
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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NOI INTERNATIONAL
120 minute catre România.

Si în plus ai Call Your Country gratis

www.gazetaromaneasca.com

Investi]i-v\
economiile 
`n Rom=nia

Sose[te
Badea
C=r]an

3.080 de rom=ni expulza]i din Italia
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Posturi la consulatul din Roma, “sub zece”, pentru rom=ni
din comunitate. Nu se va organiza un concurs, ci o selec]ie. “O
s\ public\m la sf=r[itul lui septembrie toate informa]iile pe site
[i `n octombrie o s\ se desf\[oare procesul de selec]ie”.

Indigna]ii!

Noul Ambasador, Dana Constantinescu
anun]\ c\ selec]ia va avea loc `n octombrie 

Mircea Maer

Exist\ printre români unii care
au gena indign\rii. Acum 100 de
ani f\ceau revolu]ii la birt [i repu-
blic\ la Ploie[ti. Ast\zi, urma[ii re -
publicanilor lui nenea Iancu au l\ -
sat cârciuma. {i-au luat laptop! În
spatele anonimatului, vorba ace ea
“semn\m «mai mul]i membri ai
partidului»”, oamenii se in di g nea -
z\ pe subiecte aruncate în spa]iul
virtual. S\pt\mâna trecut\, bun\ -
oar\, au fost dou\ motive care i-au
f\cut pe indigna]i s\ se repead\ la
tastaturi [i s\ combat\ sângeros.

Subiectul num\rul 1: Tor]iona-
rii vechiului regim. Ziarul Gândul
este cel care a aruncat în lumina
public\ acest subiect. 

(continu\ la pag. 14)
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Angaj\ri 
la consulat 
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Metoda “Accidentul”,
la mod\ printre ho]i 

Metoda “Accidentul” este
o în[el\ciune care îi face pe
p\rin]i s\ scoat\ instantaneu
banii din conturi pentru a-[i
ajuta copiii afla]i în necaz.

Echipele rom=ne[ti,
ne`nvinse `n Europa

Cele patru echipe rom=ne[ti
- Steaua (Champions League) [i
Astra, Pandurii, Petrolul (Euro -
pa League) - au evolu]ii excep -
]ionale `n cupele europene.
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P\c\li]i cu locuri de
munc\ `n Germania

400 de rom=ni au fost `n[e -
la]i de o firm\ de recrutare, ca -
re se angajase s\ le g\seasc\ de
lucru `n Germania. P\gubi ]ii au
fost abandona]i `ntr-o parcare.
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