
ROMÂNIA

INFO PE WIND.IT

CALL YOUR COUNTRY
SUNA ÎN ROMÂNIA

DE LA 5 CENTI PE MINUT.

Nr. 42, An X � 9 - 15 noiembrie 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 

Cu pu]in timp `n urm\, am
publicat `n Gazeta Rom=neasc\
un material intitulat “Cursurile
de limba rom=n\ sunt inutile”, `n
care se vorbea de aceast\
inven]ie a ultimilor ani pentru
diaspora rom=neasc\: cursuri
pl\tite de statul rom=n, pentru
copiii rom=nilor din str\in\tate.

Statul rom=n a ajuns s\ fac\
acest curs obligatoriu `n [colile
italiene: p\rin]ii de la o [coal\
din Ladispoli s-au revoltat at=t
de tare `nc=t cazul a ajuns `n “Il
Messaggero”: nu vor cursuri de
limba rom=n\ nici gratis! 

Cursul de limb\, cultur\ [i
civiliza]ie rom=neasc\ este pre-
dat de persoane care uneori au
preg\tirea necesar\ la limba
rom=n\ [i la pedagogie, alteori
nu, iar selec]ia se face printr-un
concurs deobicei anun]at de
form\, care are destul de multe
criterii subiective de evaluare. 

(continu\ la pag. 3)

Campion
na]ional
`n Italia

A organizat
salonul c\r]ii
de la Milano

Victor Ponta la Roma 

“Nu vrem cursuri de rom=n\”
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Cursuri inutile Triumful lui Cornel Mihai Andrie[

Consilier 
la 22 de ani
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A ob]inut un loc `n Consiliul local din Montevarchi (l=ng\
Arezzo, `n regiunea Toscana), dup\ ce un consilier a fost arestat
pentru trafic de droguri. Cornel a candidat anul trecut pe listele
Partidului Democrat [i a ob]inut 47 de voturi, dar fiind primul
candidatul neales, a intrat acum `n consiliu. “Am luat decizia s\
particip la alegeri pentru c\ avem nevoie ca hot\r=rile care sunt
luate `n prim\ria `n care tr\im s\ ]in\ cont de rom=ni”.

pag.
13

Pomeni electorale
f\r\ alcool [i m=ncare

Guvernul a stabilit ce
cadouri se pot oferi în cam-
panie: candida]ii nu au voie
s\ `mpart\ aleg\torilor ali-
mente, b\uturi sau bani.

Lucian Bute, 
din nou campion

La jum\tate de an dup\
pierderea titlului mondial IBF
la supermijlocie, pugilistul
rom=n l-a `nfruntat [i `nvins
pe rusul Denis Grachev.
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Traiul este tot mai
scump `n ]ar\

~n acest an, s\rb\torile de
iar n\ vor fi [i mai s\race. Se
preconizeaz\ noi scumpiri care
vor stoarce [i mai mult buzuna-
rele deja goale ale românilor.
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