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Felicia, 
un aliat
imobiliar

Alex, spre
culmile
bucătăriei

Legea egală
pentru toţi?

Cei mai mulţi şomeri 
din ultimii 36 de ani

Isabella Pulpan

O fetiţă româncă de patru
ani a ajuns la casa de copii,
după ce Tribunalul pentru
minori din Genova a stabilit că
mama sa este “o parazită”, pen-
tru că nu are un contract de
muncă legal. Venită în Italia
împreună cu fetița ei, pe care
”nu a avut curaj să o abando-
neze în România, să crească
fără mamă”, Irina a căutat cu
disperare un mod de a-i oferi
fetiței ei tot ce are nevoie. A
reușit să găsească mereu
posturi de muncă, dar toate ”la
negru”; nimeni nu a vrut să-i
facă un contract de muncă din
care să reiasă că are posibilita-
te să crească fetița, așa cum
prevede legea italiană. Mai
mult decât atât, a fost con-
strânsă să se adreseze (...)

(continuă la pag. 7)

Jumătate din medicii
din ţară au emigrat

Numărul total al 
medicilor români care au
emigrat în ultimii şase ani
trece de 15.000. Doar în
2013 au plecat 2.600.

Bătaie pe un loc de
muncă la căpşuni

Peste 400 de românce s-au
înghesuit la un târg organizat
la  Vaslui, unde se ofereau
locuri de muncă în Spania, 
la cules de căpşuni.
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Românii muncesc
pentru taxe şi hrană

Aproape 73% din 
câştigurile unei familii se duc
pe mâncare şi facturi. Alte 17
procente intră în conturile
statului, sub formă de taxe.
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Şomaj
record 
în Italia
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Eroul din Matera 

Fetiţă de 4 ani smulsă de lângă mama ei
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Într-un an în
Italia au dispă-
rut 448.000 de
locuri de muncă. 
Şomajul total a
ajuns la 12,7%.
În acelaşi timp,
şomajul tinerilor
a ajuns la cifra
incredibilă de
41,6%. 


