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Demnitarii [i-au
m\rit salariile

~ntr-o perioad\ cu
greve [i revendic\ri sa-
lariale, ale[ii primesc
m\riri de lefuri.

S-a dat startul 
la scumpiri

Gazele s-au scumpit
cu 8,5%, iar alimentele
vor `nregistra o cre[tere
a pre]urilor de 10%.
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Sorin Cehan
Pe 23 februarie, la Roma, va

avea loc o burs\ a locurilor de
munc\ pentru rom=nii din Italia,
care vor primi oferte de slujbe `n
]ar\.

Angajatorii români care ac-
tiveaz\ în domeniul construc-
]iilor vor oferi direct locuri de
munc\ românilor care muncesc
în Italia. Evenimentul se va
desf\[ura la sediul Centrului
pentru Migra]ie din Roma.

"Scopul acestei ac]iuni este
de a facilita întâlnirea direct\ a
angajatorilor de pe teritoriul Ro-
mâniei cu lucr\torii români ca--
re î[i desf\[oara activitatea în
Italia, în domeniul construc]ii-
lor", a anun]at Ministerul Mun-
cii de la Bucure[ti. 

Problema e c\ `n Italia nu s-a
f\cut nici un fel de anun]. De ru-
[ine, poate. Cum s\ vii la Roma
[i s\-i propui unui rom=n s\ vin\
`n ]ar\ pe un salariu de 7 mi-
lioane?

De ce nu m\resc mai bine
salariile celor de acas\, ca s\ nu
mai emigreze? Suntem foarte
curio[i ce se va `nt=mpla pe 23
februarie.

Slujbe `n ]ar\

Rom=nia intr\ 
`n grev\ 

Dup\ greva ceferi[-
tilor urmeaz\ protestele
func]ionarilor publici [i
profesorilor.
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Un muncitor rom=n de 45 de
ani, Stelic\ Maftei, a murit `n
timp ce lucra pe 2 februarie `ntr-
o hal\ a firmei “Padana Tubi”,
la San Giacomo di Guastalla
(prov. Reggio Emilia). C\zut de
la o `n\l]ime de opt metri,
rom=nul a decedat pe loc, din
cauza gravelor leziuni suferite.

A c\zut
de la 8
metri pe
[antier

Cristian
V\lena[,
sindicalist
responsabil
de str\ini
la Bologna

Eugen
Terteleac:
“Am fost
furat de
vame[ii
unguri”
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Asisten]a sanitar\ a comunitarilor

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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