
Liceul Teoretic „Dante Alighieri” a introdus
catalogul electronic începând cu acest an școlar. Cu
prilejul festivităBii de deschidere a noului an școlar,
Sorin Câmpeanu, ministrul EducaBiei, a precizat că
iniBiativa reprezintă o premieră în peisajul pedagogic din
sectorul 3. De asemenea, ministrul a apreciat sprijinul
acordat liceului „Dante Alighieri” și demersurile
AsociaBiei Italienilor din România – RO.AS.IT. în ceea
ce privește învăBământul în limba maternă italiană.

Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT. membră a

Un meci de fotbal este o poveste de
convieBuire. Ce s-a întâmplat la Arena
NaBională, cu ocazia „Cupei
DiversităBii”, a concentrat în timp și
spaBiu istoria comuniunii dintre
minorităBile naBionale din România,
aducând laolaltă treisprezece etnii din
interacBiunea cărora a reieșit o
competiBie la un nivel neașteptat de
ridicat. Fiecare echipă a adus un plus
spectacolului prin stilul său, așa cum,
de-a lungul timpului, minorităBile
naBionale au contribuit la progresul
României prin specificitatea lor.

Au existat și momente mai
tensionate, generate de ambiBie și
orgoliu, însă totul s-a terminat cu
strângeri de mână. Nici că se putea alege
un format cu simbolistică mai puternică.
Departamentul pentru RelaBii Interetnice
a avut o iniBiativă excelentă, în armonie
cu rolul pe care și l-a asumat încă de la
înfiinBare. „Fotbalul unește oamenii” nu
este un slogan de marketing. Este o
realitate de necontestat și poate că o
asemenea competiBie ar fi recomandată
în teritoriile cu „disconfort” interetnic.

Și pentru a sublinia și mai îngroșat
legătura dintre fotbal și minorităBi este
suficientă simpla preluare a următoarei
știri, fără alte comentarii: „Ridicându-se
dintr-o naBiune pregătită să găzduiască
800.000 de refugiaBi, Bayern Munchen
a intrat pe teren în meciul cu Augsburg
însoBită de copii ai refugiaBilor, ca
simbol al integrării. De asemenea,
campioana Germaniei a donat un milion
de euro în scop caritabil, asigurând, de
asemenea, cursuri de limbă germană,
mese, echipamente de fotbal și terenuri
de antrenament pentru imigranBi. Alte
cluburi care ajută refugiaBii sunt
Borussia Dortmund, St Pauli și Mainz.
În Italia, Roma a donat 643.000 de euro,
iar, în Spania, Real Madrid a donat și ea
un milion de euro”... (Victor Partan)
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„Dante Alighieri” a implementat
catalogul electronic școlar
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Pavilionul României la Expo Milano 2015 a găzduit, în
perioada 26-27 august, evenimentele organizate de AsociaBia
Italienilor din România – RO.AS.IT.

Astfel, au avut loc o serie de manifestări cultural-artistice
cu tema „Rolul și specificul emigraBiei italiene în România”,
menite să promoveze minoritatea italiană din Bara noastră.
“Reprezentarea minorităBii italiene din România la Expo
Milano 2015 a însemnat oportunitatea de a ne întoarce în Bara

mamă. Am prezentat aici o mică parte din activităBile
asociaBiei noastre, care au la bază promovarea și păstrarea
culturii și identităBii minorităBii italiene”, a declarat Andi
Gabriel Grosaru, secretarul general al AsociaBiei Italienilor
din România – RO.AS.IT.

BBrraassiioollii::  „„RRoommaanniiaa,,
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Despre rolul și specificul emigrației
italiane în România, la Expo Milano 2015

Pavilionul României la Expo Milano 2015 a
găzduit, în perioada 26-27 august anul curent,
evenimentele organizate de Asocia*ia Italienilor
din România – RO.AS.IT.

Astfel, a avut loc o serie de manifestări cultural-
artistice cu tema „Rolul și specificul emigraEiei
italiene în România”, menite să promoveze
minoritatea italiană din Eara noastră.

“Reprezentarea minorităEii italiene din România
la Expo Milano 2015 a însemnat oportunitatea de a
ne întoarce în Eara mamă. Am prezentat aici o mică
parte din activităEile asociaEiei noastre, care au la bază
promovarea și păstrarea culturii și identităEii
minorităEii italiene”, a declarat Andi Gabriel Grosaru,
secretarul general al AsociaEiei Italienilor din
România – RO.AS.IT.

La evenimente au luat parte membri ai minorităEii
italiene, subsecretarul de stat din cadrul
Departamentului pentru relaEii interetnice, Amet
Aledin, și consulul general al României la Trieste,
Cosmin Dumitrescu.

“Apreciez faptul că o comunitate etnică din Eara
noastră a promovat imaginea României la un
eveniment atât de important cum este Expo Milano
2015, cu atât mai mult cu cât Departamentul pe care
îl reprezint sprijină acest fel de manifestări, a
menEionat Amet Aledin, subsecretar de stat în cadrul
Departamentului pentru RelaEii Interetnice din cadrul
Secretariatului General al Guvernului.

Programul a cuprins proiecEii de filme cu și despre
minoritatea italiană din România, recitaluri de chitară
clasică ale artistului Ștefan Lupu, concerte de muzică

clasică susEinute de soprana Bianca
Luigia Manoleanu și pianistul
Remus Manoleanu, dar și prezentări
gândite în acord cu tema expoziEiei –
„Hrănind planeta. Energie pentru
viaEă” – precum „OcupaEii și tradiEii
culinare ale etnicilor italieni din
România” și „Materiale și meserii
care dau viitor trecutului. ”

“PrezenEa AsociaEiei Italienilor
din România - RO.AS.IT. în cadrul
Pavilionului nostru a însemnat
promovarea în primul rând a
culturilor tradiEionale ale unei
minorităEi care este extrem de activă
în Eara noastră. Programul acestora a
fost unul foarte bogat din punct de vedere cultural și
tradiEional ,,bucurându-se de prezenEa multor
vizitatori”, a declarat Georgian Ghervasie, Comisarul
general al Pavilionului României la Expo Milano
2015.

„Il Ruolo e la specificità dell` immigrazione italiana in Romania ”
tema discusso al Padiglione della Romania all`Expo di Milano 2015

Il Padiglione della Romania all`Expo di Milano 2015 ha
ospitato importanti eventi organizzati dall'Associazione degli

Italiani di Romania - RO.AS.IT. nel periodo
26-27 Agosto.

In questa occasione si è organizzata
una serie di eventi culturali e artistici aventi
per tema „Il Ruolo e la specificità dell`
immigrazione italiana in Romania” con lo
scopo di rendere evidente e promuovere la
minoranza italiana del nostro paese.

"La rappresentanzione della
minoranza italiana in Romania a Expo
Milano 2015 ha rilevato l`opportunità di
tornare alla Madrepatria. Abbiamo presentato
una piccola parte delle nostre attività, che si
fondano sulla promozione e la conservazione
della cultura e dell'identità della minoranza
italiana", ha affermato Andi Gabriel Grosaru,
Segretario Generale dell'Associazione
Italiani di Romania - RO.AS.IT.

Agli eventi hanno partecipato i membri della minoranza italiana, il
Sottosegretario di Stato del Dipartimento per le Relazioni Interetniche, Amet Aledin

e il Console Generale Romeno a Trieste, Cosmin Dumitrescu.
"Mi fa piacere che una comunità etnica del nostro paese abbia promosso
l'immagine della Romania in un contesto così importante come l'Expo
Milano 2015, soprattutto perché il Dipartimento che rappresento sostiene
questo tipo di iniziative”, ha sottolineato Amet Aledin, Sottosegretario di
Stato del Dipartimento per le Relazioni Interetniche.
Il programma ha comprenso proiezioni di film sulla minoranza italiana in
Romania, un recital di chitarra classica dell’ artista Stefan Lupu, alcuni pezzi
di musica classica eseguiti dal soprano Bianca Luigia Manoleanu
accompagnata dal pianista Remo
Manoleanu, ma anche la presentazioni di
progetti in conformità con il tema della
mostra - " Nutrire il Pianeta, Energia per
la Vita"- come, ad esempio: " Professioni
e tradizioni culinarie dell’etnia italiana
in Romania "e "Materiali e mestieri che
danno futuro al passato. "

"La presenza dell'Associazione
degli Italiani di Romania - RO.AS.IT.
nel nostro padiglione ha avuto il
significato di promuovere le culture

tradizionali di una minoranza estremamente attiva nel nostro Paese.
Il loro programma è stato molto ricco culturalmente e
tradizionalmente, nonché apprezzato dalla partecipazione di molti
visitatori ", ha concluso Georgian Ghervasie, Commissario Generale
del Padiglione della Romania all`Expo Milano 2015.
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Liceul „Dante Alighieri” a implementat
catalogul electronic școlar

Liceul Teoretic „Dante Alighieri” a
introdus catalogul electronic
începând cu acest an școlar. Cu
prilejul festivită'ii de deschidere a
noului an școlar, Sorin Câmpeanu,
ministrul Educa'iei, a precizat că
ini'iativa reprezintă o premieră în
peisajul pedagogic din sectorul 3.

„Felicit conducerea liceului și îl felicit
pe domnul primar Robert Negoi?ă. Știu
că, în acest moment, catalogul electronic
nu este privit cu ochi buni de elevi, pentru
că părin?ii pot vedea în timp real
absen?ele și notele mai pu?in bune.
Crede?i-mă, însă, că introducerea lui va
avea efecte benefice pe termen mediu și
lung”, a spus ministrul. La rândul său,
doamna director Maria Dan s-a bucurat
că a scăpat de „catalogul clasic”, pe care
îl vedea ca pe un factor de intimidare
pentru elevi: „Acum venim și noi la clasă
cu tableta sau cu laptopul, cum face?i
voi”!

Ce este catalogul electronic?

Catalogul electronic este un sistem care permite
supravegherea on-line a notelor și activită?ii elevilor.
Acesta arată zilnic ce note a luat copilul, dacă a
absentat sau a fost implicat în vreun incident. În plus,
părin?ii văd locul elevului în ierarhia pe clasă,
primesc mesaje de alertă de la profesori sau de la
diriginte dacă apar probleme și comunică online cu
dascălii.

Sistemul func?ionează acum în mai multe școli
din România, unde numărul absen?elor a scăzut
spectaculos cu câteva sute de mii, iar media notelor a
crescut. ProTV a dat exemplul Liceului Vasile
Alecsandri din Iași, unde în anul școlar 2009-2010
s-a înregistrat un record de 44.000 de absen?e. După
implementarea catalogului electronic, numărul
absen?elor a scăzut la 23.500!

„Școala care scrie căr�i”

La „Dante Alighieri” s-a desfășurat, pe 22
septembrie, ședin?a profesorilor de la catedra de
limbă maternă italiană. În prezen?a doamnei inspector
Elisabeta Naghi și a doamnei Ioana Grosaru,
președintele RO.AS.IT., au fost abordate aspecte
organizatorice, dar și proiecte de viitor. Cadrele
didactice au fost încurajate să conceapă manuale de
limbă italiană în cadrul ini?iativei „Școala care scrie
căr?i” și să traducă lucrări.

Foarte important, în cadrul ședin?ei s-a hotărât ca
elevii care s-au înscris la clasele cu predare în limba
maternă italiană, dar nu fac fa?ă, să se poată transfera
la clase de „italiană intensiv”.

Ministrul Educa)iei, Sorin Câmpeanu, a apreciat sprijinul
acordat liceului „Dante Alighieri” și demersurile Asocia)iei Italienilor

din România – RO.AS.IT. în ceea ce privește învă)ământul
în limba maternă italiană.

Acolo unde există voin'ă și viziune, se trece peste orice problemă.
Liceul <Dante Alighieri> reprezintă cel mai bun exemplu în acest

sens. Doamna director Maria Dan a avut curajul să urmeze un drum
nebătătorit și iată rezultatul: în câ'iva ani de la introducerea claselor cu
predare în limba maternă, <Dante> a devenit o institu'ie de învă'ământ

de prestigiu, spre care se îndreaptă un număr tot mai mare de elevi.
Celor care sunt deschiși să colaboreze cu noi pentru dezvoltarea
învă'ământului în limba maternă italiană asta le transmit: pute'i

ajunge precum Dante Alighieri. Este mult mai ușor acum.
Drumul este deja bătătorit.

Ioana Grosaru, președinte Asocia�ia Italienilor din România -
RO.AS.IT.

Aniversare: 750 de la
nașterea lui Dante

Asocia?ia Italienilor din România –
RO.AS.IT. va organiza în luna noiembrie, în
parteneriat cu Liceul „Dante Alighieri”, un
eveniment care va marca 750 de ani de la
nașterea lui Dante Alighieri. Sub acest generic
se vor desfășura mai multe evenimente, în
București și în orașe din ?ară.
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Echipa de minifotbal a RO.AS.IT.,
clasare onorabilă în cea mai
dificilă grupă la „Cupa Diversității”

Departamentul pentru Relaţii Interetnice,
în parteneriat cu Federaţia Română de
Fotbal, a organizat în perioada 19 – 20
septembrie 2015, la Arena Na.ională din
București, o serie de manifestări cu
caracter cultural și sportiv, dedicate
încurajării pluralismului cultural și etnic.

Echipa de minifotbal a Asocia@iei Italienilor din
România – RO.AS.IT. a terminat pe locul al treilea în
clasamentul Grupei A la „Cupa Diversită@ii”, după
forma@iile similare ale Uniunii Democrate a Tătarilor
Tuco-Musulmani din România (cea care avea să și
câștige turneul) și Uniunii Democratice a Maghiarilor
din România (câștigătoarea medaliei de bronz la
final). Din grupă a mai făcut parte echipa Uniunii
Democrate a Cehilor și Slovacilor din România.

Au participat 13 minorită$i, plus TVR

Manifestările au început încă de vineri, 18
septembrie, atunci când, la hotelul Ibis, a avut
tragerea la sorţi a grupelor turneului de fotbal,
la care au participat 14 echipe. Lista
participantelor a cuprins organiza@ii ale
minorită@ilor na@ionale, dar şi o echipă a
Televiziunii Române, partener media al
evenimentului.

În urma tragerii la sorţi, echipele au fost
împărţite în patru grupe, după cum urmează:

- grupa A: Uniunea Democratică a
Slovacilor şi Cehilor din Romania, Asociaţia
Italienilor din România - RO.AS.IT., Uniunea
Democratică a Turco-Tătarilor Musulmani şi
Uniunea Democrată Maghiară din România

- grupa B: Uniunea Elenă, Televiziunea
Română, Uniunea Culturală a Rutenilor din
România, Comunitatea Ruşilor Lipoveni din
România

- grupa C: Partida Romilor Pro-Europa,
Uniunea Democrată Turcă din România,
Uniunea Polonezilor din România

- grupa D: Uniunea
Ucrainenilor din România,
Uniunea Sârbilor din România,
Uniunea Croaţilor din România.

„Fotbalul ne unește”

Sâmbătă, 19 septembrie, a
avut loc festivitatea de deschidere
a evenimentului, la care au
participat preşedintele Federaţiei
Române de Fotbal, Răzvan
Burleanu şi doamna Secretar de
Stat Lacziko Enikő Katalin, din
partea Departamentului pentru
Relaţii Interetnice.

”Scopul Cupei Diversită@ii
este combaterea rasismului şi
discriminării de orice formă a minorităţilor naţionale,
în virtutea respectului pentru demnitatea umană şi
pentru egalitatea de şanse. Ne unesc pe toţi,
deopotrivă organizatori şi parteneri, bucuria
practicării fotbalului, preţuirea pe care o dăm
diversităţii etnice şi culturale, care ne îmbogăţesc
societatea, şi scopul asumat, al combaterii rasismului
şi discriminării de orice formă a minorităţilor
naţionale”, a declarat preşedintele Federaţiei Române
de Fotbal, Răzvan Burleanu, citat de frf.ro.

Tătarii s-au impus la penalty-uri

În urma rezultatelor întregistrate sâmbătă, când
s-au jucat toate meciurile din grupe, în optimile de
finală s-au calificat Uniunea Ucrainenilor din
România, Uniunea Democrată Maghiară din
România, Uniunea Democratică a Turco-Tătarilor
Musulmani, Partida Romilor Pro-Europa,
Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România, Uniunea
Elenă, Uniunea Croaţilor din România şi Uniunea
Democrată Turcă din România. Duminică, primele
patru echipe au reuşit calificarea în penultimul act al
turneului, semifinalele soldându-se cu victoriile
Uniunii Democratice a Turco-Tătarilor Musulmani şi
Partidei Romilor Pro-Europa. Finala mare a fost
câştigată de Uniunea Democratică a Turco-Tătarilor
Musulmani, la lovituri de departajare, în timp ce în
finala mică, Uniunea Democrată Maghiară din
România a învins Uniunea Ucrainenilor din România.

Stand în prezentare în ”Satul
Minorităţilor”

În incinta bazei de la Arena Na@ională, în paralel
cu turneul de minifotbal, a fost organizat și „Satul
Minorităţilor”, în care organiza@iile minorită@ilor
na@ionale au prezentat o selec@ie de tradiţii şi obiceiuri
proprii. Asocia@ia Italienilor din România –
RO.AS.IT. a fost prezentă cu un stand de prezentare,
unde vizitatorii au putut găsi ziare, reviste, căr@i, CD-
uri și măști tradi@ionale vene@iene.

Rezultate:
UDTTMR – RO.AS.IT 5-0 (3-0)
RO.AS.IT. – UDCSR 1-0 (0-0)
UDMR – RO.AS.IT. 2-0 (0-0)

Sâmbătă, după disputarea meciurilor din grupe, a avut loc o
dezbatere moderată de Cristian Ţopescu, desfăşurată în sediul
Federaţiei Române de Fotbal, la care a participat Miodrag
Belodedici. Fostul internaţional i-a delectat pe cei prezenţi cu o
serie de amintiri din activitatea sa de jucător, în timp ce Cristian
Ţopescu a povestit o serie de evenimente amuzante din perioada
de glorie a fotbalului românesc.



RO.AS.IT. a participat la Salonul
de Carte și Muzică de la Sinaia

Asocia;ia Italienilor din România- RO.AS.IT.
a participat la Salonul de Carte și Muzică,
organizat la Sinaia în perioada 12-15 august.
Numeroșii vizitatori au fost întâmpina;i la standul
nostru de meșteșugarul Constantin Conghilete,
care le-a prezentat cunoscutele măști vene;iene, dar
și materiale de promovare ale asocia;iei, printre
care reviste, cd-uri, ziare, căr;i, pliante.
Manifestările de la Sinaia au fost organizate de
Amplus Interna;ional Ltd., în parteneriat cu
Departamentul pentru Rela;ii Interetnice din cadrul
Guvernului României.
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Tinerii artiști ai Asociației
Italienilor din România – RO.AS.IT.
au participat la „Europolis” 2015

Asocia1ia Italienilor din România-
RO.AS.IT. a organizat și anul acesta,
la Tulcea, tabăra „Europolis” pentru
elevi și studen1i. Tinerii au fost
împăr1i1i în două serii. Din prima
serie (1- 6 septembrie) au făcut
parte micu1ii artiști de la grupul de
dansuri tradi1ionale „L’Alodolla” al
RO.AS.IT. și grupul „Tarantella”,
format din elevi ai Liceului „Dante
Alighieri”, coordona1i de prof.
Daniela Suciu. Între 6 și 10
septembrie a venit rândul membrilor
ansamblului „Di nuovo insieme” să
ia parte la ac1iunile taberei, sub
îndrumarea profesorului coregraf
Petre Șușu.

Participan;ii au avut în program schimburi
de bune practici, cunoașterea faunei și a
obiectivelor turistice din zonă, iar printre
activită;ile specifice minorită;ii italiene s-au
numărat lec;ii de limba italiană cu prof.
Antonio Rizzo și cursuri de dans tradi;ional
italian, practicate cu rolul de formare a deprinderilor și câștigarea competen;elor
prin care tinerii să își însușească arta folclorică a dansului și cântecului italian.

Tinerii au avut astfel posibilitatea
să-și cunoască istoria, să pre;uiască și
să păstreze valorile spirituale și
materiale ale comunită;ii din care
provin. De asemenea, a fost prilejul
perfect pentru vizitarea obiectivelor
turistice cu caracter cultural, istoric,
arheologic sau arhitectural din
Dobrogea, precum și a frumuseţilor
naturale ale acestui spatiu unic în
Europa. S-a mers la Muzeul de Istorie
și Arheologie din Tulcea, cetă;ile
Enisala și Argamum, Capul
Doloșman, Centrul Muzeal Eco-
Turistic Delta Dunării-Acvariu. De
asemenea, tinerii s-au plimbat cu
catamaranul pe lacul Somova –
Parches. Programul a fost întregit de
activită;i sportive, jocuri distractive și
pescuit.

La finalul primei serii, invita;ii,
printre care s-au numărat Ioana
Grosaru, președintele asocia;iei și
Andi Gabriel Grosaru, secretarul

general, s-au bucurat de o frumoasă festivitate ce a cuprins dans tradi;ional italian,
teatru, recital de poezie și dans sportiv.

Diversitatea culturii italiene a fost prezentată
la Festivalul Intercultural ProEtnica

Asocia;ia Italienilor din România – RO.AS.IT. a fost prezentă la cea de-a XIII- a edi;ie a Festivalului
Intercultural ProEtnica în perioada 20-23 august 2015, fiind reprezentată, ca de fiecare dată, de ansamblul de
dansuri tradi;ionale ”Di nuovo insieme”, coordonat de profesorul coregraf Petre Șușu. În partea a doua a
spectacolului, artiștii au interac;ionat cu spectatorii învă;ându-i pașii tradi;ionali pe ritmuri italiene. Doi dintre
dansatori au primit premii din partea organizatorilor pentru presta;ia sus;inută.
Vizitatorii au putut găsi, la standul RO.AS.IT., căr;i, ziare, reviste, CD-uri și alte materiale de promovare a
identită;ii minorită;ii italiene istorice din România. În acest an, la invita;ia doamnei Ioana Grosaru, președintele
Asocia;iei Italienilor din România-RO.AS.IT., artistul Traian Stefan Boicescu a participat cu o expozi;ie de
pictură și tapiserie, publicul bucurându-se astfel de diversitatea artei și culturii etnicilor italieni de pe aceste
meleaguri.

Festivalul Intercultural ProEtnica s-a desfășurat între vechile ziduri ale cetă�ii medievale, care s-a
transformat într-un adevărat forum, cu acces gratuit, al dialogului intercultural.
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INTERVISTAaDiegoBrasioli,
Ambasciatored’ItaliaaBucarest

Tasso di crescita elevato, posizione geografica e fondamentali
macroeconomici stabili - dice l’Ambasciatore - fanno della Romania
un paese ideale per attrarre investimenti esteri. Con l’Italia i rapporti
sono molto stretti, in particolare in settori strategici come
agroalimentare e infrastrutture.

Cosa rappresenta la Romania per l’Italia?
I due Paesi vantano rapporti strettissimi, favoriti dall’esistenza di un partenariato

strategico rafforzato anche da profonde tradizioni comuni, affinità culturali e
linguistiche. Credo che non esistano in Europa Paesi più vicini. Ci sono molteplici
interessi condivisi e le visite bilaterali sono frequenti e ricche di contenuti. Il
Presidente romeno Klaus Iohannis si è
recato in Italia due volte nel corso del
2015, a Roma e Milano. Lo scorso anno,
il Premier Matteo Renzi ha effettuato una
visita in Romania. Lo stesso ha fatto, a
inizio luglio, il Ministro degli Esteri e
della Cooperazione Internazionale, Paolo
Gentiloni, che ha partecipato a un
seminario aperto dal Primo Ministro
romenoVictor Ponta e da ben treMinistri.
Anche questo è un segnale
dell’attenzione con cui la Romania guarda
all’Italia.

Quali sono gli atout del sistema
economico rumeno per gli investitori
esteri?
Il Paese gode di fondamentali macroeconomici stabili e di un invidiabile tasso di

crescita. Secondo l’Istituto nazionale di statistica romeno, nel primo quadrimestre
l’economia è cresciuta del 4,3% anno su anno: si tratta delmigliore risultato registrato
nell’Ue. Inoltre, l’Eurostat ha certificato che il tasso di crescita del Pil romeno è stato
il più elevato tra i Paesi Ue (attestandosi a +4,2%), dato superiore a quello
dell’economia Usa nel medesimo periodo (+3%).Agli occhi di un investitore estero,
la Romania rappresenta unmercato interessante anche per la sua posizione geografica,
poiché l’affaccio a est sul Mar Nero consente alle aziende di svilupparsi in Europa
proiettandosi, al contempo, tanto verso l’area caucasica quanto verso il Medioriente.
Nei prossimimesi, infine, si apriranno nuove opportunità finanziarie nell’agricoltura
e in altri settori strategici per l’economia grazie a nuovi finanziamenti europei
destinati al Paese, che è inoltre ricco di risorse minerarie, energetiche e agricole.

In quali settori sono avvenute le maggiori riforme negli ultimi anni e che
cosa hanno prodotto?
Negli anni scorsi sono state avviate esperienze di privatizzazione, non tutte andate

a buon fine, altre hanno proceduto a rilento, altre ancora si sono concluse
positivamente. Il Paese si è avviato con convinzione nella giusta direzione: le riforme
richieste non sono senza sacrifici ma la Romania ha saputomantenere atteggiamenti
prudenti e adottato misure, ancorché impopolari, di riduzione della spesa pubblica.
Ne è una riprova che gli investimenti diretti esteri, che sono in calo da anni, nei primi
cinquemesi del 2015 hanno invertito la rotta e sono tornati a crescere del 18% rispetto
al corrispondente periodo dell’anno scorso.

Cosa vi attendete dal recente taglio dell’Iva sui prodotti alimentari e dalla
proposta di un’ulteriore riduzione dell’Iva generale nel gennaio 2016? Nel caso
in cui quest’ultimo taglio slitti, ritiene sia possibilemantenere la crescita attorno
al 3%per il 2016 senza poter contare sulle ‘vitamine’di una spinta ai consumi?
La riduzione dell’Iva sui prodotti alimentari avrà sicuramente un effetto positivo

sui consumi. La domanda interna dovrebbe rafforzarsi e i consumi dovrebbero
comunque crescere, a detta degli analisti, indipendentemente dall’ossigeno o meno
derivante da una misura come quella di una riduzione generalizzata dell’Iva che al
momento è in stand by: il testo di legge con le modifiche al codice fiscale romeno è
stato infatti rinviato al Parlamento per un riesame. Del resto, il fatto che secondo le
stime della Commissione europea il tasso di crescita nel 2014 si sia attestato attorno
al 3% è imputabile proprio a un incremento di esportazioni e consumi. Ritengo che

la Romania possa continuare a crescere a un tasso al 3% o oltre, a patto che avvenga
un costante miglioramento del tasso di assorbimento dei fondi europei e che
l’agricoltura riesca a modernizzarsi.

Secondo una recente indagine stilata dal RomanianTradeRegistry’sOffice,
l’Italia è di gran lunga lo stato europeo che vanta unmaggiornumero di imprese
registrate sul territorio (40.549) ma è soltanto settima per valore del capitale
sociale sottoscritto (1,54 mld eur). A che cosa si deve questa apparente
contraddizione?
Lemotivazioni, amio avviso, sono due: la prima è chemoltissime nostre aziende

sono di piccole e medie dimensioni; la seconda è che molte società, pur a capitale e
a direzione italiana, hanno la propria sede in Paesi terzi.

Quali grandi aziende italiane hanno i maggiori interessi in
Romania e sono già attivamente presenti in maniera stabile?
Oltre a numerosissime Pmi, ci sono grandi aziende praticamente
attive in tutti i settori economici strategici, dal manifatturiero
tradizionale, passando per l’agroindustriale e senza tralasciare
servizi, trasporti, costruzioni, infrastrutture ed energia. Alcuni
nomi: Ansaldo Nucleare, Astaldi, De’ Longhi, Ducati Energia,
Enel, Enel Green Power, Generali, Intesa San Paolo, Italferr,
MaschioGaspardo, Pirelli, Pizzarotti, Prysmian, Rina, Riso Scotti,
SaliniImpregilo, Secol, Tenaris, UniCredit, Veneto Banca, Zoppas
e moltissimi altri. Svolgono tutte un lavoro eccellente, di cui
quotidianamente ricevo attestazione e riconoscimenti da parte delle
Autorità romene.

LaRomania, dice un rapporto di EY, è salita al sesto posto in
Europa per creazione di lavoro da investimenti esteri. Rimarca

tuttavia come il principale impulso di questo trend venga dalla ‘forza lavoro a
basso costo’, sottolineando come ‘tale percezione vada superata al più presto
per creare posti di lavoro più qualificati e meglio retribuiti’…
Le risorse umane in Romania sono, in generale, qualificate. LeAutorità romene

sono impegnate a garantire, tramite accordi tra istituzioni locali, scolastiche e aziende,
opportunità per gli studenti degli istituti tecnici più meritevoli. Il ‘vocational
training’si lega alla consapevolezza che il Paese possa giocare un ruolo importante
in quello che in Europa abbiamo definito il ‘Rinascimento industriale’. Quanto alle
remunerazioni, sono certo che costituiscano un fattore, non l’unico, che spinge gli
investitori esteri ad approdare e a rimanere in questo contesto. Le retribuzioni sono
cresciute nel tempo e a mio parere sono destinate a livellarsi ulteriormente verso
parametri più vicini alla media europea. La Romania è consapevole del potenziale
derivante dalle risorse umane e sono convinto che nei prossimi anni riuscirà a creare
ulteriori condizioni favorevoli al business, anche per evitare che persone più omeno
giovani possano lasciare il Paese in cerca di condizioni di vita migliori altrove.

Un terzo della spesa pro capite rumena è in generi alimentari. Ritiene che
quest’ultimo settore possa rappresentare per l’Italia un fronte d’azione per
incrementare le esportazioni?
L’agroalimentare di qualità costituisce già oggi un settore strategico. Se è vero che

l’anno scorso l’Italia è stata il principale Paese di destinazione per le esportazioni di
prodotti agricoli e alimentari romeni con una quota del 16,2% del totale, è altrettanto
vero che il nostro Paese è anche uno dei principali fornitori di prodotti agroalimentari
e agricoli ad uso non alimentare per la Romania, con esportazioni per un valore di
307,4 milioni di euro (di cui 239,1 milioni di euro rappresentano prodotti
agroalimentari), una quota di mercato pari al 6% e un aumento del 4,3% rispetto al
valore registrato nel 2013. I principali prodotti italiani esportati verso la Romania
sono quelli di più largo consumo (frutta, verdura, carni); nel tempo si sono aggiunti
prodotti a più alto valore aggiunto (dolci, caffè, olio, prodotti ittici, succhi concentrati
di agrumi, riso e vini). IlMade in Italy è percepito come sinonimo di altissima qualità
e si rivolge ai numerosi ristoranti italiani (in costante aumento), alla comunità italiana
presente in Romania e a una fascia di acquirenti con unmaggiore potere di acquisto,
concentrata nei maggiori centri urbani. Ritengo, quindi, che vi siano sicuramente
spazi per un ulteriore incremento delle nostre esportazioni verso la Romania.

(Fonte: Focus Romania)

ambbucarest.esteri.it



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

Dans și muzică tradiționale italiene la „Povești de București” 2015

AsociaBia Italienilor din România- RO.AS.IT. a luat parte la
evenimentul cultural „Zilele Bucureștiului” – „Povești de București”
organizat pe 18 septembrie 2015 în parcul Herăstrău. Ansamblul „Di nuovo
Insieme”, coordonat de prof. coregraf Petre Șușu, a reprezentat minoritatea

italiană prin muzica și dansurile tradiBionale specifice.
Evenimentul a fost organizat de Primăria Municipiului București prin

Centrul de CreaBie, Artă și TradiBie al Municipiului București.
Zilele Bucureștiului au însemnat concerte de muzică alternativă, folk,

electronică, muzică simfonică, târguri tematice, unul dintre cele mai
impresionante spectacole de video-mapping din lume (iMapp Bucharest),
instalaBii interactive, animaBii proiectate, jocuri de laser şi sunet,
instrumente muzical-vizuale şi tehnologii de ultimă generaBie. Revenind la
iMapp Bucharest, trebuie spus că a fost vorba despre un concurs al cărui
concept creativ s-a bazat pe elementele primordiale – pământ, aer, apă, foc.
FaBada clădirii Palatului Parlamentului a fost personalizată și reinterpretată
printr-o imagine 3D complexă, ce a animat prin forme și culoare suprafaBa
costrucBiei de aproximativ 20.000 de metri pătraBi.

Șase echipe de artiști au fost desemnate câștigătoare în urma Open Call-
ului destinat comunităBii internaBionale de artiști video: AVA (Mexic), Dirty
Monitor (Belgia), Urbanscreen (Germania), RadugaDesign (Rusia), Light
Event Consulting (FranBa) și Mindscape (România).
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