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Mihaela
Chioariu,
“badante”
pasionat\
de scris

Lenu]a
Cojocaru
[i fiul ei
ne invit\
la cin\

Sorin Cehan 

C=nd te decizi s\ te `ntorci
acas\, `n primul r=nd las\ toate
speran]ele aici, nu te am\gi.
Dac\ ai str=ns ceva bani [i `]i
`nchipui, `ntr-un moment de
exaltare sau de nebunie c\ acas\
te a[teapt\ cineva cu bra]ele
deschise, ia-]i g=ndul. 

Dac\ vrei s\ deschizi o firm\,
actele dureaz\ luni de zile, ]i se
cer h=rtii peste h=rtii, contabilii
[i avoca]ii te jumulesc, iar cei
care au deja o activitate `n dome-
niul `n care vrei s\ ar\]i ce po]i,
`]i dau la picioare din toate
pozi]iile. E o activitate epuizant\
`n sine cea de deschidere a unei
firme, dar c=nd te vezi cu certifi-
catul de `nregistrare de la
Registrul Comer]ului, dai de un
zid. ~n Italia au numit-o “la cric-
ca”, la noi este “clic\”, un
ambient mocirlos [i puturos,
unde jocurile sunt deja f\cute,
oric=t ai `ncerca s\ te bagi. 

(continu\ la pag. 18)

Speran]e de[arte

www.stranieriinitalia.it
portalul imigratiei
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Nu mai
pot, plec
din Italia
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F\r\ serviciu, cu datorii la b\nci

www.gazetaromaneasca.com

{omajul [i datoriile te pot aduce la disperare
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Povestea unui rom=n din Ancona, care `[i
caut\ salvarea `n ]ar\, dup\ ce a ajuns [omer.  

B\sescu [i Obama,
`n Biroul Oval

Pre[edintele a efectuat o
vizit\ oficial\ `n SUA, oca-
zie cu care s-a semnat acor -
dul pentru instalarea scu  tu -
lui antirachet\ `n Rom=nia.

Torje face furori 
`n Serie A

Fotbalistul rom=n a fost
omul meciului `n partida sa
de debut `n Serie A.
Udinese a c=[tigat `n depla-
sare, la Lecce, cu 2-0.
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Rom=nia r\m=ne
f\r\ medici 

Aproximativ 16.500 de
medici [i asisten]i medicali
au plecat `n 2011 s\ lucreze
`n str\in\tate, dublu fa]\ de
anul trecut.
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