
Ce-a de-a VIII-a ediAie a Festivalului Interetnic
,,ConfluenAe 2015” a avut loc în judeAul Iași, pe 16 și 17
octombrie. “ConfluenAe” a reunit în capitala Moldovei
ansambluri ale etnicilor germani, greci, maghiari,
polonezi, ruși-lipoveni, rromi, sârbi, tătari, ucraineni și
italieni.

Festivalul a fost organizat în parteneriat cu Casa de
Cultură a StudenAilor Iași, Primăria Municipiului Iași,
AsociaAia Culturală Eventum și Primăria Podu Iloaiei,
cu sprijinul financiar al Guvernului României prin DRI.

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

NaAionala de fotbal a României va
disputa un amical cu semnificaAie
deosebită pe 17 noiembrie. „Tricolorii”
vor întâlni, la Bologna, reprezentativa
similară a Italiei. Cele două federaAii
s-au înAeles ca întâlnirea să se desfășoare
într-o regiune cu o comunitate numeroasă
de români. Așa cum se cunoaște, în Italia
trăiesc oficial aproximativ un milion și
jumătate de români. Neoficial, numărul
acestora ar depăși două milioane. Cei mai
mulAi sunt stabiliAi în nordul Peninsulei,
așa cum cei mai mulAi dintre italienii
veniAi în România începând cu sfârșitul
secolului al XIX-lea erau din nord.

RelaAiile bilaterale dintre România și
Italia încep să își dezvolte o nouă latură:
cea sportivă. Recent, FederaAia Română
de Fotbal a organizat, la Roma, un trial
pentru copiii românilor stabiliAi în
„Cizmă”. S-au prezentat 51 de tineri
fotbaliști, cei mai mulAi din toate Aările în
care s-au Ainut astfel de acAiuni. Aceștia
vor rămâne cel mai probabil în Italia și
vor fi părinAii viitorilor italieni cu origini
românești. Este valabilă și reciproca.
Italienii care au venit aici pentru a-și
desfășura activitatea sportivă s-au
„românizat”. O parte din inima celebrului
Walter Zenga (care de altfel s-a și
căsătorit cu o româncă) a rămas în
România. Massimo Pedrazzini, fostul
antrenor al Stelei, nu a mai plecat din
București. Destinul l-a tot adus pe Nicolo
Napoli, actualul antrenor al lui CSMS
Iași, în spaAiul Carpato-Danubiano-
Pontic. Acesta îi are sub comandă la Iași
pe italienii Caparco și Piccioni. Sunt doar
câteva exemple din fotbal.

Iată că sportul face ca minoritatea
italiană din România și comunitatea
românilor din Italia să sporească. Mai
mult decât atât. Cei mai mulAi dintre noii
membri veniAi pe această „filieră” au o
importantă expunere publică, fiind vectori
de notorietate. (Victor Partan)

Nouă etapă în
relația bilaterală
România – Italia
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Partener oficial al RO.AS.IT.

Festivalul Interetnic 
„Confluențe” 2015

„Cel mai bun remediu pentru
fenomenul migrației e toleranța”
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AsociaAia Italienilor din România – RO.AS.IT.
a fost reprezentată de președintele Ioana Grosaru și
de secretarul general Andi Grosaru la Consiliul
Partidului Democrat European, desfășurat la
Munchen în perioada 22-23 octombrie. Pe agenda
de lucru a Consiliului s-a aflat și problema
refugiaAilor și găsirea uor soluAii adecvate pentru
rezolvarea acesteia.

În alocuAiunea sa, Secretarul General al
AsociaAiei Italienilor din România – RO.AS.IT. a
spus: 

„Onora-i președin-i, dragi prieteni, mai întâi de
toate doresc să vă mul-umesc pentru găzduirea în
această frumoasă loca-ie, în acest frumos oraș.
Reprezint Asocia-ia Italienilor din România –
RO.AS.IT., organiza-ie reprezentativă a minorită-ii
na-ionale italiene. Este o bună ocazie să vorbim
despre minorită-i, pentru că, din punctul de vedere
al integrării imigran-ilor, cea italiană a reprezentat
avangarda constituirii societă-ii române moderne.
În România avem 19 minorită-i recunoscute oficial,
care au reușit să se adapteze perfect în teritoriul
Carpato – Danubiano – Pontic. De aici putem să
tragem cu ușurin-ă concluzia că cel mai bun
remediu pentru situa-ia actuală este toleran-a. În
opinia mea, ceea ce trebuie să facă Europa în
privin-a refugia-ilor este să îi integreze cât mai
rapid pentru a culege beneficiile acestui proces, cu
precau-ie maximă din punctul de vedere al
securită-ii”, a spus Andi Grosaru în faAa plenului.
Secretarul general al AsociaAiei Italienilor din
România – RO.AS.IT. a afirmat, apoi, că România
a făcut pași importanAi în direcAia reformării
justiAiei, sistemului sanitar, infrastructurii,
învăAământului și luptei împotriva corupAiei. 

Sorin Ursan a
emo�ionat X Factor

Pagina a 8-a

Media

creo




Eveniment 2

Zece minorități reprezentate la Iași într-o
nouă ediție a Festivalului Interetnic
„Confluențe”

Ce-a de-a VIII-a edi+ie a Festivalului Interetnic
,,Confluen+e 2015” a avut loc în jude+ul Iași, pe
16 și 17 octombrie. “Confluen+e” a reunit în
capitala Moldovei ansambluri ale etnicilor
germani, greci, maghiari, polonezi, ruși-
lipoveni, rromi, sârbi, tătari, ucraineni și
italieni.

În prima zi, spectacolul a avut loc la Casa de
Cultură a StudenOilor din Iași, iar în cea de-a doua în
orașul Podu Iloaiei. Publicul s-a bucurat de o
diversitate a dansului ce a reprezentat minorităOile
naOionale din România. Ieșenii au putut admira în
prima zi porturile tradiOionale pe care etnicii le-au
purtat la parada care a pornit de pe Bulevardul Ștefan
cel Mare și Sfânt până la Casa de Cultură a
StudenOilor. La sfârșitul primului spectacol de la Casa
de Cultură a StudenOilor din Iași, au urcat pe scenă
toate grupurile participante. Au luat cuvântul Ioana
Grosaru, președintele AsociaOiei Italienilor din
România – RO.AS.IT., Amet Aledin, secretar de stat
în cadrul Departamentului pentru RelaOii Interetnice
din cadrul Secretariatului General al Guvernului
României, și Petre Șușu, coordonatorul festivalului.

„ConfluenOe” își propune an de an să promoveze și
să conserve folclorul minorităOilor etnice, astfel că au
dansat în acest an pe scena Casei de Cultură a
StudenOilor din Iași formaOiile: Veselka (ucraineni),
Korona (germani), Raduga (ruși – lipoveni), Gipsy
Eye (rromi), Mini Qaradeniz (tătari), Orpheas (greci),
Terbete (maghiari), Solonczanka (polonezi), Soko
(sârbi), Rebelka (ucraineni) și Di nuovo insieme
(italieni). Au cântat: Sorin Ursan Delaclit, Antonio
Furnari, Grupul Insieme și Grupul Simbol (italieni).
Festivalul Interetnic ,,ConfluenOe 2015” a fost
organizat în parteneriat cu Casa de Cultură a
StudenOilor Iași, Primăria Municipiului Iași, AsociaOia
Culturală Eventum și Primăria Podu Iloaiei, cu
sprijinul financiar al Guvernului României, prin
Departamentul pentru RelaOii Interetnice.

Dieci minoranze etniche sono state rappresentate a Iasi in una
nuova edizione del Festival Interetnico ”Confluenze”

L’ottava edizione del Festival Interetnico Confluenze 2015 si è svolta a Iasi il 16 e 17 ottobre.
Confluenze ha riunito i complessi dei gruppi etnici tedeschi, greci, ungheresi, polacchi, russi-lipoveni,
rom, serbi, tartari, ucraini e italiani.

Nel primo giorno, lo spettacolo ha avuto luogo presso la Casa di Cultura degli Studenti di Iasi, e nel
secondo giorno presso la città Podu Iloaiei. Il pubblico ha goduto di alcune diversità coreografiche che
hanno rappresentato le minoranze nazionali della Romania. Lo stesso pubblico di Iasi, nel primo giorno,
ha potuto ammirare i costumi tradizionali che i gruppi etnici hanno indossato in una sfilata; sfilata, che
si è svolta dal Viale Ștefan cel Mare și Sfânt fino alla Casa di Cultura degli Studenti di Iasi.

Alla fine del primo spettacolo eseguito presso la Casa di Cultura degli Studenti, sono saliti in scena
tutti i gruppi. Hanno preso la parola Ioana Grosaru, presidente dell'Associazione degli Italiani di Romania
- RO.AS.IT., Amet Aledin, Segretario di Stato del Dipartimento per le Relazioni Interetniche, nel quadro
del Segretariato generale del Governo Romeno, e Petre Şuşu, coordinatore del festival.

"Confluenze" mira ogni anno a promuovere e preservare il folklore delle minoranze etniche.
Quest’anno hanno ballato sul palco della Casa di Cultura degli Studenti di Iași i gruppi: Veselka
(ucraini), Korona (tedeschi), Raduga (russi - lipoveni ) Gypsy Eye (rom), Mini Qaradeniz (tartari),
Orpheas (grechi), Terbete (ungheresi), Solonczanka (Polacchi), Soko (serbi), Rebelka (ucraini) e Di
nuovo Insieme (italiani). Hanno cantato: Sorin Ursan Delaclit, Antonio Furnari e i gruppi “Simbolo” e
“Insieme“(italiani).

Il Festival Interetnico Confluenze 2015 è stato organizzato in collaborazione con la Casa di Cultura
degli Studenti e il Municipio di Iasi, l`Associazione Culturale Eventum e il Municipio di Podu Iloaiei,
con il sostegno del Governo Romeno, attraverso il Dipartimento per le Relazioni Interetniche.

„Întâlniri cultural-artistice italiene”, la Cluj-Napoca
AsociaOia Italienilor din România – RO.AS.IT.

organizează, în parteneriat cu Centrul Cultural Italian
din Cluj-Napoca, „Întâlniri cultural-artistice italiene”.
Evenimentul se va desfășura la Cluj-Napoca, în zilele
de 30 și 31 octombrie, și va include o serie de
prezentări susOinute de omul de cultură italian Antonio
Rizzo, precum și momente artistice cu participarea
unor artiști reprezentativi pentru minoritatea italiană

din România: Antonio Furnari, Bianca Luigia și
Remus Manoleanu, Ștefan Lupu, dansatorii de la
ansamblul „Di nuovo insieme”, coordonat de
profesorul coregraf Petre Șușu.

FinanOat de Ministerul Culturii, proiectul se
derulează sub patronajul Ambasadei Italiei la
București și Institutului Italian de Cultură „Vito
Grasso”. Parteneri: Centrul de Cultură Urbană

„Casino”, Primăria Municipiului Cluj-Napoca,
Consiliul Local Cluj-Napoca. Cu sprijinul
Departamentului pentru RelaOii Interetnice din cadrul
Guvernului României. Parteneri media: TVR Cluj,
Radio România Cluj, Siamo di nuovo insieme, Piazza
Romana.



Eveniment3

Andi Grosaru: Cel mai bun remediu pentru
fenomenul migrației este toleranța

Asocia/ia Italienilor din România – RO.AS.IT.
a fost reprezentată de președintele Ioana
Grosaru și de secretarul general Andi Grosaru
la Consiliul Partidului Democrat European,
desfășurat la Munchen în perioada 22-23
octombrie. Pe agenda de lucru a Consiliului
s-a aflat și problema refugia/ilor și găsirea
unor solu/ii adecvate pentru rezolvarea acesteia.

În alocuBiunea sa, Secretarul General al AsociaBiei
Italienilor din România – RO.AS.IT. a spus:

„Onora+i președin+i, dragi prieteni, mai întâi de
toate doresc să vă mul+umesc pentru găzduirea în
această frumoasă loca+ie, în acest frumos oraș.
Reprezint Asocia+ia Italienilor din România –
RO.AS.IT., organiza+ie reprezentativă a minorită+ii
na+ionale italiene. Este o bună ocazie să vorbim
despre minorită+i, pentru că, din punctul de vedere al
integrării imigran+ilor, cea italiană a reprezentat
avangarda constituirii societă+ii române moderne. În
România avem 19 minorită+i recunoscute oficial, care
au reușit să se adapteze perfect în teritoriul Carpato
– Danubiano – Pontic.

De aici putem să tragem cu ușurin+ă concluzia că
cel mai bun remediu pentru situa+ia actuală este
toleran+a. În opinia mea, ceea ce trebuie să facă
Europa în privin+a refugia+ilor este să îi integreze cât
mai rapid pentru a culege beneficiile acestui proces,
cu precau+ie maximă din punctul de vedere al
securită+ii”, a spus Andi Grosaru în faBa plenului.
Secretarul general al AsociaBiei Italienilor din
România – RO.AS.IT. a afirmat, apoi, că România a
făcut pași importanBi în direcBia reformării justiBiei,

sistemului sanitar, infrastructurii, învăBământului și
luptei împotriva corupBiei.”

Integrarea refugia�ilor înseamnă
transfer de know-how.

Lucrările Consiliului de la Munchen s-au
concentrat pe situaBia refugiaBilor, care devine tot mai
dramatică pe măsură ce iarna se apropie și
temperaturile devin insuportabile pentru cei care
dorm în aer liber. Există speranBe că măcar unii dintre
aceștia își vor găsi cât mai repede un „rost”, mai ales

că există refugiaBi specializaBi în diferite meserii. Sunt
refugiaBi care au școală, studii și este importantă
integrarea lor rapidă pentru transferul de know-how.
În Germania, aceștia lucrează pentru 1 euro/oră –
limitat la 80 ore/lună în servicii de curăBenie.

„Avem nevoie de o Europă în care se poate trăi.
Avem posibilitatea de a primi refugiaBi. Civilii adoptă
refugiaBi. Uniunea face forBa”, a spus Gabi Schmidt,
reprezentantă a partidului Freie Wahler din Germania.
Pe de altă parte, europarlamentarul Ulricke Muller a
subliniat că „s-au creat blocaje la frontiere din cauza
refugiaBilor”, iar Andoni Ortuzar, reprezentant al
Partidului NaBional Basc, a observat că în Spania
există o teamă vizavi de fenomenul migraBiei și a
cerut „găsirea unei soluBii juste pentru adăpostirea
refugiaBilor”.

La rândul său, co-președintele Francois Bayrou,
a vorbit despre fenomenul migraBiei care despre o
provocare majoră pentru continent: „Este grea
gestionarea fluxurilor de imigranBi. Este dificil să
oferi posibilităBi decente propriei populaBii. Europa
este paralizată de frica de o anarhie internBională”.

În concluzie la Consiliul desfășurat pentru prima
oară în Germania, co-președintele Francesco Rutelli
a apreciat că „avem multe speranBe în ceea ce privește
munca noastră”.

Tinerii DemocraBi Europeni (TDE), organizaBia de tineret a Partidului
Democrat European (PDE), consideră că s-a ajuns la un punct în istoria Uniunii
Europene în care este nevoie de o mișcare de tineret pro-europeană care îi poate
uni într-un singur proiect pe toBi cei care cred în viitorul integrării europene.

Astfel, TDE a stabilit un program care să favorizeze crearea unei Europe
unite și puternice. Iată punctele cele mai importante ale manifestului:

O Europă fără democra/ie este condamnată să eșueze. InstituBiile Uniunii
Europene nu pot funcBiona fără implicarea cetăBenilor. Fiecare poate să își
exercite responsabilităBile pe plan local, regional și naBional, în aria sa de
competenBă.

Educa/ia reprezintă cheia performan/ei și educa/iei. EducaBia este o
investiBie în capitalul uman și una dintre cele mai importante investiBii în viitorul
omenirii. Un nivel ridicat al educaBiei este corelat cu valori scăzute ale șomajului,
ale criminalităBii și inechităBii.

Sectorul sănătă/ii este cheia pentru un viitor mai bun. Sănătatea este
centrul fericirii și al bunăstării. În măsura în care persoanele sănătoase au mai

multe putere de muncă, sănătatea înseamnă și progres economic.
Nu este lăsat nimeni în urmă. Vorbim despre Europa ca despre o familie.

Într-o familie, nimeni nu este lăsat în urmă sau uitat. Trebuie să îi ajutăm pe cei
care sunt în dificultate.

Accentul pe inova/ie. InovaBia este cheia pentru dezvoltarea economică
ulterioară. PotenBialul industrial al continentului trebuie reconstruit.

Uniunea Economică și Monetară. Zona euro este calea de urmat pentru
viitor. Acceptând euro, ne-am pus în comun o parte din suveranitate și ne-am
asumat un drum comun. Nu numai economia, ci și politica este pusă la dispoziBia
unui bun comun.

Locul Europei este în lume. Trebuie să definim un nou rol și noi priorităBi
pentru politica europeană de securitate. Trebuie să iniBiem o dezbatere reală pe
tema graniBelor Europei – unde se termină Uniunea Europeană și viitoarea
extindere. Identitatea europeană este ceva ce nu va dispărea. Trebuie învăBăm să
lucrăm cu această diversitate și să sporim sentimentul de apartenenBă la aceeași
comunitate.

Tinerii Democrați Europeni, despre valorile europene
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Un program complex de
dezvoltare, destinat Regiunii
Dunării

Continuă implementarea programului de
dezvoltare regionaă destinat 'ărilor
riverane Dunării – Strategia UE pentru
Regiunea Dunării (SUERD). Proiectul, al
cărui co-ini'iator este România, alături
de Austria, constituie un instrument de
cooperare in cadrul UE la care au aderat
14 state membre și ter'e din bazinul
Dunării.

Din cele 11 domenii prioritare vizate, care au fost
stabilite încă din anul 2012, România coordonează
trei arii:

► transport pe ape interne (împreună cu Austria)
► cultură și turism (cu Bulgaria)
► gestionarea riscurilor de mediu (cu Ungaria)

Identitatea multiculturală
a Regiunii Dunării

Sub acest titlul s-a desfășurat la Brașov, în
peroada 8-10 oct 2015, ConferinJa care a reunit
reprezentanJi ai instituJiilor similare DRI din statele
partenere SUERD și care fac parte din echipele de
lucru din cadrul componentei doi a programului
IdentităJi culturale în Regiunea Dunării. Programul a
fost structurat pe trei zile cu trei sesiuni de lucru.

Tematica discuJiilor s-a concentrat pe găsirea unor
criterii, acceptate de toJi partenerii, care să ducă la
conceperea unei platforme comune pentru realizarea
CărJii Albastre a identiJăJii culturale în regiunea
Dunării, prevăzută ca Iinta nr. 5 din cadrul ariei
prioritare 3 – Cultură, turism și comunicare directă
între oameni. Este aria în care Departamentul pentru
RelaJii Interetnice din cadrul Guvernului României
(DRI), care coordonează activitatea celor 18
organizaJii ale minorităJilor naJionale recunoscute în
Jara noastră, își aduce contribuJia la implementarea
SUERD, în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării
Regionale și AdministraJiei.image002

Pentru punerea în practică a programului au fost
stabilite două componente de acJiune: una adresată
jurnaliștilor și experJilor în domeniul patrimoniului
cultural, cu focus special pe patrimoniul cultural al
minorităJilor naJionale din bazinul dunărean și o
componentă care se adresează oficiilor
guvernamentale pentru minorităJi naJionale din cele
14 Jări dunărene (instituJii similare DRI), au
fost stabilite pentru eficientizarea modalităJilor de
lucru.

Participan�i de marcă

La reuniunea de la Brașov au
răspuns invitaJiei: dl Branko
Socanac, Director al Biroului
pentru RelaJii Interumane și
pentru MinorităJi NaJionale din
CroaJia și dna Brahriha Sejfis, dna
Elisabeth Marinkovic, Atașat
Cultural al Ambasadei Austriei la
București, dna Elena Beleacova,
Director General al Biroului
pentru RelaJii Interetnice din
Moldova, dl Bakk Istvan,
Consilier în cadrul Ambasadei
Ungariei la București și dna Nina
May, Redactor şef adjunct al
jurnalului Allgemeine Deutsche,
Zeitung.

Din partea României au
participat reprezentanţi ai
instituJiilor direct responsabile cu
elaborarea și implementarea
programului: dl Bogdan
Stanoevici, Secretar de Stat

Ministerul Culturii, dra Andreea Gâta, consilier șef în
cadrul Biroului Secretarului de Stat al Ministerului
Culturii, d-na Consilier Florentina Topoleanu de la
Ministerul Dezoltării Regionale şi Administraţiei
Publice, membru în Secretariatul Axei 3 SUERD, dl
Octavian Arsene, Director la Autoritatea NaJională
pentru Turism, dl Mihai Dragomir și reprezentanJi ai
organizaJiilor minorităJilor, dna Ioana Grosaru,
Președinte RO.AS.IT., dna Carmen Coblis de la
Forumul Demicratic German.

Din echipa DRI, coordonatoare a programului,
condusă de dna Eniko Katalin Lacziko, a făcut parte
dna Elena Cruceru, Consilier, dna Rodica PrecupeJu,
şef serviciu la Departamentul programe
InternaJionale, dna Subsecretar de Stat Cristiane
Cosmatu și dna Silvia Șerban, expert.

Mass-media a fost reprezentată de echipa TVR,
producător emisiune Diana Deleanu și Dan
Gheorghe.

Proiect de carte

În cadrul primei sesiuni au fost prezentate
rezultatele vizitelor de documentare făcute de echipa
care a lucrat în cadrul primei componente a
programului, în zone riverane diferite (Tulcea, Bihor,
Banat), judeJe cu bogate tradiJii culturale multietnice
și au fost vizionate filmele de promovare realizate cu
aceste ocazii. Au fost oferite participanJilor, produsele
media realizate de reprezentanţii mass-media
participanţi: un album foto şi un DVD cu filme.

În deschiderea sesiunii, dna Eniko Katalin a

subliniat faptul că scopul reuniunii este de a stabili
căi comune pentru realizarea unei platforme, care să
faciliteze dialogul între limbi şi culturi, contactul şi
colaborarea între instituţiile guvernamentale,
autorităţile locale, societatea civilă şi mediul privat
de afaceri în favoarea minoritaţilor naţionale.
Platforma va fi suportul pentru tipărirea ”CărJii
albastre a identităţii culturale a Dunării”, concepute
pe baza unui chestionar agreat de toJi partenerii.

O cerinJă fiind și cea de identificare a obiectivelor
de patrimoniu ale minorităJilor, precum și
inventarierea lor.

Făcând referire la importanJa promovării zonelor
prin turism cultural cu circuite în care să fie inclusă
diverisatea de obiective din patrimoniul minorităJilor
sau circuite ecologice. Dl Octavian Arsene, a
exemplificat cu proiecte care se aplică și care pot fi
luate ca modele pentru altele noi. Propunerile Jintesc
realizarea traseelor inter și etno-culturale, care să
promoveze un turism controlat, civilizat, propuneri în
acord și cu ceilalJi intervenanJi.

Sesiunea a doua a fost deschisă de dl Secretar de
Stat, Bogdan Stanoevici, care după o prezentare
cuprinzătoare a programului macro-regional SUERD,
s-a referit la câteva dintre manifestările dedicate
minorităJilor, pe care Ministerul Culturii le susJine
financiar, contribuind astfel la conservarea și punerea
în valoare a mozaicului cultural din diferitele zone
dunărene.

Cu experienJă și pregătire în domeniul artei,
prezentarea domniei sale a captat atenJia, convingând
argumentat că un instrument deosebit de promovare
a zonelor, il constituie filmele. Filmele cu șcenarii de

poveste în care imaginile care surprind peisaje
mirifice se împletesc cu jocul actorilor sau al
peronajelor autohtone; acestea pot deveni cele
mai grăitoare mijloace de difuzare a mesajului
dorit. Ele pot atinge cele mai profunde resorturi
ale sufletului celui care le vizionează,
sensibilizând și contribuind la educarea
publicului. Un astfel de film de promovare cu
titlul ROMÂNIA o nestemată în șiragul Dunării,
este în curs de realizare.

ConferinJa s-a incheiat cu o scurtă vizită, dar
foarte apreciată de către toJi participanJii și, mai
ales, de invitaJii din străinătate, la Castelul Peleș.
Un monument emblematic pentru cultura noastră
care poartă simbolul multiculturalismului acestui
popor, cât și al locuitorilor lui.

Apreciem faptul că cele patru programe
derulate până acum de DRI evidenJiază faptul că
minorităJile pot constitui un valoros mijloc de
cooperare între partenerii strategici, iar
patrimoniul lor multicultural oferă un spaJiu
generos pentru proiecte care să le pună în valoare
și mai ales să le protejeze. Fonduri să se
găsească!
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Forumul educațional Asia-Europa
Într-o lume a globalizării economice, a
informatizării şi a creşterii diversităţii
culturale, problema eticii educaţionale a
tineretului este punctul central de dialog
în majoritatea ţărilor. În scopul exploatării
cu eficienţă a modalităţii de efectuare a
educaţiei etice în şcoli şi de îmbunătă6ire
a calită6ii educaţiei tinerei generaţii,
Federa6ia Mondială a Cluburilor,
Centrelor și Asocia6iilor pentru UNESCO
(WFUCA), Biroul Interna6ional al
Educa6iei (IBE), Federa6ia Asociaţiilor,
Centrelor şi Cluburilor pentru UNESCO
din Europa şi America de Nord (EFUCA),
Federa6ia Asia – Pacific a Cluburilor,
Centrelor și Asocia6iilor (AFUCA) au
hotărît ca începând cu 2013, anual, să se
organizeze şi să se promoveze Forumul
educaţional Asia – Europa (AEFE).

Pentru anul 2015, s-a propus ca cea de a treia
ediMie să se desfășoare în Europa, alegând ca Mară
organizatoare România. Tema principală, pilon de
discuMii, a fost: educaMia și dezvoltarea durabilă.
Astfel, în perioada 07-11 octombrie 2015, Alumnus
Club UNESCO, în parteneriat cu Departamentul
pentru Relaţii Interetnice, a coordonat organizarea
ediMiei a treia a Forumului educaMional Asia – Europa,
în România, eveniment ce a avut ca scop principal
promovarea, prin dialog, a soluMiilor inovatoare
pentru o educaMie interculturală eficientă, care să ajute
la diminuarea tensiunilor existente în prezent, în
unele cazuri, între diferite spaMii.

Eveniment organizat în cadrul
„Alian"ei Civiliza"iilor”

Acest eveniment va fi inclus în al
III-lea Plan NaMional al României pentru
Alianţa Civilizaţiilor, iniţiativă a ONU
lansată în 2005, în scopul mobilizării
acţiunii politice, la nivel global, pentru

facilitarea dialogului şi promovarea înţelegerii şi
reconcilierii între culturi şi religii, în special prin
susţinerea de proiecte în domeniile privind educaţia,
tineretul, migraţia şi mass-media. Lucrările forumului
s-au desfăşurat în incinta Universităţii de ȘtiinMe
Agronomice și Medicină Veterinară Bucureşti.
Pentru organizarea acestui Forum au acţionat, ca
organizatori, Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Ştiinţifice și Guvernul României prin Departamentul
pentru Relaţii Interetnice,

Comisia Naţională a României pentru UNESCO,
Federaţia Europeană a Asociaţiilor, Cluburilor şi
Centrelor pentru UNESCO, Universitatea de Stiinte
Agronomice si Medicina Veterinară Alumnus Club
pentru UNESCO, alături de un număr de parteneri
din diferite domenii: Ministerul Afacerilor Externe,
Alianţa Civilizaţiilor, FederaMia Mondială a
AsociaMiilor, Centrelor și Cluburilor pentru
UNESCO, Comisia UNESCO a Republicii Populare
Chineze, Primăria Municipiului Bucureşti, ARCUB,
FRACCU, FundaMia Progres prin EducaMie, Corciu și
Asociatii, Grădiniţa Degeţica.

Au participat peste 100 de
personalită"i din 34 de "ări

Pe parcursul celor trei zile de dezbateri, la
lucrările forumului au participat peste 100 de
personalităţi din 34 de ţări şi reprezentanţi ai
UNESCO de la Paris. Cele mai numeroase delegaţii
au fost cele din China, Italia, Rusia, Belarus şi
România.

Pe 9 octombrie Forumul EducaMional Asia-Europa
a cuprins vernisajul expoziţiei „Aici Bucureşti,
România” şi un moment artistic realizat de copiii de
la Grădiniţa Degeţica. Președinta FRACCU și
autoarea volumului pentru copii Spectatorul a oferit
cărMi tuturor copiilor participanţi.

Proiectul „Aici București, România” propune o
iniMiativă ce promovează dezvoltarea talentului
copiilor de vârstă preşcolară provenind din medii
socio-economice diferite și încurajarea implicării lor
în acMiuni culturale care permit valorificarea
identităMii culturale a Bucureștiului. În acest sens, 30
de copii au fost implicaMi în evenimente informative,
culturale și în activităMi creative în vederea dezvoltării
modalităMilor de promovare a valorilor culturale
locale în spaMiul european.

Proiectul a constat din realizarea unei prezentări
dedicate Bucureştiului, în timpul căreia copiii au
prezentat creaMia proprie într-un cadru multicultural
asigurat prin participarea a 34 de Mări din Europa și
Asia, făcându-se astfel informarea a 150 de
participanţi la Forumul EducaMional Europa-Asia.
Piesa de rezistenMă rezultată în urma proiectului a fost
panoul de mari dimensiuni intitulat “București,
Mama”, format din litere volumetrice mari, ce
compun cuvântul București în diferite limbi și
abordări artistice. Momentul artistic a avut ca
tematică reprezentarea Bucureștiului într-o

modalitate creativă, în cadrul căreia copiii au descris
panoul și elementele reprezentate pe literele
volumetrice legate de București.

Accentul a fost pus pe copiii din București,
implicând totodată și publicul larg din oraș, locuitori
sau persoane aflate în tranzit. Prin implicarea copiilor
de vârstă preșcolară în activităMile proiectului atingem
zona de educaMie preșcolară din punct de vedere
cultural, unde, conform studiilor de specialitate este
nevoie de astfel de iniMiative care să stimuleze
dezvoltarea cognitivă, socială și culturală și să
pregătască copiii pentru activităMile de învăM timpurie.

Despre educa"ie și
dezvoltarea durabilă

Ceremonia de deschidere a lucrărilor Forumului a
început cu mesajul Președintelui României, Klaus
Werner Iohannis prezentat de doamna Ligia Deca,
consilier de Stat la PreședinMia României, urmat de
cuvântul domnului Sorin Mihai Câmpeanu, Ministrul
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice și al domnului Amet
Aledin, secretar de stat în cadrul Guvernului
României – Departamentul pentru Relaţii Interetnice.
În cadrul aceleiaşi ceremonii au mai vorbit:
Dhirendra Bhatnagar, Preşedintele Federaţiei
Mondiale a Asociaţiilor, Cluburilor şi Centrelor
pentru UNESCO, Daniel Tanase, director general în
cadrul Ministerul Afacerilor Externe, Adrian
Cioroianu, ambasadorul României la UNESCO, Ani
Matei, Secretarul General al Comisiei Naţionale a
României pentru UNESCO, Răzvan Ionuţ
Teodorescu, rectorul Universităţii de ȘtiinMe
Agronomice și Medicină Veterinară Bucureşti, Eliot

Minchenberg, UNESCO, Yu Xiaoping, Comisia
pentru UNESCO din Republica Populară Chineză,
Ana Dumitrescu, coordonator proiect Metamorfoze,
Daniela Popescu – Preşedinte, Federaţia Europeană
a Asociaţiilor, Cluburilor şi Centrelor pentru
UNESCO.

Lucrările au abordat subiecte legate de tema
centrală: educaMie și dezvoltare durabilă. În
deschiderea comunicarilor s-a lansat volumul lui
Vasile Ghica: În Ghearele Râsului, carte de aforisme
tradusă în limba franceză și arabă.
Cele patru mari subteme ale forumului s-au structurat
astfel:

1. Viitorul educaţiei şi Alianţa Civilizaţiilor –
dezbatere moderată de dl. Petru Dumitriu,
ministru plenipotenţiar din cadrul Ministerului
Afacerilor Externe.

În cadrul acestei teme au prezentat lucrări
participanţi din China, Japonia, Cipru, Spania,
România.

2. Excelenţa în studii lingvistice, educaţie
interculturală, bilingvism şi multilingvism, educaţia
prin întelegerea/cunoaşterea patrimoniului, accesul la
educaţie pentru grupurile dezavantajate – relevanţa
rolului cluburilor UNESCO cu privire la aceste
provocări, moderată de dl. George Christofides,

preşedinte de onoare al Federaţiei
Mondiale a Asociaţiilor, Cluburilor şi
Centrelor pntru UNESCO.
Personalităţi din Belarus, Elveţia,
Cipru, Grecia, Italia şi Portugalia au
abordat diferite aspecte legate de
această temă punând accent pe rolul
UNESCO în reglementarea acestor
schimbări.

3. De la teorie la practică,
parteneriatul între şcoală şi business

în educaţie duală – profesionala, temă cu care au
început lucrările celei de a doua zi de dezbateri.
Moderatorul acestei teme domnul Werner Braun –
preşedintele Clubului Economic German – Deutcher
Wirtschaftsklub, Braşov a dat cuvântul vorbitorilor,
care au abordat acest subiect din poziţia pe care o
ocupă în ţările lor: Germania, România, SUA, Rusia,
Italia, Serbia.

4. Educaţia Universitară – tehnologie şi inovaţie
pe piaţa muncii, cea de a patra temă dezbătută în
cadrul lucrărilor forumului.

Moderată de dl. Ioan Dona, profesor la
Universitatea de ȘtiinMe Agronomice și Medicină
Veterinară Bucureşti. La această temă au ţinut
prelegeri reprezentanMi din Liban, India, Franţa,
România, Kazakhstan şi Pakistan.

În cadrul Forumului au luat parte la lucrari și
dezbateri tineri participanMi în proiectul
METAMORFOZE VII. Anul acesta proiectul a avut
ca invitaMi membri ai cluburilor şi asociaţiilor pentru
UNESCO din 18 ţări şi a fost dedicat tradiţiilor
culinare europene, găzduind în această perioada o
serie de workshopuri în care au fost prezentate reţete
tradiţionale, aparţinând patrimoniului imaterial al
tărilor din care provin, în scopul susţinerii identitaţii
culturale europene.

Cu ocazia dineurilor oficiale oferite de DRI și MEC
în zilele de 9 și 10 octombrie 2015, reprezentanMi ai
Guvernului și alMi invitaMi au continuat discuMiile pe
problematicile Forumului, apreciind și de această dată
înalta Minută știinMifică a lucrărilor.

Concertul Extraordinar „TinereMe, Talent și Clasic
în București” oferit de Camerata Regală cu tineri
laureaMi la concursuri muzicale a încheiat cea de-a
treia ediMie a Forumului EducaMional Asia –Europa.
(Sursa: dri.gov.ro)
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Mauro Maria Angelini: filialele din România
ajung să ajute firma mamă din Italia

Confindustria România a organizat
tradi.ionalul Forum Economic.
Evenimentul s-a desfășurat joi, 22
octombrie, la Hotel Intercontinental, Sala
Ronda, având ca temă principală de
discu.ie “finance&manufacturing”. A fost
prilejul perfect pentru o întâlnire între
Guvernul român, institu.iile interna.ionale,
membrii asocia.i, analiști economici,
factori de decizie și membri ai comunită.ii
interna.ionale de afaceri din România.

Evenimentul a fost deschis de Mauro Maria
Angelini, Președintele Confindustria România, care a
anunFat că scopul întâlnirii a fost acela de discuta despre
finanFe și domeniul manufacturier, dar și despre
economia reală versus economia virtuală. Potrivit unui
comunicat de presă remis de ADV Communication,
Angelini a vorbit despre întreprinderile mici și mijlocii
care și-au internaFionalizat activitatea în Romania și
care, datorită acestui lucru, au devenit mai complexe și
mai puternice, ajungând de multe ori să ajute societatea
mamă din Italia.

La rândul său, ExcelenFa Sa Diego Brasioli,
Ambasadorul Italiei în România, a considerat că
sectorul manufacturier va continua să reprezinte o forFă
în economia românească. „Colaborarea economică
dintre România și Italia este excelentă, dovadă fiind
numeroasele vizite pe care autorităFile italiene le-au
efectuat în ultimele luni în România. SocietăFile care au

abordat acum mult timp pieFe emergente, precum
România în anii 2000, se întorc acum pentru avantajele

economice pe care aceste pieFe le oferă în acest
moment”, a spus ambasadorul.

Măsuri pentru un mediu de afaceri
activ și stabil

Delicatele teme ale birocraFiei, fiscalităFii,
controalelor abuzive sau accesului scăzut la fonduri au
fost abordate de Anca Laura Ionescu, secretar de stat în
cadrul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și
Mijlocii și Mediului deAfaceri.Aceasta a vorbit despre
măsurile identificate de către minister pentru a crea un
mediu de afaceri activ, stabil și pentru a încuraja
creșterea competitivităFii întreprinderilor: programe cu
finanFare de la bugetul de stat, programe cu finanFare
nerambursabilă, programe de creditare, o lege privind
încurajarea investitorilor individuali, înfiinFarea unei
linii de microgranturi
pentru IMM-uri la
solicitarea Președintelui
Consiliului CNIPMMR,
la care se adaugă codul
fiscal îmbunătăFit.

În cadrul forumului
economic organizat de
Confindustria Romania a
avut loc si o masă
rotundă la care s-a vorbit
despre creșterea
economică.Au participat
la discuFii: Ambra
REDAELLI –
Administrator delegat al
Rollwasch Italiana Spa,
Stefano L. di
TOMMASO – Analist
Financiar - La
Compagnia Finanziaria Spa, Lorenzo GIAMBRUNO
– Administrator delegat al Linclalor Spa, Edoardo
GARRONE – Preşedinte ERG Spa si Mauro Maria
ANGELINI – Preşedinte Confindustria România.

Profesorul Ovidiu NICOLESCU – preşedinte
CNIPMMR - a prezentat alături de Mauro Maria
ANGELINI “Carta Albă a IMM-urilor din România”
ediţia 2015.

Potrivit organizatorilor, evenimentul a reprezentat
un moment de reflecFie asupra fenomenelor interconexe
ce caracterizează realitatea economică actuală și
provocările pe care piaFa europeană și cea globală le
impun societăFilor.

Foto: ADV Communication

Conferință despre agricultura biologică din România

Camera de ComerF Italiană pentru România, sub înaltul patronaj al Ambasadei
Italiei la București organizează la Romexpo, în data de 29 octombrie 2015, de la ora
09:30, conferinFa: „Agricultura biologică în România: un mare viitor? O dezbatere cu

autorităFile, societăFile agricole și traderii”.
Potrivit organizatorilor, subiectul principal al conferinFei va fi reprezentat de marile

oportunităFi create de agricultura biologică, o piaFă care în ultimii 10 ani a crescut
foarte mult la nivel global, de la 23 la 73 Miliarde USD din 2004 până în 2013.
SuprafeFele folosite pentru producFii biologice au crescut în aceeași perioadă cu 14
milioane de hectare la nivel global.

ConferinFa îl va avea în prezidiu pe Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
Daniel Constantin, și va reuni în discuFie exponenFi cheie ai sectorului agricol biologic.
Printre aceștia se vor număra mari cumpărători de produse biologice (cereale, floarea
soarelui, rapiFă), fermieri “bio” și cea mai importantă organizaFie de firme din filiera
biologică din Italia, Federbio. (Sursa: cameradicommercio.ro)
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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:
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Sorin Ursan a emoționat până la lacrimi la X Factor
Unul dintre artiștii care sus0ine Asocia0ia
Italienilor din România – RO.AS.IT. prin
reprezenta0iile sale a apărut pe scena X Factor.
Tenorul Sorin Ursan a impresionat la prima
apari0ie în fa0a juriului chiar înainte să înceapă să
cânte. „Sunt şi mamă şi tată. Soţia a făcut naveta
în fiecare weekend de aici la Suceava. Acum ne-
am văzut la București şi cu bune şi cu rele. Spun
asta pentru că fetiţa mea cea mică a suferit o
intervenţie chirurgicală. S-a născut cu pareză", a
povestit suceveanul. A urmat o interpretare
„dumnezeiască” a ariei „Nessun dorma”.

"Eşti un om special şi ai o voce incredibilă. Acutul
tău nu ştiu dacă l-am auzit vreodată, doar la oameni cu
scene multe la activ, cu experienţă. Poate dacă te
vedeam cu papion la gât şi te ascultăm mi se părea
normal. Dar venind aici în tricou, cu povestea ta, mi se
pare o alăturare magnifică. Mulţumesc că ne-ai oferit o
clipă mare de bucurie”, a spus Horia Brenciu, care a şi
plâns pe durara momentului artistic şi s-a ridicat în
picioare să aplaude. "M-ai uimit, nu m aşteptăm, eşti
dovadă vie că muzica n-are graniţe, n-are bariere de
vârstă, de limba, de culoare. Fantastic pur şi simplu.
Prezenţa ta este dacă vrei unul din motivele de a fi în
juriu la X factor. Da, vreau să întâlnesc unul că ţine. Te
aplaud, ai fost colosal. Ai un mare DA pentru o voce
mare”, a spus Ştefan Bănică. La fel de emo/ionată a fost
și Delia, care a dat al treilea DA.

creo
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