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Anul 2015 a început cu un moment
important pentru etnicii italieni din
România. După ani de muncă și in-
vesti�ii, a fost inaugurat centrul cul-
tural ”Casa d’Italia”, un spa�iu
rezervat activită�ilor gândite pentru
conservarea și promovarea iden-
tită�ii minorită�ii italiene de aici.
Evenimentul amintit are o semnifi-
ca�ie aparte. Cu siguran�ă, centrul
cultural din strada Popa Tatu va de-
veni un reper atunci când se va
vorbi despre patrimoniul cultural și
material al minorită�ilor na�ionale.
Demersurile Asocia�iei Italienilor
din România pentru îndeplinirea
obiectivelor fixate foarte clar încă
din 1993, de la înfiin�are, au atins
un nou stadiu.
Faptul că la inaugurare au fost
prezen�i reprezentan�i ai Preșe-
din�iei României, ai Parlamentului
European, ai Parlamentului
României, ai Ambasadei Italiei și ai
Istitutului Italian de Cultură arată
aten�ia de care a ajuns să se bucure
RO.AS.IT. ”Italienii” nu mai
reprezintă o etnie despre care nu se
știe mare lucru, așa cum era
situa�ia la începutul sfârșitul anilor
’90, ci au devenit parteneri ai insti-
tu�iilor la cel mai înalt nivel. Prin
participarea la evenimente și
proiecte cu amploare interna�ională,
responsabilitatea de a-i reprezenta
pe etnicii italieni este dublată pentru
RO.AS.IT. de responsabilitatea
reprezentării României.
Faptul că Asocia�ia Italienilor din
România este singura forma�iune
din �ara noastră membră a Partidul
Democrat European nu poate decât
să sublinieze afirma�ia de mai sus.
Vorbește și el de la sine despre
dimensiunea interna�ională pe care
a căpătat-o asocia�ia în ultimii ani.
Este un statut care onorează, dar și
obligă.

Un statut
care obligă
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RO.AS.IT.

Noul președinte al Italiei, Sergio
Mattarella, a depus jurământul în fa�a
Parlamentului pentru un mandat de 7
ani, după alegerea sa în această
func�ie, cu 665 de voturi (erau nece-
sare 505 voturi). Mattarella și-a în-
ceput mandatul aducându-i un
omagiu predecesorului său, Giorgio
Napolitano (89 de ani), care a demi-
sionat la 14 ianuarie.

În discursul său de inaugurare, sus�inut în Parlament,
Mattarella a spus că prioritate na�ională o reprezintă lupta îm-
potriva crimei organizate și corup�iei, dar și reformele menite
să readucă pe făgașul normal economia italiană, lovită de re-
cesiune. Mattarella a atras aten�ia asupra problemelor eco-
nomice ale Italiei, afirmând că criza "a depășit orice limită",
alimentând nedreptatea și excluziunea socială.

Fost parlamentar timp de 25 de ani, de cinci ori ministru și
judecător la Curtea Constitu�ională, Sergio Mattarella a fost
sus�inut de premierul Matteo Renzi.                               

Ambasadoruul
Diego Brasioli s-a
întâlnit cu ministrul
român de externe.
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Politică

Partener oficial al RO.AS.IT.

Noul președinte al Italiei, Sergio
Mattarella, și-a fixat prioritățile

A fost inaugurat centrul 
cultural ”Casa d’Italia”
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„Asocia�ia Italienilor din România –

RO.AS.IT. a inaugurat Centrul Cultural ”Casa
d’Italia”. Evenimentul a avut loc sâmbătă,
31 ianuarie 2015, în prezen�a unor impor-
tante oficialită�i reprezentând Pre�edin�ia
României, Guvernul României, Parlamentul,
Parlamentul European, Ambasada �i 
Consulatul Italiei, Institutul Italian de 
Cultură �i societatea civilă.
„”Între institu�ia pre�edin�iei �i Asocia�ia
Italienilor din România există un partener-
iat moral. Vă transmit mesajul de prietenie

�i de sprijin din partea Domnului Pre�edinte
Iohannis, care, după cum bine �ti�i, la rân-
dul său provine din rândul unei minorită�i
na�ionale”, a spus Consilierul Preziden�ial
Sergiu Nistor. La rândul său, Doamna 
Europarlamentar Ramona Mănescu a apreciat
activitatea Asocia�iei Italienilor din România �i
a spus că va fi un aliat al proiectelor europene
ale RO.AS.IT. În aceea�i notă s-a încadrat �i
discursul Doamnei Subsecretar de Stat Chris-
tiane Gertrud Cosmatu, de la Departamentul
pentru Rela�ii Interetnice.



Eveniment 2

A fost inaugurat
centrul cultural
”Casa d’Italia”

Asocia�ia Italienilor din România – RO.AS.IT.
a inaugurat Centrul Cultural ”Casa d’Italia”.
Evenimentul a avut loc sâmbătă, 31 ianuarie
2015, în prezen�a unor importante oficialită�i
reprezentând Președin�ia României,
Guvernul României, Parlamentul,
Parlamentul European, Ambasada și
Consulatul Italiei, Institutul Italian de Cultură
și societatea civilă.

”Între institu�ia președin�iei și Asocia�ia Italienilor din
România există un parteneriat moral. Vă transmit mesajul
de prietenie și de sprijin din partea Domnului Președinte
Iohannis, care, după cum bine ști�i, la rândul său provine
din rândul unei minorită�i na�ionale”, a spus Consilierul
Preziden�ial Sergiu Nistor. La rândul său, Doamna Eu-
roparlamentar Ramona Mănescu a apreciat activitatea
Asocia�iei Italienilor din România și a spus că va fi un aliat al proiectelor eu-
ropene ale RO.AS.IT. În aceeași notă s-a încadrat și discursul Doamnei Subsecre-
tar de Stat Christiane Gertrud Cosmatu, de la Departamentul pentru Rela�ii
Interetnice.

Statul italian a fost reprezentat de către Consulul Valerio Piras, care a și luat
cuvântul, și de către directorul Institutului Italian de Cultură, Ezio Peraro. Nu au
lipsit nici reprezentan�ii institu�iilor de învă�ământ, delega�ia liceului ”Dante
Alighieri” fiind condusă de doamna director Maria Dan, care a prezentat progre-
sele făcute în ceea ce privește învă�ământul în limba maternă italiană, căruia i-au
fost rezervate, de la an la an, un număr tot mai mare de clase, de la nivelul pregăti-
tor până la ultimul an de liceu.

Despre influen�a italiană în cultura română

Din partea Asocia�iei Italienilor din România – RO.AS.IT. au luat cuvântul
doamna președinte Ioana Grosaru și responsabilul cu activită�ile culturale în
cadrul centrului, doamna Olimpia Coroamă. Evenimentul a avut oaspe�i de seamă
și din domeniul culturii, care au vorbit despre influen�a italiană în arhitectură,
teatru sau muzică: acad. Răzvan Theodorescu, Sorana Georgescu Gorjan, Jean
Cazaban și dr. Ilinca Dumitrescu.

Chiar în ziua inaugurării, ”Casa d’Italia” a găzduit primul spectacol de mu-
zică italiană. Au interpretat tenorii Antonio Furnari și Sorin Ursan, precum și for-
ma�ia ”Insieme”, de la Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” din Suceava,

compusă din Ștefan Lupu, Eduard Hanuseac și Alexandru Devesievici. Din pro-
gram nu putea lipsi poezia italiană, profesorul Antonio Rizzo recitând două poeme
reprezentative pentru literatura din peninsulă. Spectacolul a fost repetat și pentru
membrii RO.AS.IT. care au venit în partea a doua a evenimentului. Pe lângă bu-
cureșteni, la inaugurarea centrului cultural au participat reprezentan�i ai filialelor
RO.AS.IT. din Suceava, Gala�i, Bacău, Pitești, Brezoi, Iași și Petroșani.

Casa d’Italia Montreal
”Casa d’Italia„ este și denumirea organiza�iei etnicilor italieni din Montreal.

Ea sus�ine, promovează și dezvoltă cultura italiană în Montreal, adunând docu-
mente și mărturisiri catalogate și stocate în arhive. Activitatea organiza�iei este
educa�ională, colaborând cu institu�ii de învă�ământ și alte organiza�ii etnice sim-
ilare. Sediul Casa d’Italia este deschis publicului larg, acolo desfășurându-se ex-
pozi�ii și seminarii pe temele imigra�iei, diversită�ii culturale și integrării. De
asemenea, acolo sunt organizate cursuri de limbă italiană, de artă sau de gătit.

Casa d’Italia din Sydney este o asocia�ie care ajută imigran�ii italieni să
se stabilească în Australia. După cel de-al doilea Război Mondial, mul�i italieni
au debarcat în Australia în căutarea unui trai mai bun. Departamentul guverna-
mental însărcinat cu asistarea imigran�ilor nu avea capacitatea să lucreze cu un
număr așa mare de oameni, astfel că un grup de voluntari a înfiin�at Casa d’Italia.
Primul sediu a fost cumpărat în anul 1952, cu un împrumut de la Institutul
Na�ional de Credit pentru Munca în Exterior.

L`Associazione degli Italiani di Romania – RO.AS.IT. ha inaugurato il centro
culturale “Casa d`Italia”.
L`evento si è svolto sabato 31 gennaio 2015, alla presenza di funzionari pubblici
che rappresentavano la Presidenza e il Governo della Romania, il Parlamento
romeno, Il Parlamento Europeo, l`Ambasciata e il Consolato d`Italia, l`Istituto
Italiano di Cultura e la società civile, nonché una folta rappresentanza di associati
RO.AS.IT

“Tra la presidenza di Romania e l`Associazione degli Ital-
iani di Romania sussiste una partnership morale. Vi trasmetto
il messaggio d`amicizia e di sostegno da parte del signor pres-
idente Iohannis che, come già sapete, a sua volta appartiene
ad una minoranza nazionale”, ha esordito nel suo indirizzo di
saluto il consigliere presidenziale Sergiu Nistor. A sua volta,
la signora europarlamentare Ramona Manescu, ha apprezzato
il lavoro dell'Associazione degli Italiani di Romania e ha af-
fermato che l’istituzione che rappresenta sarà un alleato nei
progetti europei della RO.AS.IT. Dello stesso tono è stato il
discorso della signora sottosegretario di Stato Christinae
Gertrud Cosmatu, del Dipartimento per le Relazioni Interetniche.

Lo stato italiano era rappresentato dal console Valerio Piras, che ha preso la
parola, e dal direttore dell`Istituto Italiano di Cultura, Ezio Peraro. Non sono
mancati neanche i rappresentanti delle istituzioni scolastiche. La delegazione del
liceo Dante Aligheri era guidata dalla direttrice professoressa Maria Dan, che ha
presentato i progressi compiuti nel settore dell` insegnamento nella lingua materna

italiana, a cui sono state riservate, di anno in anno, un numero crescente di classi,
dalle elementari fino all'ultimo anno di liceo.

Per l`Associazione degli Italiani di Romania – RO.AS.IT. hanno preso le parole
la signora presidente signora Ioana Grosaru e il responsabile per le attività cultur-
ali del centro, la signora Olimpia Coroama. L`evento ha avuto ospiti notevoli anche
nel settore della cultura, che hanno parlato su argomenti quali l`influenza italiana

nell`architettura, nel teatro e nella musica. Fra di essi, L’accademico
Razvan Theodorescu, Sorana Georgescu Gorjan, Jean Cazaban e il dr.
Ilinca Dumitrecu.

Nello stesso giorno dell`inaugurazione, “Casa d’Italia” ha ospitato il
primo spettacolo di musica italiana. Hanno interpretato alcuni brani i
tenori Antonio Furnari e Sorin Ursan, cosi come il complesso “Insieme”,
del Collegio d`arte “Ciprian Porumbescu” di Suceava, composto da Ște-
fan Lupu, Eduard Hanuseac e Alexandru Devesievici. Nel programma
non è mancata la poesia italiana: il professor Antonio Rizzo ha recitato
due poesie significative della letteratura italiana.
Lo spettacolo è stato replicato per i membri RO.AS.IT. che hanno
partecipato alla seconda parte dell`evento, nel pomeriggio. Insieme con
i bucarestini, all`inaugurazione del centro culturale hanno partecipato i

rappresentanti delle filiali RO.AS.IT. di Suceava, Gala�i, Bacău, Pitești, Brezoi,
Iași e Petroșani.

Tanto la prima quanto la seconda parte dell’evento si sono concluse con un
simpatico buffet, durante il quale si sono rinsaldati, in un clima di festosa allegria,
i vincoli di amicizia fra i partecipanti e attivisti della RO.AS.IT.

È stato inaugurato il centro culturale “Casa d`Italia”
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Continuă ecourile după
aderarea Asocia�iei Italienilor
din România - RO.AS.IT.
la Partidul Democrat European.

RO.AS.IT. a fost felicitată de
partenerii tradi�ionali, care au consi-
derat că noua dimensiune interna�io-
nală a activită�ii sale aduce un
important plus de imagine și de
reprezentare pentru comunitatea etni-
cilor italieni din �ara noastră. Avocat
Andi Grosaru, secretarul general al
RO.AS.IT., a subliniat faptul că asoci-
a�ia a realizat o premieră în rândul or-
ganiza�iilor care reprezintă minorită�ile
na�ionale recunoscute din România, al-
tele decât cea maghiară. ” Această ader-
are reprezintă practic un moment
istoric în via�a comunită�ii italiene din
România și o premieră în via�a organi-
za�iilor minorită�ilor na�ionale din
România (excep�ie făcând-o UDMR-ul
care, din anul 2007 este deasemenea
membru asociat al PPE) întrucât sun-

tem singura organiza�ie din cadrul
Grupului Parlamentar al Minorită�ilor
Na�ionale care se bucură de acest
statut”, a spus domnul Grosaru, într-
un interviu acordat pentru revista
”Siamo di nuovo insieme”.

„Identitatea, cultura, obiceiurile și
tradi�iile minorită�ii italiene în Româ-
nia trebuiesc ocrotite și promovate
până la cele mai înalte nivele pentru
că suntem o minoritate unită și im-
portantă ce are multe de spus. Ceea
ce am în�eles prin votul de încredere
acordat de către delega�ii prezen�i cu
ocazia Consiliului si Congresului
PDE din luna decembrie 2014 este că
avem o îndatorire importantă, un loc
câștigat prin muncă și totodată re-
spectat pe care va trebui să îl
men�inem tot prin muncă sistematică
și eforturi însemnate ca și până acum,
când am fost primi�i în marea familie
europeană”, a mai considerat secre-
tarul general al RO.AS.IT. Potrivit
acestuia, de la semnarea, în 2012, a

protocolului de colaborare cu
Partidul Democrat European,
Asocia�ia Italienilor din Româ-

nia a fost monitorizată și a fost
supusă la numeroase încercări
,pe care le-a trecut cu brio.

”Ne-am confruntat până acum

cu probleme specifice și cu
siguran�ă Asocia�ia Italienilor din
România poate avea un aport în mai

multe domenii din cadrul activită�ii
Partidului Democrat European”, a con-
chis Andi Grosaru.

“Trebuie să acordăm mai multă aten�ie minorită�ilor na�ionale, deoarece
modul în care este tratată o anumită minoritate reflectă nivelul respectului reci-
proc într-o societate” – a arătat prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans
Timmermans (foto), cu prilejul participării sale la ședin�a Comisiei Parlamen-
tului European pentru Libertă�i Civile, Justi�ie și Afaceri Interne (LIBE).

Comisarul European desemnat pentru a asigura o mai bună reglementare și
îmbunătă�ire a rela�iilor interinstitu�ionale, respectiv garantarea principiilor sta-
tului de drept si respectarea prevederilor men�ionate în Carta Europeană a Drep-
turilor Fundamentale, și-a exprimat opinia în legătură cu minorită�ile na�ionale
autohtone, răspunzând la întrebarea adresată de către eurodeputatul UDMR,
Csaba Sógor.

Politicianul maghiar din România a considerat că, în ultimii, cinci ani acti-
vitatea Comisiei nu a fost pe măsura așteptărilor minorită�ilor na�ionale
tradi�ionale. ”Noile prevederi introduse în tratatele Uniunii Europene și în Carta
Europeană a Drepturilor Fundamentale sunt menite să conducă la măsuri prac-
tice care să asigure egalitate cetă�enilor apar�inând unei comunită�i minoritare în

raport cu cona�ionalii lor. Totuși persoanele apar�inând acestor comunită�i în-
tâmpină piedici în domenii precum justi�ia, sănătatea sau educa�ia”, a spus eu-
rodeputatul, citat de udmr.ro.

Referitor la situa�ia statelor în curs de aderare la UE, Csaba Sógor și Frans
Timmermans au discutat despre posibilitatea aplicării unui set de criterii, simi-
lare celor de la Copenhaga, care să garanteze faptul că acești cetă�eni, până acum
ignora�i de institu�iile UE, să se bucure de dreptul lor la diversitate, prevăzut în
Tratatul privind aderarea la Uniunea Europeană.

Comisarul European a precizat că s-a ocupat deja de această problemă în
cadrul OSCE, iar, în opinia sa, UE trebuie să acorde aten�ie sporită drepturilor
minorită�ilor. De asemenea, într-un context mai general, Frans Timmermans a
asigurat Parlamentul European referitor la inten�ia sa de a se folosi de toate mij-
loacele legale aflate la dispozi�ia Comisiei în vederea garantării aplicării prin-
cipiilor democratice în UE.

Vom desfășura, în parteneriat cu
Partidul Democrat European, o serie de

proiecte care vor contribui la
conservarea și promovarea identită�ii

etnicilor italieni din România

Andi Grosaru

„

”

Andi Grosaru: RO.AS.IT. a făcut un pas în premieră
pentru minoritățile naționale din România

Prim-vicepreședintele Comisiei Europene: ”UE trebuie să acorde atenție sporită minorităților”

Potrivit unui studiu realizat la sfârșitul anului trecut, în
cele 46 de state ale Europei trăiesc aproximativ 340 de

minorită�i care numără peste 100 de milioane de
membri. Fiecare al șaptelea cetă�ean european

este membru al unei minorită�i indigene sau al unui
grup etnic. În Europa se vorbesc peste 60 de limbi
regionale sau minoritare, pe lângă cele 23 de limbi
oficiale. Aceste limbi sunt vorbite de aproximativ 40

de milioane de cetă�eni.
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Ambasadorul Ambasadorul Diego
Brasioli s-a întâlnit cu ministrul
afacerilor externe, Bogdan Aurescu

Ministrul afacerilor externe Bogdan
Aurescu l-a întâlnit, luna trecută, pe
ambasadorul Republicii Italiene în
România, Diego Brasioli. Cu această
ocazie s-a discutat despre stadiul
relaţiilor dintre România şi Republica
Italiană, precum și despre teme de
actualitate ale agendei europene şi
regionale, a relatat biroul de presă al
Ministerului de Externe într-un
comunicat

.
Cei doi oficiali au reconfirmat nivelul excelent

al relaţiei bilaterale evidenţiată de Parteneriatul
Strategic Consolidat, precum şi de frecvenţa vizitelor
la nivel înalt şi a consisten�ei dialogului bilateral. În
acest context, ambasadorul Republicii Italiene a în-
mânat ministrului Bogdan Aurescu invitaţia omo-
logului italian Paolo Gentiloni pentru realizarea unei
o vizite la Roma în cursul acestui an, invitaţie accep-
tata cu plăcere de către partea română.

Şeful diplomaţiei române a reiterat interesul
părţii române pentru iniţierea discuţiilor ce privesc

organizarea celei de-a treia ediţii a Summit-ului bi-
lateral interguvernamental, ambele păr�i confirmând
importanţa unui astfel de eveniment pentru aprofun-
darea şi diversificarea relaţiilor dintre cele două �ări.

În cadrul discu�iilor, a fost evocată relaţia bila-
terală dinamică în plan economic, fiind amintită po-
zi�ia pe care Italia a continuat să o de�ină şi în 2014,
de al doilea partener comercial al României, precum
şi rolul important pe care îl ocupă comunitatea ita-
liană din România, respectiv cele aproximativ 40.000
de societăţi cu capital italian care investesc pe plan
local, precum şi cel al cetăţenilor români din Italia
care sunt foarte bine integraţi şi care reprezintă prima
comunitate străină din Italia.

Oficialii au discutat și despre importanţa par-
ticipării României la Expoziţia Mondială „Hrănirea

planetei, energie pentru viaţă”, care va avea loc în pe-
rioada 1 mai - 31 octombrie 2015, la Milano.

În planul rela�iilor la nivel european, ministrul
Bogdan Aurescu a subliniat cooperarea privilegiată
dintre cele două state, inclusiv în contextul deţinerii
de către Italia a Preşedinţiei Consiliului UE, în cel de-
al doilea semestru al anului 2014. Partea italiană a
primit felicitări pentru rezultatele obţinute în această
perioadă în proiectul de avansare a agendei europene,
în condiţiile complexe impuse de procesul de tranzi-
ţie instituţională la nivel european şi de provocările
multiple pe plan internaţional. Ministrul român al
afacerilor externe a mulţumit Italiei pentru sprijinul
constant de care România a beneficiat în procesul de
aderare la spaţiul Schengen, sprijin reconfirmat şi pe
perioada Preşedinţiei UE. (Florentina Caragea)

Președintele Asocia�iei Italienilor din Româ-
nia – RO.AS.IT., Ioana Grosaru, și secretarul gen-
eral Andi Grosaru au luat parte la o întâlnire pe
tema participării României la Expo Milano 2015
(1 mai – 30 octombrie). Evenimentul s-a desfășu-
rat la Ambasada Italiei din București, marcând, to-
todată, și împlinirea a 20 de ani de activitate a
Camerei de Comer� Italiene pentru România
(CCIpR). Comisarul general pentru reprezentarea
României la expozi�ia găzduită de Milano,
Georgian Ghervasie, a prezentat pavilionul rezer-
vat �ării noastre, unul important ca sufrafa�ă și
pozi�ionare. Inclusiv RO.AS.IT. va contribui la
programul activită�ilor din cadrul pavilionului
României.

Printre oficialită�ile prezente la Ambasadă s-a
numărat ministrul de externe român Bogdan
Lucian Aurescu. Cu această ocazie, între CCIpR și
MAE a fost semnat un protocol general de cola-
borare.

AVVISO IMPORTANTE: leggi il decreto consolare indizione elezioni
Cari elettori/cittadini,

Il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale ha
disposto la ripetizione delle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli Italiani
all’Estero (Comites) in quelle circoscrizioni consolari in cui non si e’
proceduto alle elezioni a causa della mancata presentazione di liste di
candidati. Sono state pertanto nuovamente indette per venerdi’ 17 aprile 2015
le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli Italiani all’Estero (Comites), gli
organi che rappresentano i cittadini italiani residenti all'estero nei rapporti con
gli Uffici consolari. I componenti dei Comites saranno eletti sulla base di liste
di candidati sottoscritte dai cittadini italiani residenti in ogni circoscrizione
consolare. Le liste potranno essere presentate al Consolato entro il 16 febbraio
2015. Potranno votare tutti i cittadini italiani che hanno compiuto 18 anni
alla data del 19 dicembre 2014, sono iscritti all’Anagrafe degli Italiani
Residenti all’Estero (AIRE), sono residenti nella circoscrizione consolare da
almeno sei mesi e che godono dei diritti politici. CHI INTENDE VOTARE
DOVRÀ FAR PERVENIRE AL CONSOLATO UNA DOMANDA FIRMATA
DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO ELETTORALE, ALLEGANDO
FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ. LA DOMANDA E’
INDIVIDUALE, OGNI ELETTORE DEVE INVIARE LA PROPRIA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL VOTO SI PRECISA CHE LE
OPZIONI GIA’ PRESENTATE A SEGUITO DELL’INDIZIONE DELLE
ELEZIONI IN DATA 24 OTTOBRE 2014 SONO CONSIDERATE VALIDE
Il modulo di domanda potrà essere anche richiesto ai consolati onorari, o

scaricato dal sito del Consolato (www.ambbucarest.esteri.it) accedendo al link
dedicato alle elezioni dei Comites. Sono accettate anche domande redatte in
forma libera, purché riportino nome e cognome, data di nascita e l’indirizzo
aggiornato del richiedente, esprimano l’intenzione di votare per l’elezione del
Comites, siano firmate ed accompagnate da fotocopia di un documento
personale. La domanda può essere inviata al Consolato per posta (indirizzo:
Str. Arh. Ion Mincu, 12 011358 Sector 1 Bucarest), posta elettronica
(indirizzo: consolato.bucarest@esteri.it), fax (numero: 021 223 4550), o anche
recapitata personalmente.

LA DOMANDA DEVE ARRIVARE AL CONSOLATO ENTRO IL 18

MARZO 2015

Entro il 28 marzo 2015 il Consolato invierà per posta ai soli elettori che lo
abbiano richiesto il plico elettorale, contenente la scheda per il voto e una
busta preaffrancata per la sua restituzione.

Conto che anche voi vorrete contribuire a questo importante esercizio di
democrazia.

Con i migliori saluti
Il Capo della Cancelleria Consolare

Valerio Piras

Fonte: ambbucarest.esteri.it
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E’ legge l’esenzione fiscale sugli utili
reinvestiti per aquisti di tecnologia

Il Parlamento ha convertito in legge l’Ordinanza d’Urgenza nr.19/2014
del Governo che introduce l’agevolazione relativa all’esenzione fiscale
sugli utili reinvestiti, ad alcune condizioni. L’Ordinanza consente alle
societa’ eleggibili di ottenere una riduzione significativa dell’imposta
sull’utile e nello stesso tempo aumentare le risorse finanziarie
disponibili per gli investimenti.

L'agevolazione si articola in una serie di punti:
● i contribuenti che applicano l'agevolazione devono essere soggetti

all’imposta sull’utile;
● l'esenzione dell’imposta si applica sull’utile reinvestito per l'acquisto di

equipaggiamenti tecnologici nuovi con lo scopo di ottenere dei redditi imponibili;
● gli equipaggiamenti tecnologici per i quali si è beneficiato dell’agevolazione

devono essere mantenuti nel patrimonio della società per un periodo di almeno
alla meta’ della durata d’utilizzo economico, stabilita secondo i regolamenti
contabili applicabili, ma per non piu’ di 5 anni. L’inadempimento di tale
condizione, con alcune eccezioni, porta al ricalcolo dell’imposta sull’utile e dei
debiti fiscali accessori;

● l’esenzione ha effetuo a cadenza trimestrale per i contribuenti che calcolano
l’imposta sull’utile trimestrale o annuale per i contribuenti che calcolano
l’imposta sull’utile annualmente con versamento anticipato effettuato trimestrale;

● l’utile reinvestito per il quale si accorda l’agevolazione è l’utile contabile
lordo cumulato dall’inizio dell’anno rispettivamente entro la fine del trimestre o
dell’anno in cui si realizza l’investimento;

● l’esenzione si applica nel limite dell’imposta sull’utile dovuto nel periodo
fiscale in cui si beneficia dell'agevolazione;

● l’utile reinvestito rappresenta una riserva a disposizione della società dal
punto di vista fiscale;

● la riserva sara’ imponibile nel momento in cui verra’ utilizzata sotto qualsi-
asi forma o nel caso di riorganizzazione, ad alcune condizioni;

● questa agevolazione esclude l'applicazione dell’ammortamento accelerato
per gli equipaggiamenti tecnologici;

● l’agevolazione fiscale si applica agli equipaggiamenti tecnologici prodotti
e/o acquistati dopo il 1 luglio 2014 ed entrati in funzione entro il 31 dicembre
2016 incluso. (ICE BUCAREST)

Italienii caută parteneri români pentru producerea de biogaz
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Biogazul este un amestec de gaze din metan în
propor�ie de 50-70%, dioxid de carbon, hidrogen
sulfurat și alte elemente, care se formează în decursul
fermenta�iei anaerobe a materiilor organice precum
nămolul rezidual, deșeurile biologice sau alimentare,

plantelor energetice precum porumbul, secara, paiele,
sfecla de zahăr.

Acest amestec de gaze servește, prin ardere, ca
sursă energetică, putând fi utilizat drept combustibil
în motoarele de cogenerare, ob�inându-se energie

electrică și termică.
Pentru a produce 1 MW de energie electrică timp

de 8200 de ore/an, este necesară o cantitate de 51.500
t. de gunoi de grajd de la bovine sau 19.000 t. de siloz
porumb de mare randament. Găsirea acestor resurse
reprezintă o problemă pentru firmele care doresc să
producă biogaz în România. O sta�ie de produc�ie de
3Mwe este construită în comuna Moara, jude�ul
Suceava, pe o suprafa�ă de 29.500 metri pătra�i. Su-
portul tehnologic este furnizat de UTS Biogastechnic
GmbH Germania, cu filială în Italia - UTS Biogas.
”Tehnologia pe care o folosim este de ultimă gene-
ra�ie. Nu folosim tehnologie pet. La început, lumea a
fost mai re�inută, pentru că suntem mai scumpi ca alte
companii de profil, dar apoi s-a convins că suntem
mai siguri și mult mai eficien�i. Suntem într-o con-
tinuare căutare de parteneri, care pot fi din rândul fer-
mierilor. Un partener trebuie să aibă aproximativ 500
de vaci și 800-900 ha de pământ. Este o activitate
profitabilă și, nu în ultimul rând, ajută mediul încon-
jurător. Cine este interesat de detalii, poate găsi pe
www.uts-biogas.com”, ne-a declarat Robert Ro-
mankiewicz, director de vânzări al UTS Biogastech-
nik GmbH, companie care mai lucrează cu centre din
Făgăraș, Timișoara și Târgu Mureș.

Il settore auto in Romania raddoppiera il fattura nei prossimi 10 anni
La Romania potrebbe diventare un polo dell'industria automobilistica in

Europa Centrale e Orientale insieme ai suoi più importanti concorrenti regionali
(Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca).

Nel 2013 il fatturato del settore auto è cresciuto del 20% raggiungendo un
valore di 15,9 miliardi di euro, di cui 5,2 miliardi Euro rappresenta la produzione
di automobili e 10,7 miliardi Euro la produzione di ricambi auto. Nel complesso,
l'industria automobilistica ha rappresentato l’11% del PIL e il 24% delle
esportazioni nel 2013. Se il trend positivo si conferma anche per il 2014, il
fatturato del settore auto potrebbe avvicinarsi a un valore di 17 miliardi di Euro.

L'Associazione dei costruttori di automobili in Romania (ACAROM) stima che
il fatturato del settore di ricambi auto crescerà da 10,7 miliardi di Euro nel 2013
a più di 20 miliardi di Euro entro il 2025. Nel prossimo decennio, il mercato
globale dei ricambi auto crescerà da 406 miliardi di Euro a oltre 600 miliardi di
Euro. Dacia rimane il primo esportatore nel 2014, con una produzione di circa
340.000 automobili e con un valore di mercato di oltre 4 miliardi di euro. Ford
occupa invece il terzo posto nella classifica degli esportatori con una produzione
di quasi 60.000 automobili e un valore delle esportazioni di oltre 900 millioni di
Euro nel 2014.
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organizează dedicate
copiilor cu vârsta între 9 și 12 ani. Participan�ii vor avea

ocazia să facă parte din ansamblul de dans ”L’Allodola”,
care reprezintă asocia�ia la evenimentele culturale din �ară

și din străinătate.
Orele de dans se vor desfășura în fiecare sâmbătă, de la
ora 10:00, la sediul asocia�iei din strada Lipscani nr. 19.

Pre�ul unei ședin�e este de 10 lei
(durata - 60 de minute).

Doritorii sunt ruga�i să ne contacteze la telefon
sau pe email:
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Un Carnaval să te prăpădești de râs!
Institutul Italian de Cultură

organizează tradi�ionala
manifestare dedicată Carnava-

lului de la Vene�ia. La Muzeul
�ăranului va avea loc joi, 12

februarie, de la ora 19:00,
spectacolul ”Un Carnaval să te

prăpăde�ti de râs”, un spectacol
comic cu doi trăzni�i

super-amuzan�i, Luca �i Tino,
un cuplu de comici care
prezintă de la varietă�ile

tradi�ionale, cu numere de
magie �i umor, până la scenete

suprarealiste. Sunt
evidente influen�ele reprezen-

ta�iilor cu clovni, ale
numerelor de circ �i ale

commediei dell'arte.
Distrac�ia e garantata, iar

intrarea liberă, în limita
locurilor disponibile.

După spectacol va urma o
degustare de dulciuri

tradi�ionale de carnaval.
”Purtând o măscu�ă, un

costum sau travestindu-
te, vei contribui la veselia
serii”, este mesajul orga-

nizatorilor. Evenimentul
este realizat în colaborare

cu Muzeul �ăranului
Român, printre parteneri

aflându-se �i Asocia�ia
Italienilor din România –

RO.AS.IT.

Luca Regina - născut la Torino, ani-
mat din tinere�e de o pasiune dezlăn�uită,
decide să se mute în Rusia, unde frecven-
tează renumita Școală a Circului de Stat de
la Moscova. Numeroasele ore de repeti�ii
îl transformă pe Luca într-un comic irev-
eren�ios și într-un showman abil și exube-
rant. De atunci își petrece via�a făcând

oamenii să râdă și amuzând publicul din întreaga lume: din
Italia până în Mexic, de pe platourile de televiziune ale Zelig
Circus până la Open Spaces din New Orleans.

Tino Fimiani - născut la Genova, își descoperă de
timpuriu voca�ia de clovn și performer, voca�ie pe
care o perfec�ionează în urma frecventării, în 1994, a
Școlii Circului de Stat de la Moscova. Urmează alte
stagii de formare (cu Philip Radice, Yves Lebreton,
Jango Edwards), premii ob�inute la concursuri renu-
mite (festivalul de cabaret Comunque Anomali,
2000, festivalul de cabaret de la Martina Franca,
2001), numeroase apari�ii în programe de televiziune (Maurizio
Costanzo Show, Zelig Circus) și colaborarea cu Luca Regina care
duce la apari�ia duetului Lucchettino.
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