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ROMANIA

“La ciorba
de burt\”,
restaurant
100 la sut\
rom=nesc

Iuliana
Funduianu
[i-a g\sit
voca]ia 
de artist\

Sorin Cehan 

Italia se afl\ `n pragul falimen-
tului, ne avertizeaz\ economi[tii.
Pe bursele interna]ionale, titlurile
de stat emise de Italia se v=nd din
ce `n ce mai prost, cu o dob=nd\
mai mare chiar dec=t cele emise
de Spania. 

Diferen]a fa]\ de titlurile
v=ndute de Germania a ajuns la
valori record. Guvernul italian
este presat s\ ia m\suri de reform\
[i restructurare a datoriei publice,
una dintre cele mai mari din lume,
raportat la PIB (119%). 

Par informa]ii despre lucruri
care nu ne pot afecta direct. Dar
dac\ statul italian nu ar mai g\si
bani pentru a func]iona, economia
italian\ ar intra `n colaps. N-ar
mai fi bani pentru plata anga-
ja]ilor statului, pentru pensii, in-
vesti]iile ar `ncremeni. Multe
[antiere de construc]ii de unde [i
rom=nii duc bani acas\ la sf=r[itul
lunii s-ar putea `nchide, (...)

(continu\ la pag. 18)

St\m mai bine?

www.stranieriinitalia.it
portalul imigratiei
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Ce c\r\m
de acas\:
sl\nin\ [i
algocalmin

pag. 8

C=nd intr\m 
`n Schengen?

Luna aceasta, mini[trii
de justi]ie [i interne ai UE
ar trebui s\ ia o decizie `n
privin]a ader\rii Rom=niei.
Previziunile sunt pesimiste.

Mutu, record de
v=nz\ri la Cesena

Dup\ achizi]ionarea ata-
cantului Adrian Mutu, echi-
pa italian\ a vândut în acest
sezon cele mai multe abo-
namente din istorie!
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Bac-ul din toamn\,
e[ec cu repeti]ie 

Scenariile sumbre anun -
]ate dup\ examenul deza-
struos din var\ s-au adeverit:
8 din 10 candida]i au picat [i
`n sesiunea de toamn\.
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Cadouri pe ruta Italia-Rom=nia

www.gazetaromaneasca.com

Ce au rom=nii `n traist\ c=nd c\l\toresc
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