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ROMANIA

Atestat de rom=n

Conecteaz`-te 
la comunitate!

www.gazetaromaneasca.com

www.gazetaromaneasca.com

Sorin Cehan 

Jum\tate dintre rom=nii din
Italia, gl\suie[te un studiu pre-
zentat la Padova zilele trecute,
realizat cu bani europeni, ar vrea
s\ se ̀ ntoarc\ acas\. Dar nostalgi-
cii dup\ Rom=nia pun o condi]ie
irealizabil\, cel pu]in `n urm\torii
20 de ani: s\ fie pl\ti]i ca aici.
Dac\ ar fi vorba numai de bani...

Dorin]a de `ntoarcere exist\,
`n fiecare om plecat din locul s\u
natal. Cei pleca]i din sat la ora[
simt toat\ via]a nostalgia dup\
iarba verde de acas\, cu at=t mai
mult o simt cei pleca]i `n alt\
]ar\. 

Dar `ntoarcerea acas\, ca [i
emigrarea, este un pas foarte
practic. Ai nevoie de un loc de
munc\ [i de o siguran]\ legisla-
tiv\ [i social\.

Experien]a unei familii de
rom=ni care s-a `ntors la Bac\u,
dup\ mai mul]i ani la Napoli,
este elocvent\. 

(continu\ la pag. 6)

10.000 de medici 
au emigrat, din 2007

Rom=nia pierde 200 de
medici `n fiecare lun\.
Aproximativ 10.000 de
medici au plecat `n
str\in\tate `n ultimii ani.

Povestea unui
supravie]uitor

~n pofida gravului acci-
dent care i-a distrus cariera
de fotbalist, Mihai Ne[u
este optimist [i vede via]a
prin prisma funda]iei sale.
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CE atac\ statele care
ne impun restric]ii

Argumentele celor 9 state
care men]in restric]iile pe
pia]a muncii sunt “necon-
ving\toare”, spune comisarul
european László Andor.
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Valentina,
[oferi]a de
camion

“Nu m\
`ntorc `n
Rom=nia”
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49% vor acas\

~nc\ o carte despre copiii din canale
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~ngropat
de viu `n
Sicilia,
prima
sentin]\


