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Nimeni nu poate rămâne insensibil la
drama prin care trec miile de refugia6i
africani care, în încercarea de a fugi de
foamete și război, sfârșesc în apele
Mării Mediterane. Această criză a
umanită6ii nu se rezumă la pierderile
de vie6i. Imigran6ii care reușesc să
pună pasul pe tărâmul european încep
o cursă contra cronometru pentru
supravie6uire și, apoi, pentru integrare.
5ările care reprezintă 6intele predilecte
ale fluxurilor imigra6ionale clandes-
tine, în rândul cărora Italia ocupă un
loc fruntaș, trebuie să primească spri-
jinul tuturor partenerilor pentru a face
fa6ă situa6iei.
Noi cunoaștem foarte bine acest
fenomen al migra6iei. Este fenomenul
care a stat la baza constituirii comu-
nită6ii italiene istorice din România, o
dată cu valul major de emigran6i ita-
lieni ajunși în România la sfârșitul
secolului al XIX-lea. Desigur, contex-
tul socio-politic era altul - nu vorbim
despre o migra6ie clandestină – însă
mecanismele integrării rămân, în prin-
cipiu, aceleași. Mai departe, procesul
integrării imigran6ilor în 6ara de
adop6ie este unul deosebit de complex.
El presupune un fond de toleran6ă și
un sistem legislativ care să permită
păstrarea identită6ii culturale, în con-
formitate cu Declara6ia Universală a
Drepturilor Omului.
Așa cum știm din propria experien6ă,
minorită6ile na6ionale astfel formate
au un impact major asupra societă6ii
din patria de adop6ie. Fenomenul mi-
gra6iei, pe care îl trăim și în prezent -
în alte coordonate geografice și de
cauzalitate - va influen6a societă6ile
din 6ările „6intă”. Asta nu trebuie să
însemne neapărat un lucru rău. Ita-
lienii stabili6i și integra6i în 6ara noas-
tră au ajutat societatea românească
să progreseze. În concluzie, dacă este
tratată cu responsabilitate și cu
în6elepciune, această provocare în fa6a
căreia ne găsim astăzi poate avea
urmări pozitive, pe termen lung.

Fenomenul migrației
poate fi unul pozitiv
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Eforturile continue
ale Asocia6iei Italie-
nilor din România –
RO.AS.IT. pentru con-
servarea și promovarea
identită6ii minorită6ii
italiene, derulate pe
parcursul a mai bine de
două decenii, au primit
o recunoaștere impor-
tantă din partea statului
român. Potrivit actelor oficiale, Asocia6ia Italienilor din 
România – RO.AS.IT. este succesoare de drept a 
tuturor comunită6ilor italiene istorice ce au activat în România.
Este un nou moment istoric, după ce, cu ocazia Consiliului Par-
tidului Democrat European desfășurat la data de 10 decembrie
2014, asocia6ia a fost primită cu unanimitate de voturi în im-
portanta forma6iune politică transfrontalieră.

22  IIuunniiee,,  zziiuuaa
ppoorr  iilloorr  ddeesscchhiissee  llaa
CCeennttrruull  ccuullttuurraall
„„CCaassaa  dd’’IIttaalliiaa””

Pagina a 8-a

Eveniment

Partener oficial al RO.AS.IT.

Recunoaștere importantă pentru 
Asociația Italienilor din România – RO.AS.IT.
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Cea de-a 7-a edi2ie a 
Festivalului Italian a debutat, pe

13 mai, cu o conferin2ă de presă 
organizată la Reședin2a Ambasadoru-

lui Italiei la București. Excelen2a Sa
domnul ambasador Diego Brasioli, Luca

Gentile – directorul ICE București și Ezio
Peraro – directorul Institutului de Cultură

„Vito Grasso” au vorbit despre importan2a
acestui „ansamblu de activită2i comerciale
și culturale”, al cărui scop este „aducă
Italia în casele românilor fără ca aceștia
să fie nevoi2i să meargă în Peninsulă”.

Anul acesta, evenimentele cultural-
artistice au o pondere mai mare în

programul festivalului. Se pune,
astfel, accent pe componenta
spirituală a conceptului „Made in
Italy”,  alături de obișnuitele
manifestări dedicate etno-gas-
tronomiei, modei sau designului
interior.



MinorităOi 2

Asociația Italienilor din România –
RO.AS.IT. a sărbătorit Ziua Europei

Pe 9 şi 10 mai, în Parcul Herăstrău, la
intrarea dinspre piaţa Charles de Gaulle,
au fost sărbătorite comunităţile model.
Mai mici, mai mari, din domenii diferite şi
cu activităţi variate, comunităţile model
sunt cele ale oamenilor care, indiferent
de situaţie sau moment, fac ceva pentru
comunitatea lor.

AsociaOia Italienilor din România – RO.AS.IT. a
fost reprezentată la eveniment de ansamblul de
dansuri tradiOionale „L’Allodola” și de corul elevilor
de la liceul teoretic „Dante Alighieri”. De asemenea,
asociaOia a avut amenajat un stand de unde vizitatorii
interesaOi de minoritatea italiană din România au
putut procura materiale promoOionale, ziare, reviste,
cărOi și CD-uri cu muzică tradiOională.

Ziua Europei în parcul Cișmigiu

AsociaOia Italienilor din România – RO.AS.IT. a
fost prezentă și în parcul Cișmigiu, acolo unde Cen-
trul Infoeuropa din cadrul Ministerului Afacerilor Ex-

terne, în parteneriat cu
Primăria Municipiului Bu-
cureşti şi în colaborare cu
Muzeul Ţăranului Român, a
organizat evenimentul
„PiaOa Statelor Unite”. Am-
basadele statelor membre
UE au participat cu standuri
de prezentare la mani-
festarea prilejuită de Ziua
Europei, AsociaOia Italie-
nilor din România –
RO.AS.IT. a expus materi-
ale la standul Italiei și a fost
reprezentată la spectacol de
ansamblul de dansuri
tratiOionale „Tarantella”, for-
mat din elevi ai liceului
„Dante Alighieri”

„Unitate în diversitate” la Suceava

Tot cu ocazia Zilei Europei, la Suceava a fost organi-

zat, sub deviza „Unitate în diversitate”, evenimentul
„Spectacle methaphysique des couleurs”. Printre mo-
mentele artistice puse în scenă la „Casa prieteniei” a
fost și cel al formaOiei „Insieme”, care a reprezentat
AsociaOia Italienilor din României – RO.AS.IT.

Înscrieri în clasele cu predare în limba maternă italiană
Ioana Grosaru, președintele Asocia>iei
Italienilor din România – RO.AS.IT., și
Maria Dan, directorul Liceului Teoretic
„Dante Alighieri”, au fost invitate în stu-
dioul TVR în cadrul emisiunii „Con-
vie>uiri” din 13 mai 2015.

Tema centrală a discuOiei a fost reprezentată de în-
văOământul în limba maternă, „Dante Aligheri” fiind,
în prezent, singura unitate școlară din România care
are clase cu predare în limba maternă italiană. „Am
dori să participăm la o olimpiadă pe Oară la <maternă
italiană>, dar deocamdată nu avem... concurenOă”, a
spus doamna Maria Dan.

SituaOia se va schimba în viitorul apropiat. Asoci-
aOia Italienilor din România – RO.AS.IT. face de-
mersuri pentru înfiinOarea unor clase cu predare în

limba maternă italiană în Suceava, Bacău și GalaOi.
De altfel, etnicii suceveni care doresc să studieze în
limba maternă mai au timp, până la data de 15 iunie,
să depună o cerere fie la sediul asociaOiei, din strada
Petru Rareș nr. 7, fie la la secretariatul Liceului cu
Program Sportiv din Suceava, din Bulevardul George
Enescu 26A.

„Dorim ca, începând cu anul viitor, să existe clase
cu predare în limbă maternă italiană în școli din cât
mai multe orașe. Facem apel pe această cale către et-
nici să își exprime voinOa de a-și înscrie copiii în
aceste clase trimiOându-ne un mesaj pe email
(ufficio@roasit.ro). În acest fel, vom avea o evidenOă
a cererilor și vom face demersurile necesare pentru
introducerea învăOământului în limba maternă, acolo
unde se întrunesc condiOiile necesare”, ne-a declarat
doamna Grosaru.

Despre arhitectură, poezie și
muzică într-un eveniment reușit

Asocia>ia Italienilor din
România – RO.AS.IT. a
organizat salonul „Materiale
și meserii care dau viitor
trecutului”.

Evenimentul a avut loc sâmbătă, 16
mai 2015, la sediul cultural „Casa
d’Italia”, fiind structurat în trei părOi.
După interesantele prezentări ale
arhitecOilor Ileana-Maria și Victor
Kiselewicz, a urmat momentul poetic
oferit de Severino Bacchin și Clara Mi-

tola. Au fost recitate poezii din volu-
mul „Ozono Generation”, lansat de
poetul veneOian la cea de-a treia ediOie
a Festivalului InternaOional de Poezie,
găzduit de Palatul ȘuOu din București.

Evenimentul s-a încheiat cu recitalul
micuOei artiste Caterina Antonia
Casaburi, elevă a liceului „Dante
Alighieri”, care are deja în palmares
numeroase premii câștigate la concur-
suri de muzică din Oară și de peste
hotare.

Expoziție de Ziua Mondială a
Diversității Culturale

În seria manifestărilor
consacrate celei de-a 60-a
aniversări a aderării
României la ONU,
Ministerul Afacerilor
Externe, în parteneriat cu
Biblioteca Naţională a
României şi cu participarea
Departamentului pentru
Relaţii Interetnice al Guver-
nului, a inaugurat o expoz-
iţie de artă cu ocazia Zilei
Mondiale a Diversităţii
Culturale.

Expoziţia a a fost vernisată joi, 21
mai 2015, și a cuprins trei mari secţi-
uni având ca protagonişti trei autori
reprezentând genuri artistice şi cul-
turi diferite. Alex Ivanov a expus
sculptură în bronz, sub titlul „Cei
care ar fi putut fi” - un omagiu tul-
burător adus victimelor Holocaustu-
lui.

“Anotimpuri interioare”, expoziţia
pictorului suprarealist Mihai Criste,
a cuprins tablouri inspirate de inter-
ferenţele culturale dintre diverse
forme de spiritualitate şi creativitate:
pictură, literatură, muzică, religie,

ştiinţă. Maria Dobrescu a expus fo-
tografie artistică surprinzând peisaje,
tradiţii, obiceiuri ce ilustrează patri-
moniul cultural român şi european,
într-un grupaj tonifiant intitulat „Sub
acelaşi cer”.

Din partea Ministerului Afacerilor
Externe la vernisaj a participat Car-
men Burlacu, secretar de stat, iar din
partea Departamentului pentru Re-
laţii Interetnice a vorbit în deschidere
Lacziko Enikő Katalin, secretar de
stat. Vernisajul a inclus şi ceremonia
de acordare a diplomelor de merit
„Dimitrie Cantemir” pentru iniţiativa
ONU intitulată „Alianţa Civilizaţi-
ilor”.

Expoziţia va fi deschisă până pe 5
iunie 2015 în sălile Euforia şi Sym-
posium ale Bibliotecii Naţionale a
României, Bulevardul Unirii nr. 22.



Cea de-a 7-a edi0ie a Festivalului Italian a
debutat pe 13 mai, cu o conferin0ă de
presă organizată la Reședin0a
Ambasadorului Italiei la București.
Excelen0a Sa domnul ambasador Diego
Brasioli, Luca Gentile – directorul ICE
București și Ezio Peraro – directorul
Institutului de Cultură „Vito Grasso” au
vorbit despre importan0a acestui
„ansamblu de activită0i comerciale și
culturale”, al cărui scop este „aducă
Italia în casele românilor, fără ca aceștia
să fie nevoi0i să meargă în Peninsulă”.

Anul acesta, evenimentele cultural-artistice au o
pondere mai mare în programul festivalului. Se pune,
astfel, accent pe componenta spirituală a conceptului
„Made in Italy”, alături de obișnuitele manifestări
dedicate etno-gastronomiei, modei sau designului
interior.

PROGRAMUL
EVENIMENTELOR

14 mai – 18.00 – “O călătorie printre spaţiile ex-
pozitionale ale lui Carlo Scarpa” – conferinţă şi ex-
poziţie. Conferinţă în limba italiană a arhitectului
Agostino Bossi, profesor de design interior la Uni-
versitatea Federico II din Napoli.

14 mai – 3 iunie 2015 Gustul Italiei” – Campanie
dedicată produselor alimentare italiene în toate mag-
azinele METRO Cash & Carry din Romania, oferte
promoţionale, demonstraţii culinare şi alte surprize.

15 mai – 15 iunie 2015 – Săptămânile autorilor
italieni – Promovarea autorilor italieni / cărţilor ital-
iene în principalele librşrii în colaborare cu edituri lo-
cale.

16 – 17 mai 2015 – 10.00-18.00 – “A ajuta
părinţii să-şi ajute copiii: probleme şi soluţii” şi
“Dacă există o problemă există şi soluţie: rezolvarea
strategică de probleme”; Seminar cu plată ţinut de
profesorul şi psihoterapeutul Giorgio Nardone.

18-21 mai 2015- 08.30-18.00 – Jeunesses Inter-
national Music Competition Dinu Lipatti – vioară;
Concurs de muzică organizat în cadrul Festivalului
Internaţional EUROPAfest 2015, ediţia XXI.

21 mai 2015- 18.00 – Teatrul Ţăndărică – Spec-
tacolul de teatru “Pinocchio în visul lui Collodi”,
regia Franco Palmieri. Lucrare de sfârşit de an şcolar
2014/2015 a Şcolii Italiene Aldo Moro.

22 mai 2015 – Aperitiv cu muzică: recital al
acordeonistului Pietro Roffi. Pietro Roffi este un tânăr
acordeonist italian care interpretează muzică clasică.

22-23 mai 2015 – 09.00-19.30 – Seminarul inter-
naţional “Exprimarea impreciziei în limbile roman-
ice”. Organizat de Centrul de lingvistica comparată şi
cognitivism şi de Facultatea de Limbi şi Literaturi
Străine din cadrul Universităţii Bucureşti.

28 mai 2015 “Italian Wine & Food Day”
Prezentare cu degustare de vinuri şi produse ali-
mentare italiene la Bucureşti. Evenimentul propune
o selecţie de vinuri şi produse alimentare agroali-
mentare “Made in Italy” firmelor româneşti din sec-
tor şi ziariştilor. În deschidere va avea loc seminarul
“Prezentarea Raportului de constatare a cazurilor de
imitare de produse italiene în sectorul de retail ali-
mentar din România – ediţia 2015”, organizat de
Camera de Comerţ Italiană pentru România.

29 mai 2015 – Seară dedicată Centrului Cultural
Italo-Roman de la Milano. Coordonator Violeta
Popescu.

29 – 31 mai 2015- “Made in Italy” prima ediţie
ce are ca obiectiv promovarea în România şi în Bal-
cani a celui mai important şi unic brand din lume
“Made in Italy”.

29 mai – 4 iunie 2015 “La masă…. in restauran-
tele italiene” – Săptămâna dedicată bucătăriei ita-

liene în principalele restaurante din Bucureşti, ce
propun meniuri promoţionale sau reduceri clienţilor.

29 mai – 4 iunie 2015 “Săptămâna modei ita-
liene” – Săptămâna vestimentaţiei şi modei italiene în
unele magazine din Bucureşti şi alte oraşe, care oferă
reduceri speciale.

29 mai – 4 iunie 2015 Săptămâna amenajărilor
interioare şi design-ului “Made in Italy” – Săp-
tămâna amenajărilor interioare, mobilei şi design-ului
italian în câteva magazine şi show-room din
Bucureşti, care vor propune o campanie de reduceri şi
promoţii.

2 iunie 2015 – Celebrări oficiale cu ocazia Zilei
naţionale a Republicii Italiene, la reşedinţa Am-
basadorului Italiei la Bucureşti. (partecipare doar pe
bază de invitaţie)

3 iunie 2015 – Conferinţă dedicată Agriculturii,
eveniment organizat de Ambasada Italiei la Bucuresti
în colaborare cu ICE Agenţia pentru comerţ exterior
si Camera de Comerţ Italiană pentru Romania cu ti-
tlul: “Strategiile pentru dezvoltarea agriculturii în
România: Instrumente financiare şi oportunităţi de
piaţă”.

3 iunie 2015 – Concert susţinut de Alexandru
Tomescu (vioară) şi Andrea Coen (clavecin) (Ateneul
Român). Concert de muzică de J. S. Bach, Fres-
cobaldi şi Corelli organizat de Ambasada Italiei la
Bucureşti pentru a sărbători Ziua Naţională a Repu-
blicii Italiene.

3 iunie 2015 – Vernisajul expozitiei de fotografie
“Perspective romane”, fotografii de Rodica Mari-
nescu. Expozitie dedicată Zilei Nationale a Italiei .

4 iunie 2015 – Conferinţa profesorului Giulio
Angelucci despre legăturile dintre Brâncuşi şi Licini.
Conferinţa prezintă lucrările lui Osvaldo Licini şi
ceea ce leagă opera sa de cea a lui Constantin Brân-
cuşi (pe care îl cunoaşte la Paris în 1917).

5 iunie 2015 – Concert Kekko Fornarelli Jazz Trio
– Kekko Fornarelli (pian & synth), Giorgio Vendola
(contrabas), Dario Congedo (baterie & percutie).

Green Hours Jazz Fest ediţia a VII-a.

6 iunie 2015 – 18.00 – Expoziţie de fotografie
„Pădurea Sfântului Francisc” a artistei de origine
italiană Elisabetta Stoppani.

6 iunie 2015 – 18.30 – Urmează concertul
susţinut de pianistul Alessandro Draghi.

9 iunie 2015 – Proiecţia filmului ” Romance In
Black (Kidnapped in Romania), regia: Carlo Fusco.
Participă Maia Morgenstern şi Ieva Likos, actriţă de
origine română care locuieşte în Italia.

10 iunie 2015 – Cu ocazia aniversării a 20 de ani
de la deschiderea magazinului Cesare Paciotti în
București, pe Calea Victoriei 118, domnul Marco Cal-
cinaro (nepotul lui Cesare), reprezentanQii DirecQiei
Comerciale a Casei și doamna Maria Antonietta
Pietrafesa (deQinătoarea magazinului și reprezentant
exclusiv Paciotti în Romania) se vor reuni miercuri
10 Iunie pentru o seară magică ce va fi gazduită de
Ambasada Italiei la Bucuresti, pentru a sărbători îm-
preună cu top clients, cu KOL (key opinion leader) și
cu celebrităQile nationale.” (accesul este permis numai
pe baza de invitaQie)

11 iunie – Prezentarea volumului scris de Dova
Cahan „Un Askenazit între Romania şi Eritrea”.

17 iunie 2015 – Atheneul Roman – Concert
“Verdi la Napoli” susţinut de I solisti del San Carlo.

19 iunie 2015 Noaptea albă a Institutelor de Cul-
tură. Concert, proiecţie film şi “Miezul nopţii cu
bucătarul” (lecţie de gastronomie şi “spaghettata”).

22-23 iunie 2015 – Spectacolul “Parada”
prezentat de trupa Faber Teater din Torino. Spectacol
itinerant de teatru şi muzică de stradă, în stradă. Pe
scenă apar două echipe: cea a MICUŢILOR actori-
muzicieni şi cea a GIGANŢILOR actori-acrobaţi.

Festivalul Italian este organizat de ICE –
Agen#ia Italiană pentru Comer# Exterior –
București, sub patronajul Ambasadei Italiei la
București, în colaborare cu Institutul Italian de
Cultură.

www.festivalitalian.ro3

Festival italian 2015
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Sărbătoare a prieteniei între
popoare la „Dante Alighieri”

La Liceul „Dante Alighieri” din
București s-a derulat, pe 28 aprilie,
ultimul episod al Parteneriatului Şcolar
Multilateral Comenius cu numele
„N.E.S.T. – New Europe with Stronger
Ties”.

Elevi și îndrumători din Polonia, Italia, Turcia,
Grecia, Letonia și Spania au vizitat liceul care, în ul-
timii ani, a intrat în rândul celor importante instituLii
de învăLământ din București. A fost o zi de sărbătoare
a prieteniei încheiată cu îmbrăLișări, lacrimi de bun
rămas și promisiunea că legăturile formate în timpul
proiectului nu vor putea fi desfăcute nici de distanLă,
nici de timp.

„Vă mulLumesc tuturor că aLi venit. Suntem mân-
dri de ce am realizat în cadrul acestui parteneriat.
Apreciez că proiectul este un succes”, a concluzionat
doamna director Maria Dan, dând apoi cuvântul pro-
fesoarelor Doina DruLă și Claudia Vladu, care au
prezentat rezultatele proiectului prin intermediul unui
slider ilustrat sonor cu melodii specifice Lărilor par-
ticipante. La eveniment a participat și un consilier de
la Primăria Sectorului 3, care a transmis mesajul de
salut al primarului Robert NegoiLă, anunLând, toto-
dată, startul lucrărilor de reabilitare a corpului vechi

al clădirii liceului.
Proiectul ar fi fost un mare

succes și dacă ar fi constat numai
în spectacolul de dansuri
tradiLional din final. S-a dansat:

TARANTELLA, cu formaLia
Liceului „Dante Alighieri”, coor-
donată de profesoara de educaLie
fizică și sport Daniela Suciu, for-
maLie care a reprezentat AsociaLia
Italienilor din România –
RO.AS.IT. la competiLii sportive
și manifestări culturale;

ZORBA, cu Ansamblul Ellas,
coordonat de profesor CodruL Mi-
halis Dumitrache, de la Liceul
„Hristo Botev”, secLia de limbă
greacă.

DANSURI TRADI IONALE
LETONE ȘI POLONEZE, cu
grupul de dans sportiv al Clubului
Dans Fever, coordonat de profesoara Liliana Roșu;

PASSO DOBLE, cu trei perechi de dans profe-
sionist de la Dance Fever;

BELLY DANCE, cu Sinem, elevă a liceului
„Dante Alighieri”

DANS TRADI IONAL ROMÂNESC, cu patru
perechi de la școala de dans „Larisa și Marin Barbu”.

Programul de dans românesc s-a încheiat sim-
bolic, cu o horă a prieteniei în care s-au „prins” toLi
cei prezenLi în sala de festivităLi de la „Dante”.

„Casa experimentelor”, o inițiativă
care antrenează mintea elevilor

Liceul „Dante Alighieri” este
partener într-o ini0iativă care
își dorește să îi provoace pe
copii să „își pună capul la
contribu0ie” și să cunoască
lumea prin prisma propriilor
încercări. Vă prezentăm un
interviu cu profesorul coor-
donator Marta Bogdana
Turcu, publicat în ziarul
celor de la „Dante”:

Reporter : CE ESTE “CASA EX-
PERIMENTELOR”?

Prof. Marta Bogdana Turcu: „Casa
Experimentelor” este o iniţiativă con-
cretizată în cadrul proiectului cu ace-
laşi nume de Asociaţia pentru Formare
Bucureşti, care este şi coordonator.
Proiectul se derulează în cadrul Pro-
gramului de Cooperare elveţiano-
român, şi este co-finanţat printr-un
grant din partea Elveţiei prin inter-
mediul contribuţiei elveţiene pen-
tru Uniunea Europeană extinsă.
Finalitatea proiectului este o „Casă a
Experimentelor” - expoziţie perma-
nentă de experimente cu scopul de a-i
învăţa pe copii ce este ştiinţa, în timp
ce se joacă. Ea reprezintă un instrument
de învăţare informală şi inoculare a şti-
inţei în rândul copiilor. Conceptul
Casei Experimentelor este “pune
mâna” şi “încearcă”. Copiii vor
înţelege legile şi principiile ştiinţifice
când vor explora interactiv experi-
mentele. Experimentele vor fi din
diferite domenii: mecanică, fizică,
chimie, meteorologie, geografie, sănă-
tate, matematică etc.

Reporter: DE CE O “CASĂ A
EXPERIMENTELOR”?

Prof. Marta Bogdana Turcu: Aso-
ciaţia pentru Formare Bucureşti a por-
nit de la adevărul de necontestat că

valoarea cea mai importantă a
României o reprezintă mintea şi talen-
tul tinerei generaţii, iar cunoaşterea el-
ementelor fundamentale ale ştiinţei şi
tehnologiei reprezintă un set necesar de
cunoştinţe pentru traiul oricărei per-
soane. Copiii învaţă mai bine despre
ştiinţă şi tehnologie în alt loc decât în
clasă, la şcoală. “Casa Experi-
mentelor” oferă o alternativă
de petrecere a timpului liber în
alt mod decât la jocuri pe com-
puter şi în faţa televizorului
. Scopul proiectului este de a
creşte nivelul educaţiei în
România. Obiectivele vizează
pe de o parte creşterea intere-
sului pentru ştiinţă şi cultură la
copii şi tineri, şi, pe de altă parte
întărirea capacităţii organizaţiilor
româneşti implicate în educaţie.

Reporter : CARE SUNT
REZULTATELE AŞTEPTATE?

Prof. Marta Bogdana Turcu: Rezul-
tatele aşteptate ale proiect, sunt :
creşterea şi cultivarea talentelor şi a
preocupării tinerei generaţii pentru şti-
inţă, oferirea alternativei de a se juca în
timp ce învaţă, fructificarea
provocărilor de dezvoltare şi, nu în ul-
timul rând, întărirea parteneriatelor
între autorităţi locale, instituţii publice
şi ONG-uri implicate în educaţie.

Reporter : CE IMPLICARE
ARE LICEUL NOSTRU ÎN ACEST
PROIECT?

Prof. Marta Bogdana Turcu: Liceul
Teoretic Dante Alighieri Bucureşti este,

împreună cu Şcoala nr.79 Bucureşti,
Colegiul Naţional Emil Racoviţă Bu-
cureşti, Colegiul Tehnic Mircea cel
Bătrân Bucureşti , Asociaţia Ador
Copiii şi Swiss Science Center Tech-
norama, Winterthur, partener în proiec-
tul „Casa Experimentelor”.

Ca partener activ în proiect, liceul
nostru este implicat în
conceperea și punerea în
aplicare a „Casei Experi-
mentelor”, ceea ce

înseamnă:
• analiza aspectelor

practice ale programelor
școlare, în scopul de a
conecta teoria cu practica

• schimb de idei cu
privire la activităLile ce se
vor derula în „Casa Ex-
perimentelor”

•
comunicare permanentă prin e-mail
şi/sau telefon cu experLii din proiect, în
scopul schimbului de informaLii și pen-
tru a crea o platformă on-line româno-
elveţiană
• participarea la selecţia și descrierea
experimentelor ulterior vizitei de
studiu la partenerul elveLian
• asigurarea promovării și a vizibi-
lităţii proiectului în cadrul elevilor, a
cadrelor didactice și a părinLilor
elevilor Liceului Teoretic Dante
Alighieri
• realizarea traducerilor în limba ita-
liană a instrucLiunilor şi/sau explicaLi-
ilor experimentelor din „Casa
Experimentelor”
• formarea a două grupuri pilot, de

20 elevi din şcoala noastră, care vor
testa experimentele, în scopul oferirii
de feed-back;
• participarea unui reprezentant al
şcolii la workshop-ul organizat în
România, organizat de Asociaţia pen-
tru Formare împreună cu partenerul
elveLian
• pregătirea de articole pentru bule-
tinul periodic al proiectului
• participarea unui reprezentant al
şcolii la vizita de studiu, la partenerul
elveLian.

Reporter : CINE, CUM ŞI CÂND
VOM PUTEA VIZITA CASA
EXPERIMENTELOR?

Prof. Marta Bogdana Turcu: Durata
proiectului este de 18 luni.
Accesul în Casa Experimentelor va în-
cepe din luna a 13 – a de implementare,
adică luna ianuarie 2016, când acce-
sul se va face gratuit pentru publicul
vizitator. Vor fi încurajate donaţiile

şi sponsorizările. Din prima lună
după finalizarea implementării, acce-

sul se va face pe bază de taxă de in-
trare. Adolescenţii şi copiii din centrele
de plasament vor avea acces gratuit şi
după finalizarea implementării.
Grupul ţintă şi beneficiarii sunt estimaţi
anual a fi cca 30000 de elevi din
clasele 0 – 12, cca 1000 profesori şi
cca 9000 de familii, adică aproximativ
27000 persoane din Bucureşti şi
Judeţul Ilfov, în primul an de
funcţionare al Casei Experimentelor,
urmând ca din anul următor, odată cu
achiziţia a 2 autocare să poată fi aduşi
şi copii din afara Bucureştiului.
Vă aşteptăm deci, începând din ian-
uarie 2016 , în Calea Vitan, nr. 242,
sector 3, Bucureşti pentru a învăţa
jucându-vă la CASA EXPERI-
MENTELOR.
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Mircea Grosaru, despre „băieții
deștepți din insolvență”

Parlamentul României a adoptat, pe 20
mai, Legea falimentului persoanelor
fizice. Printre ini'iatorii proiectului s-a
numărat deputatul Mircea Grosaru, cel
care a luptat, prin toate mijloacele
disponibile, pentru ca omul de rând să
fie protejat în fa'a unui context
economic nefavorabil. Doctor în
insolven'ă, Mircea Grosaru a avut
numeroase luări de cuvânt în plenul
Camerei Deputa'ilor despre lacunele
legislative din domeniul reorganizării
judiciare. Nu s-a ferit să vorbească
despre grupurile de interese, despre
ingineriile financiare făcute de unii
pentru a li se atribui dosare de insol-
ven'ă, despre transferarea activelor de
pe o firmă pe alta etc.

Vă prezentăm o luare de cuvânt care urma să fie
rostită de la tribuna Parlamentului la reluarea sesiunii
parlamentare din februarie 2014. Din păcate, ea a
rămas la stadiul de ciornă, Mircea Grosaru părăsind
această lume înainte să o adreseze colegilor săi.

„Domnule Prim Ministru
Domnilor miniștri
Doamnelor și domnilor colegi

ApariHia OUG nr. 91/2013, cunoscutul Cod al In-
solvenHei, a fost un proiect așteptat în egală măsură
de:

- debitori;
- creditori;
- practicieni în insolvenHă, avocaHi;
- judecători sindici;
- instituHiile bugetare;
- forme private sau cu capital majoritar de stat;
- Parlament – Guvern – UNPIR (mai ales);
Așteptările au fost atât de mari, încât fiecare din-

tre participanHi la această procedură au sperat că,
odată cu apariHia legii, se vor rezolva multe dintre
problemele lor.

Un lucru nu s-a spus: că prioritatea nr. 1 al aces-
tui Cod al insolvenHei din punctul de vedere al iniHia-
torului rămâne Bugetul de Stat al României, având
în vedere că iniHiatorul acestui proiect, finanHat de
Banca Mondială, este Guvernul României. Argu-
mentele Guvernului în adoptarea Codului au fost:

- Evitarea evaziunii fiscale, prin declararea de
către administratorii firmelor a procedurii de insol-
venHă;

- accelerarea procedurilor de reorganizare judi-
ciară și faliment prin scurtarea termenelor din in-
stanHă;

- maximizarea creanHelor bugetare;
- responsabilizarea tuturor părHilor implicate în

procedură;
Mai ales: oprirea unui fenomen care a apărut

într-o piaHă de peste 36.000 de firme și anume:
apariHia băieHilor deștepHi din insolvenHă.

Fenomenul de insolvenHă din România s-a dez-
voltat mult în ultima perioadă, mai ales după anul
2006, odată cu apariHia legii nr. 85/2006 privind pro-
cedura insolvenHei, chiar dacă în Hara noastră nu au
fost create până acum premisele studierii acestui
fenomen.

Abia în acest an a fost înfiinHat INPPI – la iniHia-
tiva subsemnatului. S-a vorbit mult la acest microfon
despre apariHia Codului în regim de OUG dar mai
sunt multe de spus. Toate părHile implicate s-au aștep-
tat la un proiect care să le rezolve problemele:

- creditorii: așteptau să-și recupereze un procent
din ce în ce mai mare;

- debitorii: doreau o procedură mai ușoară în
care să fie scutiHi de orice fel de probleme, eventual
să-și poate transfera activele de pe o firmă pe alta –
fenomen practicat în masă de debitori – care doar să
scape ”basma curată” de creditele bancare și de di-
verse alte probleme;

- administratorii judiciari sau lichidatorii aștep-
tau să li se rezolve problemele profesionale și să li se
acopere ofertele anticoncurenHiale practicate fără
frica suspendării din profesie;

- sunt practicieni care au vândut fără încuviinHare

turbinele CET Iași și noroc de sesizarea unor credi-
tori (pentru că lăsau municipiul Iași fără apă și fără
căldură)

- sunt practicieni în insolvenHă care inventează
creanHe pentru a depăși la numire 50% din masa
credală, iar apoi revin și refac tabelul creanHelor. Nici
judecătorii nu-s mai buni (parte dintre ei). Aceștia
sunt ”băieHii deștepHi din insolvenHă” – care niciodată
nu sunt sancHionaHi. De ce nu sunt sancHionaHi?
PuteHi să răspundeHi singuri la întrebare. Și multe,
multe altele sunt de spus, dar deocamdată mă opresc
aici.

Dacă mă întrebaHi dacă legea trebuie să treacă
prin Parlament, răspunsul est DA! Va fi modificată
acolo unde textele sunt într-adevăr neconstituHionale,
vom putea modifica și acele texte care contravin
”spiritului legislaHiei europene” (în special în ceea
ce privește reorganizarea) și chiar alte texte, iar în
final trebuie să avem un adevărat Cod al insolvenHei
care, personal, cu toate riscurile, mi-l doresc adop-
tat împreună cu falimentul persoanelor fizice.

Vă aduc și un alt argument al obligativităHii tre-
cerii acestei ordonanHe prin Parlament: în studiul
făcut asupra OUG nr. 46/2013 privind insolvenHa

UAT-urilor am descoperit un lucru inedit, care cu sig-
uranHă va fi rectificat și la care trebuie să ne gândim:
în conformitate cu Art 21, alin. (1), lit. K) din ordo-
nanHa privind insolvenHa UAT-urilor – administra-
torul judiciar poate deveni PRIMAR.

Așadar, cei care doresc să schimbe primarii să o
facă repede, până la trecerea de Comisia juridică,
unde se află acum, OUG nr. 46/2013.
În concluzie:

GPMN – nu susHine moHiunea și personal îl felicit
pe Primul Ministru Victor Ponta pentru curaj și îi
doresc să meargă mai cu măsurile până la capăt,
pentru a avea o lege funcHională, cu precizarea că
vom fi foarte atenHi la dezbaterile din subcomisia de
insolvenHă din cadrul Comisiei Juridice pentru a în-
drepta unele neconcordanHe.

Nu-mi permit să fac recomandări, însă cred că în
Parlament ne lipsește o comisie mixtă Cameră-Senat,
omoloagă celei din Parlamentul European, care să
se ocupe de probleme de criminalitate organizată,
spălare de bani, evaziune fiscală și trafic de influenHă,
fenomene atât de bine cunoscute în România ca și în
alte Hări din Europa și din lume”.
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Confindustria România a
organizat întâlnirea anuală
sub genericul „ LEGAL SUM-
MIT 2015 – Diritto, Gover-
nance e Impresa / Drept,
Governance și Între-
prindere”. Evenimentul des-
fășurat pe 21 mai, la Hotel
Intercontinental, a fost des-
chis de Mauro Maria
Angelini, președintele
Confindustria Romania, care
a vorbit despre guvernan<a
corporatistă. Au fost atinse
mai multe aspecte, precum
defini<ia acestui concept,
structuri și legisla<ie.

După cuvântul de deschidere, a
urmat intervenDia ambasadorului Diego
Brasioli, care a subliniat importanDa
unui climat economic stabil pentru
firmele italiene care își desfășoară ac-
tivitatea în România. ExcelenDa Sa a
făcut un anunD care demonstrează, încă
o dată, afinitatea economică dintre cele
două Dări: în primul trimestru din acest
an s-au înfiinDat 400 de societăDi ita-
liene în România.

În cadrul reuniunii au mai avut in-
tervenDii: Petrică Mihail Marcoci -
Academia de PoliDie, Gianluca
Carlesso - Tonucci&Partners, Cicerone
Stan - Directorul Autoritatii Nationale
pentru Reglementarea si Monitorizarea
AchiziDiilor Publice, Roberto Borasio -

biroul de avocatură Studio Legale
Borasio – Gromis di Trana –
Giaccone, Laura Severino - Rina
Group, Marco Pagarin - Generali
Assicurazioni Italia, Claudio
Pucci - Pucci Associati.

A fost inaugurată filiala
Prahova

La începutul lunii mai a fost
inaugurată Filiala Prahova a Con-
findustria Romania, un nou punct
de referinDă pentru societăDile ita-
liene prezente în această regiune.

Această filială reunește 37 de
societăDi cu capital italian din
zona Ploiesti/Prahova, care își
desfășoară activitatea în sectoare
precum: industrie, logistica, agri-
cultură, energie regenerabilă și
servicii.

Comunitatea italiană de afa-
ceri din Prahova reprezintă cea
mai importantă prezenDă de capi-
tal străin din acest judeD.

Birourile Confindustria Ro-
mania, Filiala Prahova, sunt găz-
duite de Camera de ComerD și Industrie
Prahova, Ploiești, în strada Cuza Vodă
nr. 8.

Ceremonia de inaugurare a fost
marcată și de prezenDa la Ploiești a Am-
basadorului Italiei la București, Diego
Brasioli, alături de Președintele Con-
findustria Romania, Mauro Maria

Angelini, precum și de Directorul Gen-
eral al Confindustria Romania, Rocco
Ferri.

DelegaDia de la București a fost în-
tâmpinată de către Președintele
Camerei de ComerD și Industrie Pra-
hova, Aurelian Gogulescu, alături de
reprezentanDii celorlalte oficialităDi lo-
cale, precum Consiliul JudeDean,

Primăria și Prefectura Prahova, de
Președintele Filialei Prahova a Con-
findustria Romania, Alfredo Tisocco,
de către Președintele Confeuropa,
Calogero Campisi, precum și de peste
100 reprezentanDi ai întreprinzătorilor
locali, italieni dar și români, interesaDi
să dezvolte relaDii de colaborare cu
întreprinzătorii italieni.

Președintele Klaus Iohannis a vizitat de
două ori Italia în mai puțin de o lună

Președintele Klaus Iohannis a întreprins
două vizite în Italia în mai pu<in de o
lună. Mai întâi, șeful statului român a
fost la Roma pe 27 aprilie, la invita<ia
omologului Sergio Mattarella. Cei doi
șefi de stat au avut convorbiri oficiale la
Palatul Quirinale, în prezenţa delegaţiilor
celor două ţări, urmate de un dejun oferit
de Preşedintele Republicii Italiene în
onoarea preşedintelui României.

Potrivit Mediafax, pe agenda discuţiilor cu
preşedintele Republicii Italiene s-au aflat partener-
iatul strategic dintre România şi Italia, întărirea co-
laborării şi coordonarea în interiorul Uniunii
Europene dar şi în interiorul NATO.

Teme importante în cadrul vizitei au fost aderarea
României la spaţiul Schengen dar şi discuţiile despre

comunitatea românească din Italia. Alte subiecte s-au
referit la sprijinirea parcursului european al Repub-
licii Moldova dar şi situaţia din Ucraina. Vizita lui

Klaus Iohannis a mai cuprins o întrevedere cu preșe-
dintele Senatului italian, Pietro Grasso, o întâlnire cu
reprezentanDii comunităDii de români din Italia și
vizita la Accademia de Romania, acolo unde preșe-
dintele a fost primit de studenDii români din Penin-
sulă.

Joi, 14 mai, președintele Iohannis a vizitat pavi-
lioanele Vaticanului și ale Italiei de la Expo Milano
2015, iar la final a avut o discuDie scurtă cu Giuseppe
Sala, comisarul general al expoziDiei mondiale. "Am
vizitat pavilionul României, am discutat cu comisarul
expoziţiei, am discutat cu comisarul României pentru
prezenţa la Expo Milano 2015 şi pot să vă spun că
sunt foarte plăcut impresionat. Am reuşit noi, Româ-
nia, şi de data aceasta să ne prezentăm foarte bine, cu
un pavilion care nu impresionează prin mărime, ci
prin concept. Un concept care se integrează, după
părerea mea, foarte bine în tema expoziţiei de aici, o
temă legată de pământul care ne hrăneşte şi ex-
ploatarea lui într-un mod sustenabil", a declarat Klaus
Iohannis, citat de Mediafax.

foto: ADV Communication



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:



Eveniment 8

2 Iunie, Ziua porților deschise la
Centrul cultural „Casa d’Italia”

Cu ocazia Zilei Na8ionale a Republicii Italia, Asocia8ia
Italienilor din România – RO.AS.IT. urează „La mul8i ani!”
cu sănătate și prosperitate italienilor de pretutindeni și
românilor cu origini italiene.

În cinstea acestei zile de sărbătoare, asocia8ia va
organiza, la data de 2 iunie (în intervalul 10:00 – 15:00),
„Ziua por8ilor deschise” la Centrul cultural „Casa d’Italia”
(str. Popa Tatu nr. 13), acolo unde există un muzeu unic

al emigra8iei italiene în România. Vă așteptăm cu drag pe
to8i cei care dori8i să cunoaște8i istoria etnicilor italieni.
Vom avea, astfel, ocazia să ne cunoaștem mai bine. Vom
viziona filme proiectate special cu această ocazie și vom
vorbi despre activitatea Asocia8iei Italienilor din
România – RO.AS.IT., despre proiecte actuale, proiecte
viitoare și presă.
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