
număr verde de pe telefon fix
tasta 2 din menù

număr cu tarifare urbană
de pe telefon mobil Serviciul Linea Amica este complet gratuit.

Linea Amica Immigrazione 
răspunde…

întrebări?

www.lineaamica.gov.it
  formular online
“Întreb un expert”

lineaamicapa

NOI WIND UNLIMITED
Suni fara limite

la toate numerele Wind 

Info pe wind.it
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Info pe wind.it

NOI INTERNATIONAL
120 minute catre România.

Si în plus ai Call Your Country gratis

www.gazetaromaneasca.com

Scrisoarea
“patrioatei”
din Londra

Noul
Badea
C=r]an

Copiii n\scu]i aici merg `n vacan]\ `n ]ar\
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Scrisoare 
din Rom=nia

Sfatul unui `ntreprinz\tor rom=n

Crina Suceveanu

Dragi rom=ni,
Afla]i c\ acas\ e la fel de

greu, poate mai greu, dar alt\
veste nu am s\ v\ dau.
Guvernan]ii no[tri mai preg\tesc
o restructurare, mai dau afar\
oameni care lucreaz\ pe bani
publici. ~n aceast\ categorie nu
intr\ parlamentarii. 

Dac\ spera]i c\ nu mai sunt
cozi la buletine [i la pa[apoarte,
v\ `nsela]i. Dar toat\ lumea e
r\bd\toare [i calm\. O s\ v\ refa-
ce]i repede, dac\ sunte]i stresa]i,
fiindc\ `n Rom=nia sunt multe de
f\cut. 

(continu\ la pag. 4)
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Nu pleca
`nc\ `n
Rom=nia
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Un sfert dintre
rom=ni vor monarhie

Rom=nii se `ntorc `n num\r
tot mai mare (27,2%) cu fa]a
spre monarhie, pentru c\ sunt
dezam\gi]i de actuala clas\
politic\.

Mutu p\r\se[te 
echipa na]ional\

Adrian Mutu a `mplinit 34
de ani `n luna ianuarie, iar
Campionatul Mondial din
Brazilia din 2014 este ultimul
la care ar putea participa.

pag. 20 pag. 31

80% dintre tineri 
vor s\ emigreze

Aproape 80% dintre tinerii
rom=ni vor s\ lucreze `n
str\in\tate, `n special din
cauza salariilor prea mici pe
care le primesc `n ]ar\.
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