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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

23 de baroni locali  
sunt certaţi cu legea

Luare sau dare de mită, 
fraudă, abuz în serviciu - ace-
stea sunt cele mai frecvente 
acuzaţii aduse şefilor de Con-
silii Judeţene din ţară.

România are aproape 
5 milioane de săraci

Un român din cinci este 
sărac. Ţara noastră are o rată 
a sărăciei de trei ori mai mare 
decât media din Uniunea 
Europeană.

Speranţa de viaţă creşte 
în UE, scade în ţară

În Spania, speranţa de 
viaţă este de 82,5 ani, în Ita-
lia, de 82,4 ani, şi în Franţa, 
de 82,2 ani, în timp ce în 
România  este de 74,5 ani.

Chef la ambasadă
În data de 2 Decembrie, la 

Palazzo della Cancelleria din 
Roma a avut loc recepția de 
Ziua Națională organizată de 
Ambasada României, la care 
au fost invitați oficiali italieni, 
membri ai corpului diplomat-
ic militar și civil acreditat la 
Roma, personalități culturale 
românești și italiene ș.a., a 
anunţat site-ul ambasadei 
despre chermeza organizată, 
probabil, şi cu mulţi bani pub-
lici.

Site-ul nu avea cum să 
scrie că la cheful organizat de 
Ambasadă au participat şi des-
tui gură cască sau persoane 
care n-aveau ce căuta acolo 
sau n-au ce face pe-acasă, nu 
doar “personalităţi”. 

(continuă la pag. 4)

Italia redevine o naţiune de 
emigranţi (în 2013 au plecat 
cu 20,7% în plus faţă de anul 
precedent), care preferă să se 
mute în Regatul Unit, în Ger-

mania, în Elveţia şi în Franţa, 
şi atrage un număr tot mai 
mic de străini. Nu pleacă nu-
mai italienii, ci şi străinii. Însă 
românii continuă să sosească, 

potrivit datelor publicate de 
Istat. În 2013 au sosit în Italia 
încă 58.000 de români, foarte 
mulţi, chiar dacă mai puţini 
decât în 2012.

Exodul 
românilor 
spre Italia
continuă

Istat: încă 58.000 de români  
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Italia şi România, egale la corupţie
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