sorin Cehan 

Nu e niciun secret. Succesul
nu vine spectaculos dec=t `n fil-
mele americane, unde un om
simplu d\ lovitura `ntr-o zi [i
milioanele `ncep s\ curg\. ~n
via]a real\ e mult mai prozaic [i
e chiar plictisitor drumul.

Ascult=nd pove[tile unor
rom=ni care au reu[it s\ se ridice
`n Italia, po]i g\si la mul]i un
numitor comun. De exemplu c\
au venit `n Italia cu o pung\ de 1
leu, au dormit pe la cimitire de
ma[ini, au `nv\]at o meserie [i
apoi au trecut pe cont propriu.

Nelu Mega, cel care a c=[tigat
anul trecut premiul Money Gram
Award pentru firma cu cel mai
bun profit, a tr\it momente grele
c=nd a venit `n Italia. Nu
cuno[tea pe nimeni la Roma. A
dormit `ntr-o ma[in\ abandonat\,
la periferie, apoi a `nceput s\
lucreze pe [antiere. Avea al doi-
lea serviciu noaptea.

(continu\ la pag. 14)

Cum ne
lu\m cas\
la Milano

“Consul
]epar” 
la Roma

Oroare la Roma

"Comunitatea rom=neasc\ e tr\d\toare"
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Premiat
pentru
afaceri

Florin Simon, 
`ntreprinz\torul 
anului 2012

Compania lui Florin Simon, cifr\ de afaceri de 19 milioane de euro

Secretul succesului
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Italienii vor produce
panettone la Jucu

Compania italian\ Battis -
tero, produc\toare a celebrului
cozonac panettone, va investi
50 de milioane euro `ntr-o
fabric\ la Jucu, ju de]ul Cluj.

Gic\ Hagi vrea 
s\ revin\ ca antrenor

“Regele” nu a renun]at la
visul s\u [i a anun]at c\ va
antrena din nou, dar doar dup\
ce va pune la punct toate lucru-
rile la Academia de Fotbal.
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Medicii amenin]\ 
cu demisia `n bloc

Medicii din Rom=nia sunt
preg\ti]i s\ î[i dea demisia în
mas\ [i s\ blocheze sistemul
sanitar, dac\ Guvernul nu le
va majora salariile.
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