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Salariu minim de
1.325 lei `n 2014

Anul viitor, salariul mi-
nim brut va ajunge la 600
de lei [i va cre[te anual,
astfel `nc=t, `n 2014, acesta
s\ ajung\ la 1.325 lei.

Becali, `n r\zboi cu
Mircea Sandu

Finan]atorul stelist 
vrea cu orice pre] s\-l
schimbe pe "Na[ul" de la
[efia Federa]iei Rom=ne
de Fotbal.
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Ap\rarea consulului

Sorin Cehan

Lui Alexandru Dumitrescu, p=n\
pe 28 iulie consul general la Torino, i
s-a repro[at c\ nu a adus destui
oameni la bursa locurilor de munc\
organizat\ de ministerul Muncii la
Torino. Degeaba a `ncercat bietul om
s\ explice faptul c\ rom=nii din Italia
nu au motive s\ plece acas\, pentru c\
`n Italia se c=[tig\ bine [i se g\se[te de
munc\. Ceea ce nu putea declara con-
sulul Dumitrescu, pentru c\ face parte
totu[i din reprezentan]ii statului
rom=n, este c\ promisiunile guvernu-
lui cu salarii mari `n ]ar\ sunt pove[ti.
Un cititor de-al nostru ne-a certat `ntr-
un mesaj pentru c\ am scris ceea ce
spune guvernul, c\ pe rom=nii din
str\in\tate `i a[teapt\ `n ]ar\ salarii
mari.

«De ce scrie]i neadev\ruri, oameni
buni? Sunt muncitori [i profesori care
nu au nici m\car trei sute de euro
salariu [i voi spune]i c\ guvernul ofer\
700 euro "stranierilor"... cine v\ poate
crede? Eu pentru 700 de euro `n dou\
ore sunt la u[a fabricii (sunt sudor `n
tig [i la fir [i am experien]\ 7 ani pe
ma[ini moderne de sudat, bordat [i
g\urit lamiera de diferite grosimi de
o]el). Am prieteni care m\ roag\ s\ nu
m\ `ntorc acas\, pentru c\ au foarte
mari dificult\]i economice.»

Mihaela
Du]escu
are grij\
de copiii
str\ini

~nc\ dou\ victime la locul de munc\

166.105.612

PENTRU O VIA  PENTRU O VIA  

ÎN ITALIA

LINI TIT

Afl  totul despre 

drepturile tale

de luni pân  vineri, 

de la 10.00 la 19.00

costul convorbirii 1,57 € pe minut iva inclus
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Irina
Deordica
conduce
un bar
de succes

Europa, asaltat\ de
cer[etorii rom=ni 

UE nu mai este destul
de `nc\p\toare pentru cer[e-
torii exporta]i de Rom=nia,
ora[ele norvegiene fiind
noua ]int\ a acestora.

Inunda]ii
catastrofale
`n nordul
Moldovei

De c=teva zile, `ntreaga Rom=nie st\
cu ochii pe nord-estul ]\rii, unde furia
apelor, anun]at\ de repetate coduri ro[ii,
a distrus sute de case [i a l\sat pe
drumuri mii de oameni. Debite istorice,
sinistra]i, oameni lua]i de ap\ [i pagube
imense, asta s-a putut vedea `n nordul
Moldovei [i `n Maramure[.
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