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număr verde de pe telefon fix
tasta 2 din menù

număr cu tarifare urbană
de pe telefon mobil Serviciul Linea Amica este complet gratuit.

Linea Amica Immigrazione 
răspunde…

întrebări?

www.lineaamica.gov.it
  formular online
“Întreb un expert”

lineaamicapa

Temperaturi extreme 
în noaptea de Revelion

Revelionul 2015 a fost cel mai 
geros din ultimii 53 de ani. Frig-
ul însă nu i-a ţinut pe români în 
case, mii de oameni petrecând 
în stradă trecerea dintre ani.

Klaus Iohannis:  
Nu vă voi dezamăgi

Klaus Iohannis a depus, pe 
21 decembrie, jurământul ca 
preşedinte al României şi a pre-
luat mandatul de la predeceso-
rul său, Traian Băsescu.

Pensii și salarii mai 
mari din acest an

De la 1 ianuarie salariului 
minim pe economie a crescut 
de la 900 de lei la 975 de lei 
(aproximativ 220 de euro), iar 
pensiile sunt indexate cu 5%.

Monstrul  
de după ușă
Eugen Vîlcu

Polemică aprinsă în dias-
pora din Italia, zilele acestea, 
pe tema demiterii ambasadoa-
rei Dana Constantinescu. Atât 
de aprinsă încât eclipsează, 
într-un anumit fel, chiar și 
aniversarea a 25 de ani de la 
Revoluție și faptul că sunt tot 
mai mulți tinerii de aici care, 
din lipsă de informație și/sau 
implicare a societății civile, 
tind să își creeze o falsă ima-
gine cu privire la evenimentele 
tragice din 1989 și să alunece 
pe panta insidioasă a adulării 
fostei dictaturi comuniste și a 
promotorilor ei.  

(continuă la pag. 20)

Ca în fiecare an, copiii 
români se află printre primii 
născuţi în multe oraşe din 
Italia. La Roma, primul băiat 
născut în 2015 se numeşte 

Tommaso şi este fiul unui 
cuplu de români, Liviu şi Adi-
na Carmen. Părinţii au fost 
felicitaţi la spital de vicepri-
marul Romei, Luigi Nieri La 

Ivrea, în provincia Torino, 
primul născut din 2015 este 
Magdalena, făcându-i fericiţi 
pe părinţii Ancuţa şi Vasile 
Crăciun (în fotografie).

Născuţi în 
prima zi a 
anului 

Primii copii sunt români
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Primul mort la muncă în 2015
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La Roma şi în alte oraşe, 
familii fericite de români

În 2 ianuarie, un român a căzut de la 5 metri la Roma
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