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Referendumul
secuilor

Traian B\sescu con-
sider\ c\ referendumul
pentru autonomie este
ilegal.

Pi]urc\ preg\te[te
meciul cu Olanda

Starea de spirit de la
na]ional\, dar [i jocul
echipei nu sunt optime
`naintea partidei.

Dasc\lii, la munc\
`n str\in\tate

Salariile mici [i
condi]iile precare `i
determin\ pe profesori
s\ plece `n str\in\tate.
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Sorin Cehan

Rom=nii din Italia care au
so]ia sau copiii `n ]ar\ au
dreptul la aloca]ie familial\,
`n cazul `n care veniturile
totale ale familiei nu dep\[esc
un anumit nivel, stabilit anual
de guvernul de la Roma. 

Aloca]ia este de circa 100
de euro pe lun\ pentru fiecare
membru al familiei din ]ar\ [i
un calcul simplu ne arat\ c\
dac\ `n Italia sunt, aproxi-
m=nd `n minus, un milion de
lucr\tori rom=ni, 10 milioane
de euro sunt ne`ncasa]i lunar
de rom=ni, consider=nd `n
medie c\ la fiecare 10 rom=ni,
unul are acest drept pentru un
membru al familiei r\mas `n
]ar\. {i este o aproximare
extrem de prudent\. 

Chestiunea se cunoa[te la
nivel de zvon. Consulatul
Rom=niei nu [tie nimic despre
acest drept, iar biroul ata[atu-
lui de munc\ de la Ambasada
Rom=niei este `n aceea[i
situa]ie. Responsabilii acestor
institu]ii nu au auzit despre
a[a ceva.

(continu\ la pag. 4)

Un drept necunoscut

Aloca]ia pentru copiii din ]ar\
Iulian Fr=ncu,
cifr\ de afaceri
8 milioane euro
pe an la Torino

Dup\ 17 ani de imigra]ie rom=neas-
c\, `n Italia `ncep s\ apar\ `ntreprinz\-
tori de succes. Rom=nii nu mai sunt to]i
o mas\ de “manuali” pe [antierele din
Peninsul\, ci `ncep s\ se afirme `n topul
afacerilor. Este cazul lui Iulian Fr=ncu
din Torino, titularul unei firme cu 40 de
angaja]i, cifr\ de afaceri anul trecut de
8 milioane de euro, fondatorul unui
consor]iu din care fac parte deja 51 de
firme rom=ne[ti. pag. 3
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Florina din
Bac\u a
p\truns `n
clubul
select de la
Bocconi din
Milano

Marinic\
Todira[cu [i
concubina
sa, aresta]i
pentru
uciderea
unui italian
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Noul contract de munc\ domestic\
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Rom=ni de
succes `n Italia

Rom=ni de
succes `n Italia


