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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
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SUNI ÎN ROMÂNIA CU 2 CENŢI/MIN

ŞI ÎN PLUS 
300 MEGA/SĂPTĂMÂNĂ 
50 MINUTE/SĂPTĂMÂNĂ CĂTRE TOŢI
MINUTE NELIMITATE CĂTRE WIND

Până la sfârșit

Băsescu are mai
puţini bani în conturi

Preşedintele a trecut în de -
cla raţia de avere, mai puţini
ba ni în conturile deschise la
di vers e bănci, dar şi valori mai
mari la tablouri și bijuterii.

Elevii de nota 10 
vor să emigreze

Elevii sclipitori care au termi-
nat Bacul cu nota 10 se gândesc
să își continue studiile în afara
țării, iar alții nu exclud plecarea
peste hotare, mai târziu.

pag. 18 pag. 25

Un nou torţionar 
a fost demascat

Constantin Istrate, fost loc -
ţiitor al comandantului de la
Penitenciarul Gherla, este unul
dintre cei mai cruzi torționari
din închisorile comuniste.
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Sorin Cehan
În Italia muncesc peste 1,5

milioane de îngrijitoare, cunos -
cute cu termenul de “badante”.
potrivit statisticilor, 20% dintre
acestea, adică circa 300.000 sunt
românce. Despre viaţa lor nu se
prea ştiu multe lucruri.
Scriitoarea şi jurnalista Flavia
Piccinni a aflat mai multe
călătorind cu autocarul de la
Taranto la Bucureşti, preţ de 40
de ore, alături de multe românce
care se întorceau acasă. 

Rezultatul a fost un documen-
tar audio de circa 25 de minute,
cu titlul “Italia-România: în
călătorie cu îngrijitoarele”,
transmis de Radio Rai 3 şi pre-
miat la mai multe festivaluri din
Italia.                 (continuă la pag. 2)

www.gazetaromaneasca.com

Călătoria speranţei,
alături de “badante”

� Scriitoarea Flavia Piccinni a
făcut 2000 de km cu autocarul cu
care se întorc româncele acasă 
� A realizat un documentar 
audio despre vieţile chinuite ale
femeilor care îngrijesc bătrânii 

“E cool să
fii model”
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Români frumoşi din Italia

“Roma în
inima mea”

Ghid turistic din pasiune
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