
La 2 iulie 1916 a avut loc
sfințirea Bisericii Italiene din
București. Alături de istorie,
tradiții sau învățământul în
limba maternă, religia este
unul dintre vectorii identității
unei minorități etnice.
Asociației Italienilor din
România – RO.AS.IT. a
sprijinit lăcașele religioase
frecventate de etnicii italieni,
în activitatea sa de peste două
decenii. Acest sprijin s-a
tradus atât prin direcționarea
unor fonduri prețioase pentru
renovarea bisericilor, cât și
prin reînvierea unor tradiții
religioase întrerupte în era
comunismului.

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

Greșește grav cine desconsideră
sportul. O probă de atletism înseamnă
mult mai mult decât ce vede din
tribună sau la televizor un neavizat,
decât un om care încearcă să „fugă”
mai repede decât competitorii pe
distanța mai lungă sau mai scurtă
dintre start și sosire. Înseamnă
sudoare, sacrificiu, atitudine,
disciplină, inteligență, strategie,
caracter, autodepășire.

Dă dovadă de superficialitate cine
spune că fotbalul este un joc în care 22
de bezmetici nu fac altceva decât să
dea cu piciorul într-o „bășică”.
Dincolo de talent, de pregătire fizică
ireproșabilă, de înțelepciune în
pregătirea tacticii și disciplină în
aplicarea ei, de experiență sau uneori
de șansă, la nivel de echipă națională,
fotbalul exprimă spiritul unui popor.
În momentul în care scriu aceste
rânduri, UEFA Euro 2016 se îndreaptă
spre faza sferturilor de finală. E greu
de spus dacă Italia va câștiga
competiția.Urmează să joace cu
Germania. Însă un lucru este cert:
„squadra azzura” a impresionat prin
unitate și determinare. Forța grupului
a compensat lipsa vedelor de altădată.
Graziano Pellè nu are nici pe departe
notorietatea pe care o avea Inzaghi. Pe
„Robbie” Baggio îl cunoștea toată
planeta. În schimb, câți auziseră de
Giaccherini înainte să înceapă turneul
din Franța?! Cam la fel sună și
comparația Pirlo/Parolo (sau este chiar
mai dezechilibrată).

Italia a fost echipa care a alergat
cei mai mulți kilometri până în faza
sferturilor de finală. Așa le-a învins pe
mai bine cotatele Spania și Belgia. O
statistică ce are valoare de lecție:
performanța este la îndemâna celor
care cred în ea și care muncesc din
greu pentru a-și depăși condiția. Este
valabil și reversul. În partida în care
aveau nevoie absolută de victorie,
contra Albaniei, fotbaliștii care au
reprezentat România la Euro au
alergat cel mai puțin... (Victor Partan)

Italia a predat
o lecție valoroasă

prin fotbal
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RO.AS.IT. și „regăsirea” identității 
religioase a etnicilor italieni
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Reprezentanții Asociației Italienilor din România –

RO.AS.IT. au participat, pe 13 iunie, la întâlnirea
organizată de Ambasada Italiei cu ocazia vizitei la
București a președintelui Sergio Mattarella. În discuția
pe care a avut-o cu Ioana Grosaru și Andi Grosaru, șeful
statului italian s-a arătat foarte interesat de comunitatea
istorică italiană din România și a apreciat calitatea
publicațiilor pe care asociația le tipărește.

A fost a prima vizită a preşedintelui Mattarella în
România, la distanţă de 5 ani de vizita făcută de Giorgio
Napolitano. Declarativ, scopul a fost cel de a anunţa

sprijinul Italiei pentru intrarea României în Schengen. O
cerere care datează din 2011 şi care în mod evident
acum se leagă şi de rolul de ţară de frontieră pe care îl
are România în această fază delicată de raporturi cu
Rusia privind criza ucraineană, a scris agenţia italiană
Askanews, care adaugă: "Vizita preşedintelui italian 
se inserează apoi într-un moment deosebit pentru 
zonă, apropiindu-se întâlnirea la nivel înalt NATO 
din 8 şi 9 iulie din Varşovia la care ţările est-europene
îşi vor prezenta îngrijorărilor legate de apropierea de
Ucraina."
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La 2 iulie 1916 a avut loc
sfin0irea Bisericii Italiene din
București. În cel mai recent
număr al revistai „Siamo di
nuovo insieme” a fost publicat
un foarte interesant material cu
ocazia celebrării centenarului
lăcașului de cult ridicat în
timpul domniei Regelui Carol I,
când pe teritoriul României
sosiseră mul0i italieni. Vă
invităm să trece0i pe la sediul
Asocia0iei Italienilor din
România – RO.AS.IT. din
strada Lipscani nr. 19 pentru a
vă procura un exemplar al
publica0iei sau să descărca0i
varianta electronică a revistei de
pe site-ul www.roasit.ro.

Alături de istorie, tradi;ii sau
învă;ământul în limba maternă, religia
este unul dintre vectorii identită;ii unei
minorită;i etnice. Asocia;iei Italienilor
din România – RO.AS.IT. a sprijinit
lăcașele religioase frecventate de
etnicii italieni în activitatea sa de peste
două decenii. Acest sprijin s-a tradus
atât prin direc;ionarea unor fonduri

pentru renovarea bisericilor, cât și prin
reînvierea unor tradi;ii religioase
întrerupte în era comunismului.

„Avem în rândul nostru deopotrivă
catolici și ortodocși, dar și credincioși
de alte confesiuni, care trăiesc într-un

climat de bună în;elegere și respect. De
altfel, pot spune cu mândrie că
minoritatea italiană din România este
un model și în ceea privește toleran;a
inter-confesională. Ortodocșii participă
cu inima deschisă la sărbătorile
catolicilor și reciproc. Așa se întâmplă
încă de la venirea primilor italieni pe
aceste meleaguri. În fotografiile-
document expuse în cadrul expozi;iei
noastre itinerante „De la emigrare la
integrare” îi putem vedea petrecând la
aceeași masă. Avem o colaborare foarte
bună deopotrivă cu Biserica Ortodoxă
și cu cea Catolică”, declara Ioana
Grosaru, președintele Asocia;iei
Italienilor din România – RO.AS.IT.,
care apreciază în mod deosebit
importan;a Bisericii Italiene din
București.

Părintele din comuna Greci
a avut o surpriză plăcută ...

În anul 2011, au fost finalizate
repara;iile la biserica catolică din
comuna tulceană Greci, cu prilejul
împlinirii a 100 de ani de la construc;ia

așezământului. Lucrările începute de
părintele Vicen;iu Pal stagnau din lipsa
fondurilor. „Nu i-am spus nimic
părintelui până când fondurile necesare
nu au intrat în contul bisericii. I-am
telefonat și i-am sugerat să verifice

contul. Nu îi venea să
creadă”, a povestit regretatul
deputat Mircea Grosaru, cel
care în 10 ani de mandat a
făcut demersuri pentru
sprijinirea mai multor
biserici din diverse
regiuni ale ;ării, precum
cea din Brezoi sau din
comuna Pârâul Rece, de
lângă Craiova. Au fost
vizate în primul rând
lăcașele de cult aflate
într-o stare de degradare
avansată, în care slujbele
nu mai puteau fi oficiate
în condi;ii normale.

Și pentru că tot
am amintit de comuna
Greci, acolo unde încă
mai există o frumoasă
comunitate de etnici italieni,

trebuie spus că Asocia;ia Italienilor din
România – RO.AS.IT. a încurajat
reluarea unei tradi;ii care nu se mai
respecta: sărbătoarea de Santa Lucia,

cu bucate, cântece și dansuri
tradi;ionale italiene.
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RO.AS.IT. și „regăsirea” identității
religioase a etnicilor italieni

Sprijin și pentru românii ortodocși din Italia

Una dintre cele mai importante reușite ale reprezentan;ilor Asocia;iei
Italienilor din România – RO.AS.IT. a fost contribu;ia la recunoaşterea oficială
a Bisericii Ortodoxe Române în Italia. În calitate de preşedinte al RO.AS.IT. şi
de reprezentant al minorităţii italiene în Parlamentul României, Mircea Grosaru
a participat la discuţiile cu oficialităţile italiene pe acest subiect. Preşedintele
Giorgio Napolitano a semnat, apoi, decretul de recunoaştere.

„În ziua de 12 septembrie 2011, după un proces administrativ complex care
s-a întins de-a lungul mai multor ani, Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, ca
reprezentantă oficială a Bisericii Ortodoxe Române în Peninsulă, a primit, prin
Decretul Președintelui Republicii Italiene, recunoașterea juridică oficială ca și
cult, din partea Statului Italian.

Recunoașterea Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei reprezintă
încununarea eforturilor și a jertfelniciei celor care au pus bazele primelor
comunită.i ortodoxe românești în Italia și a tuturor celor care au continuat și
au dezvoltat această lucrare, preo.i și mireni, până la stadiul la care ea se află
în prezent.

Recunoașterea Episcopiei noastre reprezintă, în același timp, și
recunoașterea prezen.ei pe pământul Italiei a peste un milion de români
ortodocși care încearcă să-și trăiască și să transmită mai departe propria
credin.ă și propriile tradi.ii, păstrându-și identitatea de credin.ă și neam, dar
și integrându-se, totodată, în realitatea în care îi este dat să trăiască.

Episcopia Ortodoxă Română a Italiei aduce mul.umiri deosebite
Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, pentru purtarea de grijă
și sus.inerea pe care le-a arătat pe tot parcursul demersului de recunoaștere
juridică. Mul.umim, de asemenea, Înaltpreasfin.itului Arhiepiscop și Mitropolit
Iosif, al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale
de la Paris, pentru toată osteneala depusă de-a lungul anilor pentru
închegarea și creșterea comunită.ii ortodoxe române din Italia și pentru
continua încurajare de-a lungul procesului de recunoaștere.

Episcopia Ortodoxă Română a Italiei este recunoscătoare tuturor
institu.iilor Statului Italian care au făcut posibilă realizarea acestui deziderat
al ei, precum și tuturor institu.iilor Statului Român și tuturor persoanelor care
s-au implicat și au sprijinit în vreun fel ducerea la îndeplinire a procesului de
recunoaștere”, s-a scris într-un comunicat al Episcopiei Ortodoxe Române
a Italiei.

Domnul Mircea Grosaru, președintele Asocia'iei
Italienilor din România – RO.AS.IT., a fost singurul
care a dovedit că a dorit să ajute cu adevărat
comunitatea. Până la dumnealui, am constatat numai
apari'ii meteorice ale unor persoane. S-au bătut cu
pumnii în piept, dar au dispărut înainte să facă ceva.

Mario Nardin, doctor în Știin;e fizice la Sorbona.
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Președintele Sergio Mattarella,
interesat de comunitatea istorică
italiană din România

Reprezentan.ii Asocia.iei Italienilor
din România – RO.AS.IT. au
participat, pe 13 iunie, la întâlnirea
organizată de Ambasada Italiei cu
ocazia vizitei la București a
președintelui Sergio Mattarella. În
discu.ia pe care a avut-o cu Ioana
Grosaru și Andi Grosaru, șeful
statului italian s-a arătat foarte
interesat de comunitatea istorică
italiană din România și a apreciat
calitatea publica.iilor pe care
asocia.ia le tipărește.

A fost a prima vizită a preşedintelui
Mattarella în România, la distanţă de 5 ani de
vizita făcută de Giorgio Napolitano.
Declarativ, scopul a fost cel de a anunţa
sprijinul Italiei pentru intrarea României în
Schengen. O cerere care datează din 2011 şi
care în mod evident acum se leagă şi de rolul
de ţară de frontieră pe care îl are România în
această fază delicată de raporturi cu Rusia
privind criza ucraineană, a scris agenţia
italiană Askanews, care adaugă: "Vizita
preşedintelui italian se inserează apoi într-un
moment deosebit pentru zonă, apropiindu-se
întâlnirea la nivel înalt NATO din 8 şi 9 iulie
din Varşovia la care ţările est-europene îşi vor
prezenta îngrijorărilor legate de apropierea de
Ucraina."

La data de 14 iunie, Sergio Mattarella s-a întâlnit
cu președintele României, Klaus Iohannis, prilej cu
care cei doi șefi de stat au susCinut o declaraCie
comună de presă, redată de presidency.ro:

Președintele României, domnul Klaus Iohannis:

„Îmi face o deosebită plăcere să îl am astăzi
alături de mine pe Președintele Republicii Italiene,
domnul Sergio Mattarella, căruia îi mulCumesc pentru
că a acceptat invitaCia de a veni în România, invitaCie
pe care am lansat-o anul trecut, când am vizitat Italia.
Domnule Președinte, bine aCi venit în România!

Am avut astăzi, cu omologul meu, convorbiri
consistente, în spiritul Parteneriatului Strategic
Consolidat existent între România şi Italia și al
relaCiei cu totul speciale pe care ţările noastre o
împărtăşesc. Vorbim despre o relaţie marcată de
prezenţa unei comunităţi româneşti foarte
importante în Italia şi a unei însemnate comunităţi
italiene, în cea mai mare parte comunitate de
afaceri, în România, care se adaugă minorităţii
italiene istorice din ţara noastră.

Îi mulţumesc şi pe această cale Președintelui
Mattarella pentru că este un interlocutor deschis
problematicii comunităCii românești din Italia și una

dintre vocile influente care încurajează permanent
procesul de integrare al acesteia, cu menţinerea
identităţii româneşti.

Din această perspectivă, în cadrul convorbirilor
am subliniat necesitatea continuării eforturilor
comune de sprijinire a comunităCii românești din
Italia și de creștere a participării românilor la viaCa
socială, dar și politică din Peninsulă.

În paralel, trebuie să ne continuăm eforturile
pentru păstrarea identităCii lingvistice și culturale a
comunităCii românești, precum și pentru valorificarea
potenCialului economic foarte important al acesteia în
relaCia bilaterală.

De asemenea, am convenit astăzi că un alt
obiectiv comun prioritar este să ducem cooperarea
economică la un nou nivel. Schimburile comerciale
au atins deja, la sfârşitul anului 2015, o valoare record
de peste 13 miliarde euro, Italia fiind al doilea
partener comercial al României.

Am discutat şi despre provocarea migraCiei şi am
reamintit poziţia României pe acest dosar, subliniind
importanţa găsirii unor răspunsuri eficiente, care nu
pot fi decât unele asumate împreună.

Am susCinut în acest context şi importanCa
prezervării funcCionalităCii SpaCiului Schengen şi am
reiterat interesul României pentru aderarea la
Schengen, care va contribui considerabil la
consolidarea frontierelor externe ale Uniunii
Europene. Mulţumesc Italiei și domnului Președinte
pentru reconfirmarea sprijinului său constant în acest
sens!

Vizita Președintelui Mattarella este pentru mine o
confirmare a faptului că relaCia dintre România şi
Italia va rămâne una privilegiată şi se va consolida în
continuare, în spiritul puternicei tradiţii de prietenie şi
colaborare care ne leagă.”

Președintele Republicii Italiene, domnul Sergio
Mattarella:

„Îi mulţumesc foarte mult domnului Președinte
Iohannis pentru primirea atât de prietenoasă pe care
mi-a oferit-o. Am fost deosebit de fericit să îl
reîntâlnesc după ce l-am întâlnit în lunile trecute la
Roma şi pentru că prietenia între România şi Italia
este una cu adevărat profundă.

Avem în comun un vast patrimoniu istoric şi
cultural, rădăcini puternice, solide care vin din
Antichitate şi care explică de ce în Italia este o
puternică comunitate românească şi, pe de altă parte,
în România, există un număr mare de italieni care
participă la viaţa economică şi culturală a ţării. În
Italia, comunitatea românească este mare, este
preţuită şi este din ce în ce mai bine integrată.

Comunitatea italiană din România este, la
rândul ei, dinamică şi activă şi sunt două
manifestări ale prieteniei care există nu numai
între instituţiile din România şi din Italia, dar mai
ales la nivelul celor două popoare.

O colaborare puternică şi strânsă care noi sperăm
că va creşte şi la nivel cultural între universităţile din
România şi Italia, între tinerii studenţi din Italia şi
România, între instituţii. Am împărtășit cu domnul
Președinte și cu delegaCia cât este de importantă
pentru România o întărire a legăturii de solidaritate
în Uniune, în angajamentul comun de a rezolva
problemele, pentru că acest lucru va mări puterea
Uniunii și a fiecărei Cări în cadrul Uniunii Europene.
Cu siguranCă, acest lucru în Italia, în Europa,
constituie un raport exemplar. România și Italia sunt
convinse de importanCa Uniunii pentru perspectivele
de stabilitate și de creștere internaCională, precum și
pentru contribuCia la asigurarea păcii internaCionale.

Din partea noastră, am confirmat domnului
Președinte susCinerea convinsă a Italiei pentru intrarea
României în Sistemul Schengen, pentru că și acest
lucru presupune o ulterioară creștere a solidităCii
Uniunii Europene, precum și a impactului României
asupra Uniunii Europene.

Toate acestea provin dintr-o armonie la nivel de
chestiuni politice, culturale și sociale între cele două
Cări, care provine din rădăcinile comune pe care
dorim să le punem în valoare, să le dezvoltăm, să le
apărăm în mod unit, inclusiv în ceea ce privește
celebrările din următorii ani. Italia și România au cu
adevărat un mare raport de prietenie, o colaborare
profundă și am căzut de acord că este necesar să
facem în așa fel încât această prietenie să se dezvolte
și colaborarea să crească pe toate planurile și este
ceea ce am dorit să punem în evidenCă în această
întâlnire.”



4Economie

În Italia au
început să vină și antreprenori

români

Investiţiile italiene în România şi relaţiile
economice bilaterale au fost analizate pe larg
în cadrul unui forum economic organizat de
Ambasada Italiei la Bucureşti, împreună cu
Agenţia Italiană de Comerţ.
Oaspe.ii de onoare ai Forumului Economic
„Investi.iile italiene în România: un
itinerariu european în economia globală” au
fost Președintele Republicii Italiene Sergio
Mattarella și Președintele României Klaus
Iohannis.

Evenimentul a fost deschis de E.S. Domnul Diego
Brasioli, Ambasadorul Italiei la București, care a
reamintit interesul crescând al societăDilor italiene faDă
de România și implicarea Ambasadei în susDinerea
eforturilor întreprinzătorilor italieni prin acDiuni de
promovare și asistenDă.

Mauro Maria Angelini, Președintele
Confindustria Romania, a subliniat faptul că
Confindustria România, în calitate de Patronat
independent, va continua să colaboreze cu instituDiile
românești pentru apărarea intereselor societăDilor
românești cu capital italian care fac parte din acest
Patronat și să reprezinte un instrument de
subsidiaritate si dialog social alaturi de celelalte
patronate.

Un exemplu de integrare în
Uniunea Europeană

Președintele Italiei, Sergio Mattarella, a subliniat
importanDa relaDiei economice dintre România și
Italia: „Comunitatea românilor din Italia a depășit de
mult pragul de 1 milion de persoane (1,2 milioane din
date oficiale — n.r.) și aproape 60.000 de firme
deDinute de români care activează pe piaDa italiană.
Mă bucură foarte mult să văd că odată cu creșterea
comunităDii din Italia au venit și antreprenori români
care respectă valorile mediului de afaceri și ale
economiei Italiei”. Schimburile economice de 13,5
miliarde de euro din 2015, cât și numărul mare de
firme prezente în cele două Dări deDinute de români și
italieni ne arată cât de puternică este cooperarea
economică dintre cele două Dări. România și Italia
sunt un exemplu de integrare în Uniunea Europeană.

RelaDia dintre Dările noastre este un exemplu puternic
a ceea ce trebuie să reprezinte Uniunea Europeană”.

Tradi�ie de prietenie și cooperare

Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat
că „îndelungata tradiDie de prietenie și cooperare
dintre Dările noastre a creat premizele ca Italia să
devină unul dintre partenerii strategici ai României.
În planul cooperării economice, Italia este al doilea
partener comercial al României și unul dintre cei mai
importanDi parteneri în plan investiDional. Chiar și în
perioada dificilă de după criza economică, relaDiile
comerciale dintre cele două Dări au continuat să
crească și să se diversifice. În anul 2015, schimburile
comerciale au depășit 13,5 miliarde de euro, fiind în

creștere cu peste un miliard faDă de 2014. Aceeași
tendinDă pozitivă consolidată este confirmată și de
numărul firmelor cu capital italian din România. În
prezent, numărul societăDilor românești cu capital
italian se ridică la peste 42.000, cu un capital total
investit de peste 1,6 miliarde de euro”.

Focus pe finan�ările nerambursabile

Primul panel al Forumului Economic care a
debutat după alocuDiunile celor doi PreședinDi, sub
denumirea „Noi oportunităDi pentru investiDiile

italiene în România„ moderat de Luca Gentile,
Director — AgenDia Italiană pentru ComerD
Exterior - a fost dedicat oportunităDilor de
afaceri și noutăDilor din domeniul legislativ
recent adoptate în materie de achiziDii publice,
cel de-al doilea, „Dezvoltarea afacerii: noutăDi
la fondurile europene pentru întreprinderile mici
si mijlocii din România” moderat de Rocco
Ferri, Director General Confindustria România,
a fost destinat strategiilor de dezvoltare a
afacerilor, o atenDie deosebită fiind acordată
finanDărilor nerambursabile pentru
întreprinderile Mici și Mijlocii, iar ultimul
panel„'Agricultura biologică și tehnologia: rolul
strategic al firmelor italiene în România”
moderat de Adrian Dimache, Secretar General
al Camerei de ComerD Italiene pentru România,
s-a concentrat asupra rolului strategic al
societăDilor italiene din România în domeniul
agriculturii biologice.

Au mai avut intervenDii: Costin Borc, Vice Prim-
Ministru al Guvernului și Ministru al Economiei,
ComerDului și RelaDiilor cu Mediul de Afaceri, Florin
Jianu, Președinte al Consiliului NaDional al
întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România
(CNIPMMR) și Achim Irimescu, Ministrul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Creștere continuă a
schimburilor comerciale

Contextul actual de creștere economică, în care
societăDile italiene investesc în România, este
deosebit de favorabil. În anul 2015, PIB-ul a crescut
cu 3,7%, Comisia Europeană estimând o creștere de

4,2% în 2016 și de 3,7% în 2017. În anul
2015, conform datelor Institutului NaDional
de Statistică (INS), schimburile comerciale
dintre Italia și România au atins valoarea
record de 13,64 miliarde de euro, în
creștere cu 8,55% faDă de 2014. EvoluDia
pozitivă a nivelului schimburilor
comerciale pare a fi confirmată și de datele
referitoare la primele două luni din 2016.

Italia își păstrează astfel locul
fruntaș atât în clasamentul Dărilor
exportatoare, cât și în cel al pieDelor de
destinaDie a produselor de export
românești, cu o cotă de 11,6% din totalul
schimburilor comerciale ale României
(12,4% din totalul exporturilor și 10,9%
din totalul importurilor). Creșterea
continuă a schimburilor comerciale reflectă

o prezenDă solidă a societăDilor italiene pe teritoriul
României. Astfel, Italia se situează pe primul loc în
România ca număr de societăDi comerciale
înregistrate. În baza datelor Registrului ComerDului,
la 31 decembrie 2015 în România erau active 24.105
societăDi cu capital italian, numai în 2015
înregistrandu-se 2.203 noi companii cu participare
italiană. Italia își confirmă, astfel, poziDia de principal
investitor în Romania, deDinută de peste 10 ani, în
baza numărului de societăDi înregistrate (20,5% din
total), s-a arătat într-un comunicat de presă remis de
ambasada Italiei la București.



MinorităGi5

Presa minorităților naționale
pentru publicul larg

Uniunea Sârbilor din România, în
parteneriat cu Departamentul pentru Relaţii
Interetnice, a organizat, în perioada 9 – 13
iunie, la Constanţa, proiectul ”Presa
minorităţilor naţionale din România pentru
publicul larg”. Au fost invitaţi să ia parte la
eveniment jurnalişti ai publicaţiilor
uniunilor şi asociaţilor membre ale
Consiliului Minorită.ilor Na.ionale dar şi
gazetari cu experienţă în domeniul rela.iilor
interetnice.

Pe parcursul primei zile a proiectului participanţii
au avut prilejul să viziteze sediile şi redacţiile
comunităţilor tătară, turcă şi a ruşilor lipoveni din
ConstanGa, precum cea la studioul în care se filmează
emisiunea „Tătarii din România” și în redacGiile
publicaGiilor Qaradeniz – Qadinlar Dunyasi – Caș.
DiscuGiile au avut ca temă principală presa
minorităGilor naGionale – specificitate, genurile
jurnalistice cel mai des abordate, documentarea într-
o microcomunitate, diferenGe și asemănări cu presa
majoritară.

Organiza�ie profesională a
gazetarilor din redac�iile
minorită�ilor na�ionale

De asemenea, în secţiunea alocată dezbaterilor,
s-a discutat despre înfiinţarea unei organizaGii
profesionale care să adune gazetari din redacţiile

minorităţilor naţionale, dar şi pe cei care îşi doresc să
se implice în dezvoltarea şi promovarea jurnalismului
„minoritar”. Noua asociaţie îşi doreşte să organizeze,
printre altele, cursuri de perfecţionare, seminarii şi
conferinţe, dar şi să lanseze spre dezbatere publică
subiecte de interes pentru comunităţile minorităţilor
etnice. O altă temă importantă adusă în atenţia
participanţilor a fost legată de înfiinţarea unei
televiziuni a minorităţilor naţionale. Toţi cei prezenţi
şi-au arătat susţinerea pentru această propunere,

urmând să o prezinte organizaţiilor lor, iar în cel mai
scurt timp să fie programată o nouă întălnire pentru
iniţierea acestui proiect.

În cadrul evenimentului ”Presa minorităţilor
naţionale din România pentru publicul larg” au avut
loc şi lucrările Comisiei pentru cultură, culte şi mass
media a Consiliului MinorităGilor NaGionale, la care
Raico Cornea, reprezentantul minorităţilor naţionale
în Consiliul de Administraţie al TVR, a prezentat pe
scurt activitatea sa şi situaţia actuală din Televiziunea

publica, punând accent pe
Departamentul MinorităGi.

Din partea organizatorilor, la
eveniment au participat Aledin Amet,
secretar de stat la Departamentul
pentru Relaţii Interetnice, precum și
președintele Filialei București a
Uniunii Sârbilor din România,
Borislav Velimirovici.

AsociaGia Italienilor din România
– RO.AS.IT. a fost reprezentată la
simpozion de Ioana Grosaru –
președinte, Andi Grosaru – secretar
general și Gabriela Tarabega –
director al revistei „Siamo di nuovo
insieme”.

Comisia pentru Învățământ și tineret a CMN
Reuniunea Comisiei pentru învăţământ şi tineret

a Consiliului Minorităţilor Naţionale s-a desfăşurat
la sediul Departamentului pentru Relaţii Interetnice,
în data de 23 iunie 2016. La reuniune au participat –
alături de reprezentanţi ai organizaţiilor minorităţilor
naţionale din România – reprezentanţi ai Ministerului
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi ai Inspectoratului
Şcolar al Municipiului Bucureşti.

Temele propuse a fi dezbătute cu acest prilej au
fost următoarele: Tradiţional şi actualitate în
activitatea minorităţilor naţionale şi Prezentarea
rezultatelor concursului naţional “Călătoria mea
multiculturală”, ediţia a III-a.

Cea de-a treia ediţie a concursului Călătoria mea
multiculturală, intitulată Meseriile tradţionale ale
minorităţilor s-a desfăşurat în perioada 26 – 29 mai
2016, la Rodna, judeţul Bistriţa Năsăud şi a fost
cuprinsă în Calendarul concursurilor naţionale şi

finanţată de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Ştiinţifice. Conform prezentării realizate de
coordonatorul proiectului, la ediţia din acest an s-au

înscris 76 de echipe din diferite unităţi şcolare,
acoperind 20 de judeţe ale ţării: 21 de echipe la nivel
primar, 31 de echipe la nivel gimnazial şi 24 de
echipe la nivel liceal, reprezentând un număr de 16

minorităţi naţionale care învaţă în unităţi şcolare cu
predare în limbă maternă sau care studiază limba
maternă în unităţi şcolare cu limba de predare
română. La etapa naţională au participat 30 de echipe
care au fost selectate dintre cele 76 de echipe înscrise.
Dintre cadrele didactice coordonatoare sau implicate
în concurs, din unităţile şcolare participante, un
număr de 50 de cadre didactice au fost propuse pentru
a participa la cursul Educaţia interculturală pentru o
şcoală nouă, curs care se va finaliza cu obţinerea unui
atestat de formare continuă în învăţământul
preuniversitar.

Au fost reluate discuţiile privind organizarea unui
schimb de experienţă al Comisiei pentru învăţământ
şi tineret şi al Comisiei pentru cultură, culte şi mass-
media ale Consiliului Minorităţilor Naţionale, cu
instituţii care gestionează problematica minorităţilor
naţionale din Bulgaria. (sursa: www.dri.gov.ro)
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LA ROMANIA È IL MERCATO PIÙ ATTRATTIVO
DELL’EST EUROPA PER GLI INVESTIMENTI IN
SPAZI PER UFFICI

La Romania è il mercato più interessante tra i paesi
dell'Europa centrale e orientale (CEE) per quanto
riguarda gli investimenti in spazi di ufficio e la capitale di
Bucarest ha registrato nel 2015 l’area affittata piu’ grande
della regione. È quanto riferiscono gli esperti della CBRE
Romania.

Nel 2015, a Bucarest sono stati affittati 70.000metri quadrati, una cifra
record rispetto ad altre capitali, esclusaVarsavia. Rispetto ad altre capitali
dell’Europa orientale, siamo ancora al di sotto del 50% di mq di uffici
moderni per abitante. Gli affitti a Bucarest sono i più bassi dell’Europa
orientale. Abbiamo una dinamica sostenibile della domanda e della
crescita del business dei nuovi arrivati sul mercato. In Romania il settore
edilizio è molto attivo, siamo unmercato aperto, con tanti spazi per uffici
di qualità e la domanda rimane costante , ha detto Paduroiu.
L’offerta di spazi per uffici nella capitale romena è ora piu’ bassa rispetto alla

domanda, in particolare quando si tratta di una posizione centrale e di certificazioni
di edifici verdi. Lamaggior parte delle aziende alla ricerca di nuovi spazi operano nel

settore bancario, IT, utilities, energia, settori amministrativi e legali. “Non possiamo
parlare di un profilo specifico dei clienti, ma possiamo dire per certo che sono sempre
più esigenti e incentrati sulla qualità”, sottolineano gli esperti immobiliari.

LA ROMANIA SODDISFA TRE DEI QUATTRO CRITERI PER LA ZONA EURO
Due rapporti sulla convergenza,

realizzati dalla Commissione
Europea e dalla Banca Centrale
Europea, mostrano che la Romania
soddisfa tre dei criteri di Maastricht
per l'adesione all'euro (inflazione,
debito pubblico, interessi a lungo
termine)mentre il quarto, relativo al
tasso di cambio, è soddisfatto solo
parzialmente.
Ma nessuno dei sette paesi

analizzati nel rapporto (Romania,
Bulgaria, Polonia, Ungheria,
Croazia e Svezia) soddisfa questo
criterio che prevede che il tasso di
cambio non deve variare di oltre il
15% verso l'alto o verso il basso
contro l'euro.
La relazione della Commissione

sottolinea che dal 1991, la Romania ha
operato un sistema di tasso di cambio
fluttuante controllato dalla moneta
nazionale, ma in pratica, il regime è
diventato molto flessibile.
LaRomania dovrebbe partecipare al

Meccanismo di cambio (ERM II),
riferisce la CE, ma questo non accade
e questo mostra che il Paese non ha
ancora definito l’adesione all'euro
come obiettivo chiaro.
In piu’, oltre ai criteri di Maastricht,

la Romania deve soddisfare alcune
esigenze dell’Unione Europea relative
alla compatibilità legislativa e questo
fa si che le previsioni di adesione
all’euro siano tuttora molto incerte.

Le autorità del municipio di Covasna (centro-est
della Romania) sono alla ricerca di investitori per
tre parchi industriali, due a Sfântu Gheorghe e
uno a Târgu Secuiesc, recentemente costruiti
attraverso i finanziamenti UE.

Il sindaco di Târgu Secuiesc ha annunciato che i due parchi
industriali della città si sviluppano su una superficie di quasi 14
ettari, e gli investitori hanno a disposizione sei capannoni e
terreni per la costruzione di edifici che possono essere affittati a
prezzi molto convenienti. Il sindaco ha sottolineato inoltre
l’esistenza di agevolazioni fiscali per gli eventuali investitori,

esenti dal pagamento di alcune tasse locali.
L’economia di Târgu Secuiesc è dominata dal settore

dell'industria leggera dove gli stipendi sono molto bassi e
l’obiettivo dell’investimento sarebbe quello di attrarre
imprenditori operanti in settori come l'automobile o l’IT, aree
in cui i dipendenti dispongono di una migliore retribuzione.
Per promuovere le opportunità di business, il Comune

intende lanciare il sito www.investintargusecuiesc.com dove gli
investitori potranno trovare informazioni in romeno, ungherese
e inglese.
Il parco industriale di Sfântu Gheorghe sarà completato

questo mese e si estenderà su una superficie di 16,5 ettari.

IL MUNICIPIO DI COVASNA È ALLA RICERCA DI
INVESTITORI PER TRE PARCHI INDUSTRIALI
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CURSURI DE DANS TRADIȚIONAL ITALIAN
Asocia4ia Italienilor din România - RO.AS.IT.

organizează dedicate
copiilor cu vârsta între 9 și 12 ani. Participan4ii vor avea

ocazia să facă parte din ansamblul de dans ”L’Allodola”,
care reprezintă asocia4ia la evenimentele culturale din 4ară

și din străinătate.
Orele de dans se vor desfășura în fiecare sâmbătă, de la
ora 10:00, la sediul asocia4iei din strada Lipscani nr. 19.

Pre4ul unei ședin4e este de 10 lei
(durata - 60 de minute).

Doritorii sunt ruga4i să ne
contacteze la telefon

sau pe email:



Oaspeți de seamă la „Ziua porților
deschise”

Eveniment 8

Excelen9a Sa Diego Brasioli, ambasadorul
Italiei la București, și Secretarul de Stat Amet
Aledin, de la Departamentul cu Rela9ii
Interetnice, au vizitat pe 31 mai centrul
cultural „Casa d’Italia”, cu ocazia
evenimentului „Ziua por9ilor deschise”,
organizat de Asocia9ia Italienilor din
România – RO.AS.IT. în prefa9a Zilei
Na9ionale a Republicii Italia.

Intonarea imnurilor României și Italiei a deschis
un program cu proiecAii de filme, expoziAie de
costume tradiAionale, cântece și dansuri italiene cu
Antonio Furnari, Flaviu Moldovan, precum și cu doi
talentaAi studenAi de la Conservator: Cristian Mircea
Ruja și Raluca Ouatu. De asemenea, a fost pregătit
un bufet cu specific. ParticipanAii au putut degusta
pizza, paste, cannoli cu ricotta și portocale confiate
sau tiramisu.

Și etnicii italieni din provincie au
celebrat Ziua Republicii

La data de 2 iunie, filiala „Casa Italia” GalaAi a
AsociaAiei Italienilor din România – RO.AS.IT. a
marcat Ziua NaAională a Republicii
Italia printr-un eveniment cultural-
artistic desfășurat la Centrul
Multicultural din GalaAi. Alături de
etnici au participat corul Liceului
„Emil RacoviAă”, dansatori de la
Centrul Cultural „Dunărea de Jos”
și reprezentanAi ai autorităAilor
locale. Ziua NaAională a Italiei a
fost sărbătorită, pe 6 iunie, și de
membrii filialei Bacău a AsociaAiei
Italienilor din România –
RO.AS.IT..

Revenind la etnicii din orașul
de la malul Dunării, vă informăm
că AsociaAia Italienilor din
România – RO.AS.IT., prin filiala „Casa Italia”
GalaAi, a depus o coroană de flori la Monumentul
eroilor italieni din cimitirul Eternitatea. AcAiunea a
avut loc în cadrul unei ceremonii de comerorare a

eroilor organizate pe 9 iunie de Guvernul României
prin InstituAia Prefectului GalaAi. Cu această ocazie,
Traian Dell’Agnolo, președintele filialei, a vorbit
despre cei 13 eroi italieni ce și-au găsit sfârșitul pe
pământul Aării noastre. Părintele Cristian Blăjut, de la
Biserica romano-catolică, a susAinut o slujbă de

pomenire, iar Doina și Ionel Gheorghiu, membri ai
„Casa Italia” GalaAi, au rostit câte o rugăciune în
memoria eroilor.

Influenţe urbane italiene
în Bucureşti

Expoziţia „Ciao Bucarest. Influenţe
urbane italiene în Bucureşti” a fost
vernisată pe 1 iunie, în sălile
Kretzulescu ale Muzeului Naţional de
Artă al României. Având ca parteneri
Institutul Italian de Cultură din
Bucureşti, Biserica Italiană, Asociaţia
Italienilor din România – RO.AS.IT,
Societatea Civilă Profesională de
Avocaţi “Alexandru şi Asociaţii” şi
Asociaţia Istoria Artei, proiectul a fost
realizat de Ambasada Italiei la
Bucureşti pentru a consolida
excelentele relaţii dintre cele două
ţări. Expoziţia este cu intrare liberă și
va fi deschisă publicului larg până pe
15 august 2016.

„Îl felicităm şi îi mulţumim Excelenţei
Sale domnului ambasador Diego Brasioli
pentru această iniţiativă, prin care se
continuă într-o manieră ideală demersurile
noastre de a face cunoscută lumii întregi
contribuţia pe care au avut-o italienii la
progresul României şi în acest domeniu în
arhitecturii urbane”, ne-a declarat doamna
Ioana Grosaru, preşedintele Asociaţiei Italienilor din România – RO.AS.IT., prezentă la
eveniment alături de numeroşi membri ai asociaţiei. În mai 2011, o dată cu vernisarea la
Palatul Parlamentului din Bucureşti, expoziţiei „De la emigrare la integrare” i s-a adăugat
o nouă secţiune, „Contribuţii italiene în arhitectura Bucureştiului”, cu fotografii moderne,
redate printr-o tehnică specială. De atunci, această secţiune a fost îmbogăAită, iar imagini şi
date despre obiectivele la realizarea cărora au contribuit italienii au fost incluse şi în trasee
turistice culturale propuse de RO.AS.IT. celor care vizitează capitala României.

Dansuri tradiționale italiene în
Cișmigiu și la Muzeul Satului

Ansamblul de dansuri tradiAionale „Siamo di nuovo insieme” a
reprezentat AsociaAia Italienilor din România – RO.AS.IT. la ediAia
aniversară a Festivalului internaAional de folclor „Muzici și TradiAii
în Cișmigiu”, care s-a desfășurat în perioada 24-26 iunie în parcul
bucureștean. Iubitorii dansurilor tradiAionale italiene au fost invitaAi
oe 24 iunie și la Muzeul NaAional al Satului „Dimitrie Gusti”, acolo
unde grupul „L’Allodola” al RO.AS.IT. a participat la evenimentul
cultural „La porAile soarelui”, prin care au fost sărbătorite
Sânzienele.


