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Salarii [i pensii 
de sute de euro

~n prag de alegeri parla-
mentare, ale[ii arunc\ mo-
meala c\tre electorat: sa-
lariu mediu de 900 de euro
[i pensii de 400 de euro.

Victor Pi]urc\, 
la furat `n casino

~n urm\ cu 6 ani, selec-
]ionerul na]ionalei a fost
prins `n timp ce tri[a la jo-
curile de noroc. A returnat
40.000 $ cazinoului.
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Obsesia lui P\curaru

Sorin Cehan 

Paul P\curaru, ministrul muncii
`ntr-o ]ar\ cu cea mai mare criz\ de
for]\ de munc\ din Europa, nu se
las\. Vrea s\ organizeze alte burse de
locuri de munc\ pentru rom=nii din
Italia, chiar dac\ precedentele au
fost un e[ec total. Pentru e[ecul de la
Torino a fost g\sit ]ap isp\[itor
consulul Dumitrescu, retrogradat
din func]ia de consul general la cea
de portavoce la CFR. 

Acum c\ Dumitrescu nu mai e, s\
`mpiedice succesul t=rgurilor de
for]\ de munc\ `n Italia, P\curaru
revine `n for]\. Pe 11 septembrie,
Paul P\curaru a avut o `ntrevedere
cu noul ambasador italian la
Bucure[ti, Mario Cospito. 

Potrivit unui comunicat al minis-
terului, ministrul Paul P\curaru a
ar\tat c\ “Guvernul României a
adoptat o serie de m\suri legate de
men]inerea în ]ar\ [i stimularea
revenirii lucr\torilor români pleca]i
în Italia". 

Tot din acest comunicat afl\m c\
pe agenda summit-ului guverna-
mental româno-italian, care se va
desf\[ura în data de 9 octombrie la
Roma, se afl\ [i organizarea de noi
burse ale locurilor de munc\. Al]i
bani, alt\ distrac]ie.

Osimo,
chebap
rom=nesc
cu succes
la italieni

Deta[area lucr\torilor `n Italia 

Per sapere 

TUTTOTUTTO
sui tuoi diritti

166.105.612
www.stranieriinitalia.it

Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.00

Costo della chiamata € 1,57 al minuto iva inclusa 
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Ramona
B\descu,
eterna [i
fascinanta
candidat\

{coli `n paragin\ 
la 15 septembrie

~nc\ un an [colar grevat
de probleme: [coli f\r\ au-
toriza]ii de func]ionare, cl\-
diri care stau s\ cad\ peste
elevi, dasc\li nepreg\ti]i.

Aruncat
la 30 m
`n\l]ime
de cablul
macaralei

Cablul macaralei l-a ag\]at de
picior [i l-a ridicat la 30 metri
`n\l]ime. Momente de panic\ pe un
[antier din Torino. Gheorghi]\
Br=nzil\ a avut norc [i a fost salvat
spectaculos de pompieri.
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