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Secretarul General al Asocia4iei Italienilor
din România – RO.AS.IT., domnul avocat Andi
Gabriel Grosaru, a primit o distinc4ie din partea
Ambasadei Republicii Italiene la București, ca
semn de recunoaștere pentru promovarea
culturii italiene. În cadrul ceremoniei organizate
pe 2 martie, la ambasadă, au primit legitima4ii
de italofoni și personalită4i ale vie4ii politice,
culturale și sportive ale României. Printre
acestea se numără Primul Ministru Victor
RO.AS.IT.

Noi demersuri
pentru studiul în
limba maternă
italiană
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Viorel Ponta, Senatorul Crin Antonescu, fostul
ambasador al României la Roma, Cristian
Col4eanu, fostul Consul General al României
la Milano, Mircea Gheordunescu, Directorul
General
al
Departamentului
Uniunea
Europeană din cadrul MAE, Ioana Bivolaru,
Comisarul pentru România la EXPO Milano
2015, Georgian Ghervasie, fostul fotbalist
Gheorghe Hagi precum și fostul jucător de
tenis Ilie Năstase.

Prețuri accesibile pentru
minivacanța de Paște în Italia
Firmele de turism au o ofertă bogată și accesibilă pentru
minivacan5a de Paște în Italia. Parcurgând pre5urile și condi5iile oferite, î5i vine să exclami că ”este prea frumos ca să fie
adevărat!”. De exemplu, ca să petrece5i un Paște în stil italian
la Milano costă 142 de euro, tarif care include trei nop5i de
cazare la un hotel decent, mic dejun și transport cu avionul turretur (taxe de aeroport incluse).

România este ”în
armonie cu natura”
la Expo Milano
2015
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Un eveniment cu
adevărat deosebit

Pregătirile pentru Expo Milano 2015
intră pe ultima sută de metri. Mai precis,
în ultima lună. Mul5i consideră că evenimentul găzduit de Italia este cel mai important organizat în Europa în acest an.
Argumentele sunt grăitoare: nu mai
pu5in de 10 milioane de vizitatori sunt
aștepta5i la expozi5ia ce va reuni, pe un
perimetru de 1,1 milioane de metri pătra5i, 140 de 5ări participante. Nici măcar
un turneu final de Campionat European
de fotbal nu reușește să atingă o asemenea anvergură.
România va avea la Expo Milano un
pavilion care va reprezenta o interpretare actuală a satului tradi5ional din
Delta Dunării, la care vizitatorii sunt invita5i să descopere bogă5ia culturii,
resursele sale naturale, precum și solu5iile ecologice adoptate care promovează
dezvoltarea sustenabilă a 5ării. Acest
design, ales încă din primăvara trecută
în urma unei competi5ii de idei, a fost
apreciat de Diego Brasioli, ambasadorul
Italiei la București, care a considerat că
ideea este elegantă, simplă și transmite
întocmai mesajul dorit: în armonie cu
natura.
4ara noastră a fost prezentă, de-a lungul
timpului, la mai multe târguri de acest
profil, pe diverse continente. Expo
Milano 2015 are, însă, o rezonan5ă
aparte pentru noi. Așa cum a opinat și
ambasadorul Brasioli, efectul participării României la expozi5ie nu va fi
doar promovarea 5ării la nivel global, ci
și consolidarea rela5iilor și așa excelente
cu Italia. Evenimentul a prilejuit până
acum mai multe întrevederi între
reprezentan5ii Ministerului Afacerilor
Externe român și membrii corpului
diplomatic italian de la București. Demersurile de pregătire a participării au
fost bine mediatizate și au atras aten5ia
publicului larg asupra evenimentului,
semn că ambele echipe sunt formate din
profesioniști atât într-ale diploma5iei, cât
și într-ale comunicării.
Ajutată de Italia, România înva5ă să se
promoveze. Nu ar fi rău deloc ca în viitorul apropiat să fie ”copiate” ini5iative
precum Festivalul Italian sau Festitalia,
în 5ări în care trăiesc comunită5i importante de români.

Partener oficial al RO.AS.IT.
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secretarului general al RO.AS.IT.
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Ambasada Republicii Italiene la București a organizat, în
cursul zilei de 2 martie 2015, un eveniment special la
care, personalită)i române, buni cunoscători ai limbii
italiene și care se implică activ în promovarea culturii
italiene în România, au primit legitima)ii cu valoare
semnificativă. Acestea au fost acordate ca urmare a
înscrierii în Registrul Italofonilor din Lume editat
de către Ministerul Afacerilor Externe și al Cooperării
Interna)ionale și Ambasada Republicii Italiene la
București.

Secretarul General al AsociaIiei Italienilor din România – RO.AS.IT.,
domnul avocat Andi Gabriel Grosaru, a primit această legitimaIie împreună cu alte personalităIi ale vieIii politice, culturale și sportive ale
României. Printre acestea se numără Primul Ministru Victor Viorel Ponta,
Senatorul Crin Antonescu, fostul ambasador al României la Roma, Cristian ColIeanu, fostul Consul General al României la Milano, Mircea
Gheordunescu, Directorul General al Departamentului Uniunea Europeană din cadrul MAE, Ioana Bivolaru, Comisarul pentru România la
EXPO Milano 2015, Georgian Ghervasie, fostul fotbalist Gheorghe Hagi
precum și fostul tenismen Ilie Năstase.
LISTA ITALOFONI

Il segretario generale della RO.AS.IT. ha ricevuto una
menzione dall`Ambasciata d`Italia a Bucarest

Fonte: L'ambasciata italiana a Bucarest

Il 2 marzo 2015 l`Ambasciata italiana a Bucarest ha organizzato un evento speciale, durante il quale
personalità romene, conoscitrici nella lingua italiana ed attivamente coinvolte nella promozione della
cultura italiana in Romania, hanno ricevuto un riconoscimento di grande importanza.
Tali menzioni sono state emesse a seguito dell’ iscrizione nel Registro degli Italofoni nel mondo
promulgata a cura del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, unitamente
all’Ambasciata italiana a Bucarest.
Il Segretario Generale dell’Associazione degli Italiani di Romania – RO.AS.IT., avvocato Andi
Gabriel Grosaru, ha ricevuto la menzione insieme con le altre personalità del mondo politico, culturale
e dello sport della Romania.
Queste personlità annoverano il primo ministro Victor Ponta Viorel, il senatore Crin Antonescu,
l’ex ambasciatore della Romania a Roma, Cristian Colteanu, l’ex Console Generale di Romania a
Milano, Mircea Gheordunescu, il Direttore Generale del Dipartimento dell’Unione Europea del MAE,
Ioana Bivolaru, il Commissario per la Romania all’ EXPO Milano 2015, Georgian Ghervasie, l’ex
calciatore Gheorghe Hagi e l’ex tennista Ilie Nastase.

Mesaje în sistem Braille la Ambasada Italiei. Italia este printre primii în protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu deficienţă de vedere: Ambasada Italiei la Bucureşti a aderat la campania lansată
de Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din România (A.N.P.C.P.P.S. România) prin dotarea
Biroului consular cu plăcuţe scrise în alfabetul Braille care conţin toate mesajele standard prevăzute pentru spaţiile deschise publicului.
Materialele au fost oferite în mod gratuit de către asociaţia implicată într-un proiect de sensibilizare a
autorităţii şi opiniei publice despre problema accesibilităţii persoanelor cu deficienţă de vedere în spaţiile publice, conform unei normative care nu a fost pe deplin aplicată în România, chiar dacă este obligatorie. Reprezentanţa diplomatică italiană, condusă de Ambasadorul Diego Brasioli, a fost prima dintre
cele acreditate în România care a aderat la campanie

Messaggi in Braille all'Ambasciata italiana. Italia in prima fila nella tutela e promozione dei diritti
delle persone con deficit visivi: l'ambasciata italiana a Bucarest ha aderito alla campagna lanciata
dall'Associazione per la protezione dei consumatori romena (Anpcpps Romania), dotando la cancelleria consolare di placche in caratteri Braille relative a tutti i messaggi standard necessari negli spazi
aperti al pubblico.
Il materiale e' stato offerto gratuitamente dall'associazione, impegnata in un progetto volto a sensibilizzare autorita' e opinione pubblica rispetto al problema dell'accessibilita' degli spazi pubblici a persone
con deficit visivi, in linea con una norma che non ha ancora trovato applicazione completa in
Romania, pur essendo obbligatoria. La rappresentanza diplomatica italiana, guidata dall'ambasciatore
Diego Brasioli, e' stata la prima tra quelle accreditate in Romania ad aderire alla campagna.

Victor Viorel Ponta - Primo Ministro di Romania
Mariana Nicolesco – Soprano
George Crin Laurenţiu Antonescu – Senatore
Ilie Năstase – Ex tennista vincitore degli US Open e del
Roland Garros, Senatore nel Parlamento di Romania
Ioana Bivolaru - Direttore Generale per gli Affari
Europei del Ministero degli Affari Esteri
Gheorghe Hagi – Calciatore, presidente FC Viitorul
Dante Stein – Consigliere del Primo Ministro di Romania
Alexandru Tomescu - Violinista
Radu Varia - Storico dell’Arte
Ileana Iliescu – Etoile
Bogdan Tohăneanu - Segretario di Stato Ministero
Affari Interni
Ileana Zmaranda Elian - Direttrice della Collana dei
classici bilingue italiano-romeno
Gino Iorgulescu - Presidente della Lega professionista di
calcio
Radu Bogdan - Direttore “Nine o’clock” e “Sette Giorni”
Cristian Colţeanu - Ex-Ambasciatore della Romania in
Italia, Presidente e CEO presso General Electric
Ruxandra Balaci - Critico d’Arte e curatore; Direttore
Artistico Fondatore del MNAR
Georgian Ion Ghervasie - Consigliere del P.M. e
Commissario per la Romania per EXPO 2015
Ramona Bădescu – Attrice e rappresentante del
Sindaco Generale Oprescu a Roma
Monica Fekete – Capo Cattedra dell'insegnamento di
lingua e letteratura italiana dell'Università babes-Bolyai
di Cluj-Napoca
Mircea Gheordunescu – Ex Console Generale di
Romania a Milano
Elena Pîrvu - Coordinatore della sezione di italiano della
Facoltà di Lettere dell'Università di Craiova
Geo Vasile – Poeta
George Alexandru - Avvocato
Roxana Utale – Professore associato, coordinatore della
sezione di italiano della Facoltà di Lingue e Letterature
Straniere dell'Università di Bucarest, Vicepreside per la
Ricerca della stessa Facoltà
Diana Paula Stoian - Psicoterapeuta
Marinela Ardelean – Esperta in enogastronomia
Adrian Niculescu - Lettore alla Facoltà di Scienze Politicee,
Scuola Nazionale di Studi Politici eAmministrativi
Iuliana Anghel – Realizzatore coordinatore di Radio
Romania Internazionale
Florin Popescu – Commercialista
Andi Grosaru – Societa’ civile “Grosaru & Associati” e
Segretario Generale ROASIT

RO.AS.IT.
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Interferențe româno-italiene la cenaclul
scriitorilor din Galați
Salonul „Axis Libri” al Bibliotecii “V.A. Urechia” din Galaţi a
găzduit, pe 12 martie, un cenaclu al scriitorilor locali. Cu acest
prilej a fost prezentată cartea “Îmi amintesc de o zi de şcoală.
Călătorie prin amintiri şi poezii învăţate în şcoală. Caietul 1”
( “Mi ricordo di un giorno di scuola. Viaggio nella memoria,
attraverso le poesie imparate a scuola. Quaderno 1“), autorul
Antonio Rizzo fiind invitatul special al reuniunii, alături de o
delega8ie a Asocia8iei Italienilor din România – RO.AS.IT.,
condusă de președintele Ioana Grosaru.

”Valorii cărţii prezentate i se adaugă o redactare de excepţie, o prezentare
grafică remarcabilă şi o ilustraţie plină de frumuseţe, volumul constituind o
apariţie distinctă şi demnă de preţuit în colecţia unei biblioteci”, a consemnat
Ionel Gheorghiu, membru al RO.AS.IT.
În prezenţa unui public numeros, directorul instituţiei, profesorul Ilie Zanfir,
a deschis manifestarea prin prezentarea oaspeţilor, moderată mai apoi de scriitorul Theodor Parapiru, preşedinte al cenaclului.
În încheiere, doamna Grosaru a prezentat expoziţia comemorativă “De la
emigrare la integrare”, cu referire şi la activitatea comunităţii italiane locale
prezentă la eveniment. A fost apreciată colaborarea ROASIT – BVAU în reuşita
manifestării, cu această ocazie fiind proiectată o viitoare întâlnire dedicată Anului
jubiliar Dante, cu ocazia împlinirii a 750 de ani de la naşterea marelui poet italian.

Asociația Italienilor din România a sărbătorit doamnele și domnișoarele
în cadrul tradiționalului „Salon de Primăvară”

„Salonul de Primăvară”, organizat în 5 martie
2015 la sediul asociaFiei, din Lipscani, a fost dedicat
celor două sărbători tradiţionale: 1 Martie, Ziua
Mărţişorului, şi 8 Martie, Ziua Femeii. O ocazie specială pentru a aduce un omagiu doamnelor, dar şi
domnilor care s-au „străduit”, cu delicateţe, să ofere
sărbătoritelor o bucurie artistică prin participarea lor
la programul salonului, care s-a constituit într-un
veritabil dialog artistic între cele două „părţi” :
doamne şi domni.
Programul a fost prefaţat de doamna Ioana
Grosaru, preşedinta RO.AS.IT., care le-a urat doamnelor o primăvară frumoasă şi a dat glas versurilor

RO.AS.IT. a donat pentru fondul de carte
al seciei de italiană a BNP Ipotești
Cu ocazia Zilei Mondiale a
Poeziei, în perioada 20-23 martie, la
Ipotești, Botoșani și Iași au avut loc
expoziFii, lansări de carte și dezbateri,
mese rotunde, recitaluri de poezie,
muzică și teatru. O premieră absolută a
constituit-o inaugurarea secFiei de
limbă italiană din cadrul Bibliotecii
NaFionale de Poezie de la Ipotești, în
prezenFa delegaFiei AsociaFiei Italienilor din România – RO.AS.IT., care a
donat pentru fondul de carte.

scrise de Marga Labiș special pentru această festivitate.
Dr. Antonio Rizzo a oferit asistenţei o lectură
comentată a unor versuri de dragoste scrise de importanţi reprezentanţi ai liricii italiene. Emanuele
Leoni şi-a prezentat, în maniera-i proprie, recentul
său roman intitulat „Dor”.
În replică, şi într-o sensibilă şi delicată vizualizare
Power Point, Maria Fitcal a recitat din creaţia proprie, versuri dedicate primăverii.
Pentru a anula unele reticenţe ce vizează sărbătorirea zilei de 8 Martie, Gabriela Tarabega a făcut o
scurtă incursiune în istoricul acestei sărbători, al cărei
debut coboară chiar în Roma Antică.
Liliana Radu, vicepreşedintă a Clubului UNESCO România, a reţinut atenţia celor prezenţi cu un
portret a unei extraordinare personalităţi feminine, cu
legături italiene: Elisa Leonida Zamfirescu, unanim
recunoscută drept prima femeie inginer din lume.
„Salonul de Primăvară” l-au incheiat copiii din
Ansamblul L’Allodola al RO.AS.IT., cu dansuri
tradiFionale italiene.
Pentru că nu putea lipsi cel mai de suflet dar pentru femei, președinta AsociaFiei Italienilor din România - RO.AS.IT., doamna Ioana Grosaru, a oferit flori
de primăvară doamnelor și domnișoarelor prezente.
(Florentina Caragea)
Noi demersuri pentru învăământul în limba maternă italiană

Ioana Grosaru, președintele AsociaFiei Italienilor din România – RO.AS.IT., s-a întâlnit
cu Sorin Cîmpeanu, ministrul EducaFiei și Cercetării. Tema centrală a întrevederii a fost
învăFământul în limba maternă italiană. Doamna Grosaru a prezentat situaFia etnicilor italieni în ceea ce privește educaFia și a subliniat necesitatea continuării demersurilor pentru
înfiinFarea unor clase cu predare în limbă italiană ca limbă maternă atât în București, cât și
în alte orașe din Fară. Pe aceleași coordonate s-a situat, în ziua următoare, și discuFia cu
inspectorul general școlar al municipiului București, Constantin Trăistaru.
Întrevederile amintite au marcat o nouă etapă în campania AsociaFiei Italienilor din
România – RO.AS.IT. pentru dezvoltarea învăFământului în limba maternă italiană. În acest
sens au avut loc mai multe întâlniri între doamna Grosaru și doamna inspector Ana Elisabeta Naghi, în virtutea cărora s-au pus bazele unui plan comun de acFiune RO.AS.IT. – Ministerul EducaFiei.
Potrivit rezultatelor recensământului din anul 2011, în București trăiesc 430 de etnici italieni, dintr-un total de 3203 declaraFi la nivelul Fării. Cei mai mulFi dintre ei sunt domiciliaFi în sectorul 1 (110 etnici), iar pe locul secund se situează sectorul 3 (100 de etnici), acolo
unde se află Liceul Teoretic ”Dante Alighieri”.

Conferință pe tema finanțării
agriculturii românești
Economie
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foto: agricultura.ro
Camera de Comer0 Italiană pentru
România (CCIpR) și Camera de Comer0,
Industrie și Agricultură Franceză
(CCIFER), cu sprijinul Departamentului
Economic al Ambasadei Fran0ei în
România, au organizat Conferin0a „Perspectivele de finan0are a agriculturii
României: Reforma PAC 2014-2020 –
noua arhitectură a plă0ilor directe”.

„Ne aflăm în prag de a lansa campania de primire de cereri pentru plata pe suprafaţă pe primul pilonul al PAC. Avem toată încrederea că putem lansa
campania săptămâna viitoare, pe data de 25 martie.
Tot atunci ne propunem să lansăm și primele două
măsuri de finanţare pe noul PNDR,” a spus George
Turtoi, Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, în deschiderea evenimentului.
Acesta a precizat că strategia de finanHare a agriculturii României cuprinde instrumente care încurajează
asocierea fermierilor, în special fermierii mici și mijlocii și comasarea terenurilor pentru creșterea randamentului și a productivităHii. Totodată, acesta a
subliniat că vor fi finanHate cu prioritate acele
proiecte care acoperă zona de producHie, dar au în
vedere și activitatea de procesare a materiei prime.
ReprezentanHii Camerelor de ComerH care au organizat evenimentul, Adrian Dimache, Secretarul
General al CCIPR și Jean Baptiste JUBERT, Președintele Grupului de lucru pe Agriculutură al
CCIFER, au atras atenHia asupra așteptărilor investitorilor în sectorul agricol din România și au subliniat
că dezvoltarea sectorului agricol din România este o
temă de interes major pentru cele două Camere Bi-

Italienii sunt pe primul loc în rândul străinilor la cumpărarea terenurilor
agricole în România

Nu mai este o noutate faptul că terenurile agricole românești sunt cumpărate de străini, mai ales de
către cetăHeni italieni. După RevoluHie, România a devenit o Hintă a întreprinzătorilor cu afaceri agricole.
JudeHele din Vest au fost și sunt cele mai atractive
pentru investiHii, în ciuda preHului mai ridicat al
pământului.
Potrivit datelor oficiale, italienii sunt principalii
investitori în sectorul agricol cu precădere în cel
cerealier, dar şi în viticultură sau utilaje agricole.
Străinii deHin 9% din totalul suprafeţei agricole a
României. Cea mai mare parte este în proprietatea
italienilor (24% din totalul suprafeHei deHinute de
străini), care exploatează terenurile pe termen
mediu şi lung, desfăşurând activităţi de producţie,
”pentru creşterea economică a României”, așa
cum a spus Excelenţa Sa Diego Brasioli, Ambasadorul Italiei în România. Italienii sunt urmaţi
de germani, cu 15%. Investitorii care provin din
Hările arabe deHin aproximativ 9,9%, iar ungurii
8%.
Investiţiile în agricultura din Hara noastră reprezintă o oportunitate importantă pentru italieni și nu
numai. Preţurile terenurilor arabile de bună calitate sunt cele mai scăzute din zona Uniunii Europene,
astfel că acestea ajung să fie mai accesibile și cu un potenţial de producţie mult mai mare decât în Italia.
Din 2014, România a liberalizat piaţa de terenuri agricole la nivel european, astfel cetăţenii Uniunii
Europene pot cumpăra terenuri agricole româneşti, în anumite condiţii.
laterale Hinând cont pe de o parte de capitalul italian
prezent prin investiHiile în culturi vegetale și
zootehnie, precum și prin investiHiile în producHia de

utilaje agricole și pe de altă parte de activitatea companiilor franceze care își confirmă poziHia de lider pe
piaHa agriculturii în categoria seminHelor, fertilizanHilor și a altor produse. S-a vorbit și despre necesitatea ameliorării finanHării în domeniu, care ar fi
benefică indiferent de naHionalitatea investitorilor.
La masa rotundă organizată în cadrul conferinHei
au participat fermieri cu activitate în sectorul agricol
din România, precum Gilles Vieilly și Valter Raffini;
Paolo Rocchi, Director Comercial al Maschio Gaspardo România; Andrei Svoronos, UniCredit Giriac
Bank; Boualem Hocine, Credit Agricole; Cristina Mihălăchioiu, Cumpănașu & Dejescu; Jacqueline
LAYE, KPMG, iar discuHia a fost moderată de Cătălin
LenHa, jurnalist RFI, specializat pe teme de agricultură.
Potrivit antenasatelor.ro, printre cei peste 150 de
participanHi s-au numărat fermieri mari, dar și fermieri mici și mijlocii, reprezentanHi ai unor organizaHii și asociaHii agricole, companii cu activitate în
domeniul agricol, producători de utilaje, distribuitori
de inputuri sau bănci, societăHi de asigurări, consultanHi juridici în domeniul agricol.
(Florentina Caragea)

Românii sunt de două ori
mai numeroși decât restul
”stranierilor” din Italia
MinorităBi
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”stranieri” la un loc.
A doua comunitate
de imigranBi din
punct de vedere
numeric era cea
poloneză,
care
număra
aproape
89.000 de membri,
iar bulgarii se situau
pe locul al treilea
(47.872).
Cei mai mulBi imigranBi erau stabiliBi în
regiunea Lazio (peste
208.000). Lombardia
se număra și ea
printre regiunile favorite ale străinilor
care își desfășurau
activitatea în Peninsulă, ca și Piemonte
sau Veneto.

Crește numărul imigran(ilor
înscriși în scripte în Italia,
deși în (ară au intrat mai
pu(ini cetă(eni de altă
na(ionalitate, comparativ
cu anii trecu(i. Acest
fenomen este pus pe
seama natalită(ii.
Potrivit unui comunicat
remis presei luna trecută
de către autorită(ile de la
Roma, la începutul anului
2015 erau lua(i în eviden(ă
5.073.000 de cetă(eni
străini, reprezentând 8,7%
din totalul popula(iei.

DistribuBia imigranBilor pe teritoriul Bării nu este deloc omogenă.
Concret, 59,5% dintre aceștia
locuiesc în Nord, 25,4% în Centru,
iar 15,1% în ”Mezzogiorno”
(partea de sud, Sicilia, Sardinia).
Cei de la stranieriinitalia.it au observat că, pe măsură ce numărul
străinilor crește, numărul italienilor
descrește. La 1 ianuarie 2015 erau
cu 125.000 de italieni mai puBini
decât la 1 ianuarie 2014. Și trebuie
Binut cont de faptul că, în acest
timp, 106.000 de străini și-au luat
cetăBenia italiană!
Statistici uluitoare

Institutul NaBional de Statistică
italian a dat publicităBii, în anul 2012,
cifre care vorbesc răspicat despre ce
înseamnă comunitatea românilor din
Italia. Potrivit acestor cifre, în anul
menBionat erau înregistraBi oficial peste
900.000 de români. La nivel neoficial,
se vorbește că numărul lor s-ar fi situat
undeva pe la 1.500.000 de cetăBeni. În
comparaBie, numărul oficial al imigranBilor veniBi din alte Bări ale Uniunii
Europene este mai mic de 350.000.
Așadar, românii sunt de aproape trei
ori mai numeroși decât toBi ceilalBi

Despre siguranța în muncă și energie la “Performance 1”

Primul eveniment economic sub
tematica “Performance 1” din acest an
organizat de Confindustria România a
avut loc pe 12 martie 2015, la Hotel Intercontinental din Bucuresti.
Lucrările conferinBei au fost deschise de Președintele Confindustria
Romania, Mauro Maria Angelini,
prima sesiune a evenimentului având
ca tematică siguranBa în muncă. S-au
abordat subiecte de interes precum:

dispoziBii legislative referitoare la sănătatea și siguranBa
în muncă în România, obligaBii care decurg din directivele comunitare, dispoziBii
aplicabile doar în România.
Massimo Volta, de
la Rina Group, a vorbit despre dificultăBile în aplicarea
directivelor
comunitare
privind siguranBa în muncă
în diverse Bări, ce decurg din
caracteristicele teritoriale
diferite, iar despre modalitatea aplicată de statul român pentru
verificarea respectării legislaBiei locale
a vorbit Marian Răducanu, director
general I.S.C.I.R., (InspecBia de stat
pentru controlul cazanelor, recipientelor sub presiune și a instalaBiilor de
ridicat), un organism de control în subordinea Ministerului Economiei cu
funcBie de autoritate și reglementare.
La rândul său, Danteș Nicolae

Bratu, Inspector General de Stat în InspecBia Muncii, a abordat problematica
controalelor privind locurile de muncă
și a rezultatelor acBiunilor de control în
domeniul relaBiilor de muncă în 2014.
Rapoartele arată că din 130.720 de
controale efectuate în 2014, au fost
sancBionaBi 25.000 de angajatori care
nu respectau relaBiile de muncă. În ceea
ce privește rezultatele acBiunilor de
control în domeniul securităBii și
sănătăBii în muncă, în 2014, dintr-un
total de 78.393 angajatori controlaBi,
55.802 au fost sancBionaBi, iar totalul
amenzilor aplicate a fost de 27.896.002 lei.
Cea de-a doua sesiune a evenimentului
Confindustria România a avut ca tematică eficienBa energetică, abordânduse subiecte precum: legea 121/2014
pentru eficienBa energetică, de ce este
nevoie de un audit energetic la fiecare
patru ani, pregătirea programelor pentru îmbunătăBirea eficienBei energetice,
reducerea consumului de energie cu

19% până în 2020. Sergio Pica, delegatul pentru energie al Confindustria
Romania, a vorbit despre iniBiativa
“Grupul de achiziBii energie” al Confindustria România și despre cum
aduce o obligaBie legislativă avantaje
economice pentru firme.
Directorul A.N.R.E., Corneliu Rotaru, a vorbit despre directiva
românească care prevede reducerea
consumului de energie cu 20% până în
2020. SocietăBile au două opBiuni de a
reduce energia, una prin reducerea activităBilor economice, ceea ce nu este
de dorit, și cea de-a doua prin introducerea de noi tehnologii care
economisesc energia. Companiile care
consumă peste 1.000 de tone de petrol
au nevoie de management energetic
autorizat, putând încheia contracte de
performanBă energetică cu firme private de servicii energetice autorizate de
A.N.R.E.
(Sursa: ADV Communication)

Eveniment

România mizează pe arhitectura
tradițională la Expo Milano 2015
”Hrănirea planetei, energie
pentru via8ă” este tema
generală a Expo Milano 2015
(1 mai – 31 octombrie), unde
România va fi reprezentă de
un pavilion de 887 de metri
pătra8i, amplasat în zona
centrală și având ca vecini
Spania, Mexic, Fran8a, Israel

culturii, resursele sale naturale, precum
și solu=iile ecologice adoptate care promovează dezvoltarea sustenabilă a
=ării.
Primul etaj este dedicat tradi=iei și
este reprezentat de o casă tradi=ională
românească construită din lemn și sticlă, având acoperișul din stuf. Înăuntru
va fi un restaurant înconjurat de o grădină pe care vom încerca să o =inem vie

prisma a două aspecte - valorile culturale tradi=ionale și utilizarea noilor
tehnologii – care nu pot fi tratate separat. Dincolo de a reprezenta un prilej de
întâlnire pentru cei care activează în
sectorul alimentar, expozi=ia universală
este o parte a călătoriei culturale care
dorește să treacă în revistă oportunită=ile existente pentru popula=ia planetei.
Potrivit estimărilor publicate de

lano, ideea unei economii sustenabile,
mai ales în domeniul nutri=iei, pe tot
globul”, a spus diplomatul, care a considerat că ”provocarea pentru Milano
este că vom găzdui un număr incredibil
de mare de vizitatori. Se vorbește
despre 10 milioane de vizitatori. Organizarea în sine este foarte ambi=ioasă.
Toate se realizează cu ajutorul unei
structuri foarte puternice și eficiente.
Italia se pregătește de ani de zile pentru

site-ul wetheitalians.com, organizarea
Expo Milano 2015 va crea aproximativ 60.000 de locuri de muncă. Ca loca=ie a fost aleasă zona metropolitană
a orașului, în nord-vestul orașului.
Cu o suprafa=ă totală de 1,1 milioane de metri pătra=i, centrul expozi=ional este la o jumătate de oră de
Piazza del Duomo, la confluen=a celor
mai importante linii de transport în
comun, are legătură directă cu metroul
și cu trenul, aflându-se la nu mai mult
de 20 de minute distan=ă de Aeropotul
Malpensa.

acest eveniment. Securitatea este prioritară pe agenda expozi=iei, fiind un
eveniment cu vizibilitate socială atât de
mare, cu șefi de stat care vor veni la
Milano. Pot să vă spun că s-au luat
toate măsurile posibile de către autorită=ile noastre pentru a ne asigura că
va fi un eveniment reușit, fără probleme de securitate.
La întrebarea ”Cum vi se pare
Pavilionul României?”, Excelen=a Sa a
răspuns: ”Pavilionul României este
foarte frumos. Îmi aduc aminte cu
plăcere de una dintre primele mele
vizite în România, în afara Bucureștiului, a fost Delta Dunării. Am fost impresionat, ca to=i turiștii, de frumuse=ea
caselor tradi=ionale, așa că Pavilionul
României, care reproduce o așezare
tradi=ională, este reprezentativ pentru
=ara voastră. Îmi place ideea unui
spa=iu deschis, în special terasa, la al
doilea nivel, unde este restaurantul și
te po=i bucura de o atmosferă superbă.
Foarte elegant, foarte simplu, transmite
imediat mesajul către vizitatori: în armonie cu natura. Cred că este cel mai
bun design pe care îl putea=i găsi pentru expozi=ie.
Cred că acest eveniment nu face
decât să îmbunătă=ească rela=iile dintre
România și Italia, care sunt oricum excelente, a conchis ambasadorul Italiei.

România a participat, după 1989, la toate expozi@iile
universale organizate sub egida Biroului Interna@ional pentru
Expozi@ii: Sevilla (Spania) 1992, Hanovra (Germania) 2000,
Aichi (Japonia) 2005 și Shanghai (China) 2010", informează
MAE. ?ara noastră și-a anun@at oficial participarea la Expo
Milano 2015 încă din anul 2011, fiind prima din
Uniunea Europeană.

și Vatican. Potrivit organizatorilor, la eveniment vor
participa peste 140 de 8ări și
organiza8ii interna8ionale,
fiind aștepta8i peste 10 de
milioane de vizitatori.
Pavilionul 8ării noastre va fi
structurat pe două niveluri și
va reprezenta o interpretare
a satului tradi8ional din Delta
Dunării.

"Mesajul cheie pe care dorim să-l
transmitem în timpul participării noastre este acela de trai în armonie cu
natura care este în strânsă legătură cu
tematica generală a expozi=iei. Pavilionul României va reprezenta o interpretare actuală a satului tradi=ional care
se află în Delta Dunării, la care vizitatorii sunt invita=i să descopere bogă=ia

pe toată durata expozi=iei", a spus
comisarul general pentru România la
Expo Milano 2015, Georgian Ghervasie (foto).
Intitulat ”În armonie cu natura”,
conceptul a fost ales în urma concursului „Competi=ia de idei”, desfășurat în
perioada 4 februarie – 11 martie 2014.
Despre nutriie
și resursele planetei

La Expo Milano 2015 se va vorbi
despre problemele de nutri=ie și despre
resursele planetei. Ideea principală este
ini=ierea unui dialog între actorii interna=ionali din domeniu, care să faciliteze interschimbul de puncte de
vedere pe aceste provocări majore ce
au impact asupra tuturor. Evenimentul
examinează istoria umanită=ii prin
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Diego Brasioli: ”Nu puteai
găsi un design mai bun”

Excelen=a Sa Diego Brasioli ambasadorul Italiei la București a acordat
un interviu pentru Realitatea TV în
care a vorbit despre Expo Milano 2015.
”Este cel mai important eveniment care
are loc în Italia și în Europa anul
acesta. Desigur, pentru Italia este o
oportunitate foarte mare de a aduce la
Milano în jur de 140 de =ări care vor
prezenta ce au mai bun în domeniul
gastronomic, al nutri=iei, al energiei
pentru planetă. Acest eveniment este de
interes pentru lumea întreagă. Mesajul
este să răspândim, pornind de la Mi-
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CURSURI DE DANS TRADIȚIONAL ITALIAN

Asocia4ia Italienilor din România - RO.AS.IT.
organizează
dedicate
copiilor cu vârsta între 9 și 12 ani. Participan4ii vor avea
ocazia să facă parte din ansamblul de dans ”L’Allodola”,
care reprezintă asocia4ia la evenimentele culturale din 4ară
și din străinătate.
Orele de dans se vor desfășura în fiecare sâmbătă, de la
ora 10:00, la sediul asocia4iei din strada Lipscani nr. 19.
Pre4ul unei ședin4e este de 10 lei
(durata - 60 de minute).
Doritorii sunt ruga4i să ne
contacteze la telefon
sau pe email:

Prețuri accesibile pentru
minivacanța de Paște în Italia
Vacan<ă

Firmele de turism au o ofertă bogată și accesibilă pentru minivacan<a de Paște în Italia. Parcurgând pre<urile și condi<iile
oferite, î<i vine să exclami că ”este prea frumos ca să fie
adevărat!”. De exemplu, ca să petrece<i un Paște în stil
italian la Milano costă 142 de euro, tarif care include trei nop<i de cazare la un hotel decent,
mic dejun și transport cu avionul tur-retur
(taxe de aeroport incluse). Dacă vre<i
să petrece<i sărbătorile pe malul
mării, operatorii din turism
propun destina<ii de vis
precum Sicilia, Capri sau
Sorrento, la aceiași bani
pe care i-a<i da pentru o vacan<ă în
România.
Nu dăm nume de
firme de turism
pentru a nu face
publicitate și a nu nedreptă<i, astfel, al<i operatori care practică tarife la fel de ok sau poate chiar mai
bune. Este, însă, foarte simplu să
găsi<i ofertele pe care le-am găsit și
noi căutând pe Google ”oferte vacan<ă Paște Italia”. Buona Paqua!

Milano, hotel de 3 stele, mic dejun inclus – 142 de euro*
Milano, hotel de 4 stele – 180 de euro*
Bari, hotel de 4 stele, mic dejun inclus – 145 de euro*
Roma, hotel de 3 stele, mic dejun inclus – 154 de euro*
Roma, hotel de 4 stele, mic dejun inclus – 176 de euro*
Veneia, hotel de 3 stele, mic dejun inclus – 154 de euro*
Veneia, hotel de 4 stele, mic dejun inclus – 180 de euro*
Napoli, hotel de 3 stele – 157 de euro*
Napoli, hotel de 4 stele, mic dejun inclus – 178 de euro*
Sicilia, hotel 2 stele, mic dejun inclus – 165 euro*
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Sicilia, hotel de 3 stele, mic dejun inclus – 181 de euro*
Florena, hotel de 3 stele, mic dejun inclus – 325 de euro*
Rimini, hotel de 3 stele, mic dejun inclus, 5 nop<i – 199 de euro
Catania, hotel de 4 stele, mic dejun inclus, 5 nop<i – 199 de euro
Torino, hotel de 4 stele, mic dejun inclus – 225 de euro*
Insula Ischia, hotel de 3 stele, mic dejun inclus – 209 de euro*
Capri, hotel de 4 stele, mic dejun inclus – 230 de euro *
Sorrento, 3 stele, mic dejun inclus, 5 nop<i – 233 de euro
* Ofertă valabilă pentru 3 nopi de cazare
** toate ofertele includ transport cu avionul tur-retur

