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Camera Deputa�ilor a adoptat, cu
273 voturi "pentru", 10 "împotrivă" şi 8
abţineri, proiectul legii alegerilor parla-
mentare, care prevede că alegerile vor
fi pe liste, cu prag electoral de 5%, iar
norma de reprezentare să fie un deputat
la 73.000 locuitori şi un senator la
168.000 locuitori. Potrivit acestei
norme de reprezentare, ar urma să fie
308 deputaţi, cărora li se adaugă cei 18
deputaţi ai minorităţilor, deputaţii de
diaspora şi 134 de senatori.

În actualul legislativ, Camera
Deputa�ilor are 412 membri. Așadar, de
la anul, vor fi mai pu�in cu 82 deputa�i.
În condi�iile în care numărul reprezen-
tan�ilor minorită�ilor na�ionale rămâne
același, rezultă că importan�a Grupului
Parlamentar al Minorită�ilor Na�ionale
va spori. Se va reveni, într-un fel, la
raportul de for�e din legislativul 2008-
2012, când, pe fondul unui echilibru
numeric sensibil între Puterea și Opo-
zi�ia de atunci, „minorită�ile” au jucat un
rol decisiv în succesul mo�iunii de cen-
zură care a dus la căderea guvernului
Ungureanu. Departe de a fi o „sperie-
toare”, ci dimpotrivă, reprezentând un
partener serios și loial de dialog, Grupul
Minorită�ilor Na�ionale este garantul unui
raport corect între statul român și cetă�enii
de diverse etnii care trăiesc pe aceste me-
leaguri. Însăși existen�a acestui grup este
dovada de necontestat în fa�a Europei că,
în România, minorită�ile na�ionale sunt
respectate.

Legea electorală a primit o formă
care respectă spiritul european,
men�inându-se principiul respectării
drepturilor minorită�ilor na�ionale. Este
îmbucurător faptul că au dispărut din
peisajul public discursurile de genul „ce
să caute în Parlamentul României un
reprezentant al italienilor, sau al
grecilor, sau al sârbilor ș.a.m.d.?”.
Grupul format din deputa�ii
minorită�ilor na�ionale aduce un plus de
luciditate și echilibru atunci când
Puterea și Opozi�ia se pierd în dispute
de tip balcanic doar de dragul de a se
contrazice, pentru că (nu-i așa?) acesta
ar fi rolul rol, iar altfel le-ar acuza
alegătorii de „blat”.

Veste bună dinspre
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Ansamblul „Di
nuovo insieme” a
defilat �i a dansat
în Bucure�ti
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Eveniment

„Asocia�ia Italienilor din
România – RO.AS.IT. a 
organizat, pe 2 iunie, „Ziua
por�ilor deschise” la Centrul
Cultural „Casa d’Italia”, 
festivitate prilejuită de Ziua
Na�ională a Republicii Italia.

Evenimentul s-a desfășu-
rat între orele 10:00 și 18:00
și a fost structurat în mai
multe activită�i. Pe parcursul
întregului program au fost
proiectate filme din arhiva
asocia�iei: „Si aici au trăit și
au lucrat italienii”, „Istoriile care ne unesc”, „Drumul talianu-
lui”, „Drumul talienilor în România”, „Profil Mircea Grosaru”,
„Vernisaj la ONU Geneva 2013”, iar din seria „Amintiri”  
enumerăm „Sorana Coroamă Stanca”, „Familia Marenzi”, 
„Italienii din Bacău”, „Ema Moisescu”.

A avut loc a doua
edi�ie “ITALIAN
WINE & FOOD DAY”
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Partener oficial al RO.AS.IT.

2 Iunie, zi de sărbătoare autentică 
la Centrul Cultural „Casa d’Italia”

Consiliu PDE la Roma. 
Intervenție a secretarului

general al RO.AS.IT.
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Andi Grosaru, secretarul general al Asocia�iei 

Italienilor din România – RO.AS.IT., a luat cuvântul în
cadrul Consiliului Partidului Democrat European, de la
Roma, ale cărui lucrări au avut ca teme centrale
fenomenul migra�iei și flagelul traficului de persoane.

„Nimeni nu poate rămâne insensibil la drama prin
care trec miile de refugia�i africani care, în încercarea de
a fugi de foamete și război, sfârșesc în apele Mării
Mediterane. Această criză a umanită�ii nu se rezumă la
pierderile de vie�i. Imigran�ii care reușesc să pună pasul

pe tărâmul european încep o cursă contra cronometru
pentru supravie�uire și, apoi, integrare. �ările care
reprezintă �intele predilecte ale fluxurilor imigra�ionale
clandestine, în rândul cărora Italia ocupă un loc fruntaș,
trebuie să primească sprijinul tuturor partenerilor 
pentru a face fa�ă situa�iei (...)”, a spus Andi Grosaru,
prezent la Roma alături de președintele Asocia�iei 
Italienilor din România - RO.AS.IT., doamna Ioana
Grosaru.
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Eveniment 2

2 Iunie, zi de sărbătoare autentică
la Centrul Cultural „Casa d’Italia”

Asocia�ia Italienilor din România – RO.AS.IT. a organizat
pe 2 iunie „Ziua por�ilor deschise” la Centrul Cultural
„Casa d’Italia”, festivitate prilejuită de Ziua Na�ională a
Republicii Italia.

Evenimentul s-a desfășurat între orele 10:00 și 18:00 și a fost
structurat în mai multe activită�i. Pe parcursul întregului program au
fost proiectate filme din arhiva asocia�iei: „Si aici au trăit și au
lucrat italienii”, „Istoriile care ne unesc”, „Drumul talianului”,
„Drumul talienilor în România”, „Profil Mircea Grosaru”, „Vernisaj
la ONUGeneva 2013”, iar din seria „Amintiri” enumerăm: „Sorana
Coroamă Stanca”, „Familia Marenzi”, „Italienii din Bacău”, „Ema
Moisescu”.

S-au purtat discu�ii despre proiectele anterioare, dar și viitoare. Nu putea lipsi
momentul artistic, în care actorul Adrian Păduraru a recitat poezii pe muzica

maestrului Dan Ardelean, iar doi tineri actori, Vlad și Mihai, au
încântat audien�a cu melodii și jocuri speciale care au creat momente interactive
între artiști și spectatori.

Giornata di festa presso il Centro culturale Casa d`Italia

In occasione della Festa della Repubblica Italiana del 2 giugno,
L’Associazione degli Italiani di Romania – ROASIT ha organizzato la Giornata
„Porte Aperte” presso il suo Centro Culturale Casa d’Italia

L’evento si è svolto per tutta la giornata ed è stato suddiviso in diverse
attività. Durante il programma sono stati i film provenienti dagli archivi
dell’associazione: “Qui hanno vissuto e lavorato gli italiani”, “Storie che ci
uniscono”, ” Strada degli italiani”, ” Strada degli italiani in Romania”, ” Profilo

di Mircea Grosaru”, “Apertura di una mostra fotografica presso la sede ONU di
Ginevra ne 2013 ” e, dalla serie “Ricordi”, i filmati dedicati a „Sorana Coroama
Stanca”,” La famiglia Marenzi “,” Gli italiani di Bacau “,” Ema Moisescu”.

Non sono mancati fra gli intervenuti i dialoghi sui progetti passati e futuri.
Così come non poteva mancare il momento artistico: l’attore Adrian Paduraru
ha recitato alcune poesie sulla musica del maestro DanArdelean, e due giovani
attori, Vlad e Mihai, hanno deliziato il pubblico con canti e giochi che hanno
creato momenti interattivi speciali tra artisti e spettatori.

„Di nuovo insieme” a defilat și a dansat în București
Ansamblul de dansuri tradi�ionale „Di

nuovo insieme” a reprezentat Asocia�ia
Italienilor din România – RO.AS.IT. la cea
de-a IX- a edi�ie a Festivalului interna�ional
de folclor ”Muzici și tradi�ii în Cișmigiu”,
organizat vineri 19 iunie 2015 de CREART –
Centrul de Crea�ie, Artă și Tradi�ie al
Municipiului București.

Repertoriul ansamblului „Di nuovo insieme” a
cuprins melodii și dansuri populare din toate
regiunile Italiei, puse în scenă potrivit viziunii
artistice a profesorului coregraf Petre Șușu. Înainte
de a urca pe scenă, dansatorii au defilat la parada
costumelor populare pe traseul: Pia�a George Enescu
(Ateneul Roman)– Calea Victoriei – B-dul Regina
Elisabeta – Parcul Cişmigiu. (Florentina Caragea)

„Italia”, locul I pentru cea mai numeroasă echipă
a unei ambasade la „Race for the Cure România”
Membri ai Asocia�iei Italienilor din

România – RO.AS.IT. au participat duminică,
7 iunie 2015, în echipa Ambasadei Italiei la
„Happy Run ! Race for the Cure Romania” –
cea mai renumită cursă dedicată strângerii de
fonduri pentru preven�ia cancerului de sân. De
altfel, „Italia” a câștigat premiul I la categoria
„Cea mai numeroasă echipă a unei ambasade,
cu 67 de membri”. Pentru echipa Italiei au
alergat și micu�ii artiști ai ansamblului de
dansuri tradi�ionale „L’Alodolla” alAsocia�iei
Italienilor Din România – RO.AS.IT., to�i
elevi ai Liceului „Dante Alighieri” din
București.La mini-maraton au fost înregistra�i

aproximativ 1500 de participan�i, printre care
peste 100 de învingătoare în lupta cu cancerul.

Trupa Faber Teater- din Italia la
Sibiu, de la Sibiu la București

Institutul Italian de Cultură
a organizat, pe 22 iunie 2015,
pe strada Lipscani din centrul
vechi al Bucureștiului, un
spectacol prezentat de trupa
FABER TEATER. “PARADA”
așa cum l-au numit artiștii, este
un spectacol itinerant de teatru
și muzică de stradă, pe stradă
care a strâns mul�i admiratori în
centrul capitalei și nu numai.
Evenimentul a fost organizat

în colaborare cu Primăria
Municipiului București și

Asocia�ia Italienilor din
România – RO.AS.IT. (F. C.)
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Consiliu PDE la Roma. Intervenție a
secretarului general al RO.AS.IT.

Andi Grosaru, secretarul general al Asocia�iei
Italienilor din România – RO.AS.IT., a luat
cuvântul în cadrul Consiliului Partidului
Democrat European, de la Roma, ale cărui
lucrări au avut ca teme centrale fenomenul
migra�iei și flagelul traficului de persoane.

„Nimeni nu poate rămâne insensibil la drama prin
care trec miile de refugia�i africani care, în încercarea
de a fugi de foamete și război, sfârșesc în apele Mării
Mediterane. Această criză a umanită�ii nu se rezumă
la pierderile de vie�i. Imigran�ii care reușesc să pună
pasul pe tărâmul european încep o cursă contra
cronometru pentru supravie�uire și, apoi, integrare.
�ările care reprezintă �intele predilecte ale fluxurilor
imigra�ionale clandestine, în rândul cărora Italia
ocupă un loc fruntaș, trebuie să primească sprijinul
tuturor partenerilor pentru a face fa�ă situa�iei.
Suntem împreună înaintea acestei provocări,
indiferent dacă fenomenul ne afectează direct sau nu.

Noi cunoaștem foarte bine acest fenomen al
migra�iei. Este fenomenul care a stat la baza
constituirii comunită�ii italiene istorice din România,
o dată cu valul major de emigran�i italieni ajunși în
România la sfârșitul secolului al XIX-lea. Desigur,
contextul socio-politic era altul – nu vorbim despre o

migra�ie clandestină – însă mecanismele integrării
rămân, în principiu, aceleași. Mai departe, procesul
integrării imigran�ilor în �ara de adop�ie este unul
deosebit de complex. El presupune un fond de
toleran�ă și un sistem legislativ care să permită
păstrarea identită�ii culturale, în conformitate cu
Declara�ia Universală a Drepturilor Omului”, a spus
Andi Grosaru, care a vorbit și despre „noul val” de
italieni veni�i în România, care reprezintă o plus
valoare pentru comunitatea istorică, dar și despre
învă�ământul în limba maternă italiană.

Participan�ii la Consiliul PDE au adoptat o
rezolu�ie, în care se subliniază că „este momentul ca
statele europene să adopte o strategie coerentă și pe
termen lung” în raport cu fenomenul migra�iei.
„Europa nu se poate gândi că este o fortărea�ă închisă
fa�ă de restul lumii, dar nu poate fi nici în bătaia
vântului, la mila trafican�ilor de carne vie”, s-a
stipulat în rezolu�ie. De asemenea, s-a enun�at
necesitatea unui front comun pentru supravegherea
frontierelor și a pedepsirii drastice a celor care se fac
vinova�i de crime contra umanită�ii.

La Consiliul PDE de la Roma a participat și președintele
Asocia�iei Italienilor din România - RO.AS.IT., Ioana Grosaru

Tinerii democrați europeni au discutat pe tema
frontierelor dintre state și oameni

Tinerii Democra�i pentru Europa (TDE) s-au întâlnit la Paris, unde, între
12 și 14 iunie, s-a desfășurat un seminar pe tema frontierelor europene.
Printre măsurile propuse pentru eliminarea barierelor artificiale, au fost
men�ionate: finan�ări pentru echipe sportive europene, încurajarea
limbilor regionale ca instrument de integrare europeană, crearea unei
strategii europene pentru dezvoltare eficientă.

„La un an după celebrarea distrugerii zidului Berlinului, trebuie să
�inem cont că alte ziduri ale rușinii există și divid oamenii fără să aducă
rezultate eficiente pentru cei care le construiesc. Niciun zid nu poate îngrădi
speran�a oamenilor și libertatea dialogului”, a spus Miroslava Demkova,
președintele TDE. Această declara�ie a venit în contextul în care Ungaria
și-a anun�at inten�ia de a ridica un gard înalt de patru metri și lung de 175 de
kilometri la grani�a cu Serbia. Comisia Europeană i-a avertizat pe unguri că
această măsură contravine normelor Uniunii Europene și i-a îndemnat să
găsească o altă cale de a stopa fluxul emigra�iei ilegale. „Abia am reușit să
dărâmăm zidurile din Europa. Nu ar trebui sa ridicăm altele”, a afirmat
Natasha Bertaud, purtător de cuvânt al CE.

Potrivit statisticilor prezentate de oficialii de la Budapesta, în 2014 au
ajuns în Ungaria 54.000 de imigran�i, mul�i dintre ei venind via Serbia.
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Ședința Comisiei pentru
învățământ și tineret a CMN

În data de 16 iunie a.c. s-a
desfăşurat, la Centrul Cultural
Casa d’Italia din Bucureşti,
reuniunea Comisiei pentru
învăţământ şi tineret a Consiliului
MinorităţilorNaţionale la care au
participat, alături de reprezentanţi
ai organizaţiilor minorităţilor
naţionale, doamna Christiane
Gertrud Cosmatu şi domnul
Amet Aledin, subsecretari de stat
în cadrul Departamentului
pentru Relaţii Interetnice. De
asemenea, au fost prezente cadre
didactice de la Liceul Teoretic
Bulgar „Hristo Botev”.

Tema abordată cu acest prilej a fost:
Studiul limbilor materne în liceele din
Bucureşti – Prezentarea Liceului
Teoretic „Hristo Botev” – trecut,
prezent şi perspective. Rezultate
obţinute în predarea limbilor materne:
bulgară, neogreacă şi rusă (maternă).
În deschidere, gazda evenimentului

– doamna Ioana Grosaru, preşedinte al
Asociaţiei Italienilor din România
RO.AS.IT. – a apreciat ideea ca
reuniunile Comisiei pentru învăţământ
şi tineret să se axeze până la sfârşitul

acestui an, pe experienţele pozitive ale
liceelor din Bucureşti în care se predau
limbile materne.
Au fost prezentate, cu acest prilej,

rezultatele proiectului naţional
„Călătoria mea multiculturală”, proiect
iniţiat de Ministerul Educaţiei şi

Cercetării Ştiinţifice, iar participanţii
au fost informaţi şi în ceea ce priveşte
iniţierea unui curs pe tema
interculturalităţii, curs acreditat,
destinat cadrelor didactice care s-au
implicat în derularea acestui proiect.

Cadrele didactice de
la Liceul Teoretic
„Hristo Botev” din
Bucureşti, doamna
Anca Diaconescu,

doamna Iulia Timofte şi domnul
Codruţ Mihalis Dumitrache au
împărtăşit din propriile experienţe în
predarea limbilor materne: bulgară,
rusă, respectiv greacă. Abordările
acestora au fost unitare şi au scos în

evidenţă eforturile care se fac la nivelul
ministerului, şcolilor şi organizaţiilor
minorităţilor naţionale, pentru creşterea
numărului de elevi care studiază aceste
limbi şi pentru crearea unei tradiţii în
studiul limbilor materne.
La finalul întâlnirii a fost reiterată

ideea organizării unui program pentru
profesorii ai căror elevi au obţinut
rezultate deosebite la olimpiadele de
limbi materne. (www.dri.gov.ro)

Diversitate și patrimoniu prin prismamass-media

Departamentul pentru Relaţii Interetnice a
organizat cea de-a doua etapă a proiectului
„Diversitate şi patrimoniu prin prisma mass
media. Vizite şi schimb de bune practici în
regiuni multietnice din bazinul Dunării”,
desfăşurat în perioada 17 – 21 iunie 2015, în
localitateaAlba Iulia, jud. Bihor şi localitatea
Gyula din Ungaria.

DRI, alături de o echipă de jurnalişti din presa
scrisă, on-line, radio şi televiziune, a vizitat Cetatea
Alba Iulia, Muzeul Unirii şi a purtat discuţii cu
domnul dr. Gabriel Rustoiu, directorul muzeului. În
Oradea au fost întâmpinaţi de domnul viceprimar
Huszár István şi domnii deputaţi Cseke Attila şi
Szabó Ödön precum şi de consilierul judeţean
UDMR de etnie romă Lakatos Ioan. Vizita a
continuat cu vizitarea catedralei romano-catolice, a
muzeului Szent László şi a Centrului Turistic al
Episcopiei Romano-Catolice. De asemenea au primit
informaţii privind patrimoniul minorităţilor din zonă
din partea Muzeului Crişurilor. Vizita a continuat cu
Centrul Cultural Reformat Lorántffy Zsuzsanna.
Preşedintele Comunităţii Evreilor din Oradea,
domnul Koppelmann Teodor Felix a fost gazda
echipei la sinagoga neologă din oraşul bihorean.
Oraşul Aleşd a oferit ocazia culegerii de informaţii
despre comunitatea de slovaci din zonă, iar localitatea
Palota a adus echipa în mijlocul comunităţii de nemţi.
În data de 20 iunie echipa formată din jurnalişti

aparţinând ziarului german Allgermain
Deutsche Zeitung, Revista Patriahiei
Române, portalului on-line Transindex,
Radio România Actualităţi, Radio
România Internaţional, Erdely TV, TVR
– secţia minorităţi, TVR Timişoara, s-a
deplasat la Gyula, în Ungaria, unde s-a
întâlnit cu Preasfinţia sa Părintele Siluan,
Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din
Ungaria şi cu doamna Maria Gurzău
Czegledi, director al liceului cu predare
în limba română Nicolae Bălcescu,
aceştia oferind informaţii privind
comunitatea de români ortodocşi,
patrimoniul cultural şi religios deţinut de
aceasta pe teritoriul Ungariei, precum şi
dezvoltarea învăţământului în limba
română în această parte a ţării. Vizita a

continuat cu întâlnirea cu domnul Illyés Lajos,
viceprimarul localiăţii Salonta, care a oferit
informaţii privind comunităţile din oraş şi a însoţit
echipa la Muzeul poetului Arany János şi Muzeul
Ţăranului Român. Programul s-a încheiat cu vizitarea
castelului Komáromi din localitatea Otomani şi o
degustare de vinuri din zona Diosig, un exemplu de
bună practică prin continuarea tradiţiei de cultivare a
viţei de vie în zonă cu scopul de a obţine un produs
bio.
Prima etapă a programului a avut loc în nordul

Dobrogei ocazie cu care DRI împreună cu experţi în

istorie şi arheologie, antropologie, patrimoniu,
etnografie, folclor, turism, oficialităţi locale, precum
şi cu reprezentanţi ai mass media, au alcătuit un

inventar jurnalistic al celor mai reprezentative şi
importante obiective legate de istoria, cultura şi viaţa
grupurilor etnice din zonă.
Programul este organizat sub auspiciile Strategiei

Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării
(SUERD), aprobată în 2011 şi pusă în aplicare pe mai
multe arii de 14 ţări din bazinul dunărean. Strategia
îşi propune, pe o perioadă de cel puţin 10 ani, să
aducă răspunsuri comune unor provocări comune, să
creeze sinergii şi o bună coordonare între politicile şi
iniţiativele statelor dunărene, astfel încât Dunărea să
devină o importantă arteră de dezvoltare a Europei.
Iniţiativa DRI se înscrie în Aria 3 – „Cultură,

turism şi contacte directe între oameni” a SUERD,
constituind unul din paşii pentru realizarea unei
„Cărţi albastre a identităţii culturale a Dunării”, la
care să contribuie ulterior şi alte regiuni ale
României, precum şi toate statele participante.
Intenţia este de a oferi celor interesaţi un mozaic

al patrimoniului cultural – material şi imaterial – al
grupurilor etnice şi implicit al zonelor multietnice din
România.

(www.dri.gov.ro)
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Festa della Repubblica Italiana -
Ricevimento presso la Residenza
Discorso dell’Ambasciatore d’Italia
Diego Brasioli (2 giugno 2015)

„Signore e Signori, gentili ospiti,
ascoltiamo gli inni nazionali italiano e
romeno, eseguiti dal Maestro Alexandru
Tomescu con un prezioso violino
Stradivari del 1702”.
Gentili Autorità, Vostre Altezze Reali,

colleghi e membri del corpo diplomatico,
Signore e Signori, con mia moglie
Giovanna vi do il benvenuto.
Non esistono in Europa due Paesi più
vicini di Italia e Romania.
Parliamo lingue affini, condividiamo

valori culturali, abbiamo tradizioni molto
simili. Oltre 1 milione di romeni vive in
Italia con un grado di integrazione nella
società molto elevato.
Più di 18.000 imprese italiane in

Romania risultano attive (su 40.000
imprese italiane registrate) e
investono in ogni settore economico.
Lo scorso anno l’interscambio
bilaterale ha raggiunto un livello
record superiore ai 12,5 miliardi di
euro e 1.800 nuove imprese italiane
sono entrate sul mercato romeno.
Circa 400 voli da e per i rispettivi
Paesi collegano ogni settimana 20
città italiane e romene.
Molto frequenti sono le visite

bilaterali: nel 2014 il Primo Ministro
Matteo Renzi e l’allora Ministro degli
Esteri Federica Mogherini hanno visitato
Bucarest. Dall’inizio del 2015 il
Presidente Klaus Iohannis si è recato in
visita due volte in Italia, a Roma e a
Milano.
Il 2015 è un anno particolarmente

speciale per l’Italia che ospita EXPO
Milano, dove si attendono più di 20
milioni di visitatori e dove la Romania è

presente con un proprio padiglione.
Passando all’attività dell’Ambasciata
d’Italia a Bucarest, sono fiero di
ricordarne solo alcune.
Domani mattina si terrà una

Conferenza, organizzata insieme all’ICE
- Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese
italiane e alla Camera di Commercio
Italiana per la Romania, sulle
opportunità di investimento nel settore
agricolo in questo Paese. Sempre
domani, nella serata, avrà luogo un
concerto speciale all’Ateneo romeno
con il Maestro Alexandru Tomescu, che
ringrazio per avere eseguito
egregiamente i nostri inni, il quale

suonerà un prezioso violino Stradivari e
con il clavicembalista di fama Maestro
Andrea Coen. Vi aspettiamo numerosi!
Domenica prossima sosterremo con
una squadra italiana la mini-maratona
Race for the cure organizzata dalla
Fondazione Renasterea tesa a
sensibilizzare l’opinione pubblica sulla
importanza della prevenzione del cancro

al seno. All’interno della Residenza
troverete un desk della Fondazione
dove sarà possibile aderire a tale
importante iniziativa.
Questa sera avremo anche il piacere

di ascoltare un originale concerto jazz
eseguito dal sassofonista Paolo Profeti
e dal musicista romeno Mircea Tiberian
(al pianoforte) accompagnati dalla
meravigliosa voce di Nadia Trohin.
Vi do ancora una volta il benvenuto

nella Residenza Italiana: questa è la
casa di tutti gli Italiani e degli amici
dell’Italia!

CONSEGNA ONORIFICENZE
Il Presidente della Repubblica, su mia
proposta, ha conferito due onorificenze
(*) a due importanti personalità che
invito accanto a me.
Georgian Ghervasie, Commissario
Generale romeno per EXPO Milano
2015, e Dante Stein, Consigliere Privato
del Primo Ministro e già uomo d’affari.
(*) Trattasi in entrambi i casi ORDINE
DELLA STELLA D’ITALIA - GRADO:
CAVALIERE

Momento sportivo
Ed, ora, un momento speciale. Ieri

due squadre di calcio italiana e romena
“Old Boys” - già campioni del mondo e
giocatori nelle rispettive nazionali –
hanno disputato una partita amichevole
per raccogliere fondi in favore di giovani
in condizioni di disagio. I nostri
ringraziamenti vanno alla “Societatea
Academica a Stiintelor Comportamentale
din Romania” per la sua attività a favore
di questi ultimi.
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Agenţia Italiană pentru Comerţ
Exterior București și Camera de
Comer� Italiană pentru România,
sub patronajul Ambasadei Italiei
la Bucureşti au organizat joi, 28
mai 2015, ce-a de-a doua ediţie a
evenimentului „Italian Wine and
Food Day”.

Iniţiativa, care face parte din
Festivalul Italian 2015, a început cu
seminarul „Protejarea produselor
agroalimentare Made in Italy în
România” la care au luat cuvântul:
Excelen�a Sa Diego Brasioli,
Ambasadorul Italiei la București, Luca
Gentile, directorul Agen�iei ICE
România, Roberto Scagnoli,
președintele CCIpR, Adrian Dimache,
secretar general CCIpR și Simona
Man, secretar de stat la Ministerul
Agriculturii și Dezvotării Rurale.
Seminarul a adus în aten�ia publicului
tema protejării adevăratelor produse
italiene, fiind astfel prezentate și
instrumentele juridice disponibile
pentru protejarea produselor
agroalimentare.

Au urmat premierea restaurantelor
certificate cu marca “Ospitalità
Italiana”, o „mini-expoziţie” destinată
operatorilor de profil, cu o degustare de
produse italiene “autentice” și întâlniri
între producători și poten�ialii clien�i,
organizate de către ICE .

Produsele expuse de producătorii
italieni în cadrul acestui eveniment, au
acoperit pe lângă vinuri, o largă paletă
din sectorul Food Service: vinuri
spumante, grappe, liquori, ulei de
măsline şi măsline, produse din carne
si legume, dulciuri specifice, cafea şi
fructe uscate etc.

Contrafacerea produselor italiene
şi italian sounding (produse cu un
nume italian, dar care provin din alte
ţări) sunt două fenomene în continuă
creştere care consistă în imitarea
produselor, vizând buna-credinţă a
consumatorului şi inducându-i în
eroare în mod conştient. Cifra de
afaceri estimată a imitaţiilor de produse
Made in Italy este de aproximativ 60
de miliarde de Euro la nivel mondial,
din care 22 de miliarde numai în
Europa. Pentru a stopa acest fals, un
prim pas este privirea cu aten�ie a
etichetei produselor cumpărate chiar și

atunci când denumirile acestora sunt în
italiană. Astfel că, dacă e fabricat într-
o altă �ară în afară de Italia produsul nu
poate fi autentic.

Peste 150 de participanţi,
importatori, distribuitori, cumparatori
din marile reţele de retail, Ho.Re.Ca.,
Food & Bar şi magazine de specialitate

s-au bucurat de cele mai bune produse
italiene alimentare și vinicole, având
posibilitatea de a simţi diferenţa între
italian sounding, falsul Made in Italy,
și gustul inimitabil al produselor
alimentare şi al vinurilor produse în
Italia.

(Florentina Caragea)

Dal 22 Giugno al via il programma di
finanziamentoSTART

Dal 22 giugno al primo luglio, le PMI possono presentare dei progetti per
la richiesta di finanziamento a fondo perduto concesso da parte dello
Stato romeno attraverso il programma START.

La presentazione dei progetti si esegue on-line sul sito www.aippimm.ro dove
è necessario registrarsi con nome utente.

ll programma START gode di un budget di 20 milioni di lei (circa 4,5 mil. di

Euro) in grado di finanziare circa 150 beneficiari.
I beneficiari eleggibili sono le microimprese (0-9 dipendenti), le piccole

imprese (10-49 dipendenti) e le imprese di medie dimensioni (50 - 249 dipendenti)
che operano in loco da due anni (sussidio stabilito entro e non oltre il 22 giugno
2013).

Sono ammesse tutte le attività ad eccezione del settore finanziario,
assicurativo, immobiliare, legale, di produzione o commercializzazione di armi,
prodotti energetici, pesca e acquacoltura, agricoltura e trasformazione dei prodotti
agricoli.

Le sovvenzioni per ogni progetto ammontano a massimo 120.000 lei (circa
27.000 Euro) e non possono rappresentare più del 90% delle spese ammissibili che
si riferiscono all’acquisto di attrezzature tecnologiche, macchinari, investimenti
in immobilizzazioni immateriali relative a brevetti, marchi, prodotti e servizi,
software - attrezzatura IT, acquisizione di spazi di lavoro, impianti di produzione
e spazi per servizi e commercio - mobili, attrezzature per ufficio ecc.

Le spese per l’IVA, per le tasse, l’imballaggio, il trasporto, la messa in
servizio o la formazione del personale non sono invece eleggibili e i beneficiari
sono tenuti a mantenere i beni acquistati per un periodo di 4 anni (1 anno di
implementazione del progetto + 3 anni di monitoraggio).
(ICE BUCAREST)



CURSURI DE DANS TRADIȚIONAL ITALIAN
Asocia�ia Italienilor din România - RO.AS.IT.

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:



Eveniment 8

Tinerii artiști de la „Insieme”
și-au făcut admiratori în Italia
Grupul „Insieme” - format din Ștefan Lupu, Eduard Hanuseac și Andu

Devesievici – și-a făcut mul�i admiratori în urma recitalurilor sus�inute,
pe 20 și 21 iunie, la Mestre și la Padova. Tinerii artiști au făcut
deplasarea în Italia împreună cu o delega�ie a Asocia�iei Italienilor din
România – RO.AS.IT., la invita�ia președintelui Asocia�iei „Romeni e
Moldavi in Veneto”. „A fost o experien�ă foarte frumoasă, atât pentru
tinerii artiști care ne reprezintă, cât și pentru noi. Am întâlnit oameni
deosebi�i, precum doamna Cristina Paraschiv, consilier cultural la
primăria din Mestre, sau domnul Michelangelo Bocca, din Padova.
Avem multe în comun și vom colabora cu siguran�ă pe viitor. De
asemenea, am avut întâlniri cu
reprezentan�i ai comunită�ilor
de români din orașele vizitate,
cu pictori, artiști, oameni de
cultură. Ne-a făcut o deosebită
plăcere să o întâlnim și pe
doamna Nadia Polli, asesor
cultural la primăria din Castelli
Callepio – Bergamo”, ne-a
declarat doamna Ioana
Grosaru, președintele
RO.AS.IT.. Despre momentele
artistice sus�inute de
„Insieme” au fost numai
cuvinte de laudă, tinerii
impresionând, ca de obicei,
prin măiestria lor.




