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„Italia vrea să susțină
Moldova în drumul
său spre modernizare”

Ambasada Italiei la Chişinău există din 1 octombrie 2008 şi a fost 
deschisă pentru public pe data de 28 ianuarie 2009. Primul Amba-
sador al Italiei în Moldova E.S. Stefano De Leo ne vorbeşte despre 
misiunea sa şi activitatea Ambasadei italiene la Chişinău.

Valentina Buliga
în vizită la Torino
Sâmbătă 29 septembrie 2012, la Torino, Italia, la invi-
taţia asociaţiei culturale „Basarabia”, a sosit cu o vizită 
neoficială ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 
din Republica Moldova, dna Valentina Buliga.
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„La Mulţi Ani,
Moldova!”
Cu acest generic, în data 
de 30 septembrie curent, 
la magazinul „Το Πιθάρι” 
din Ano Kalamaki-Alimos 
a avut loc festivitatea 
culturală dedicată 
Zilei Independenţei Re-
publicii Moldova şi Lim-
bii Române, eveniment 
organizat de Uniunea de 
Prietenie Moldo-Elenă 
„Al. Ipsilantis”. 

În perioada 11 – 13 octombrie a.c., la Chişinău se va desfaşu-
ra cel de-al V-lea Congres al Diasporei. Evenimentul are loc o 
dată în doi ani şi este organizat de către Biroul Relaţii Interet-
nice, în strânsă colaborare cu Organizaţia Internaţională pen-
tru Migraţie (OIM) şi cu o serie întreagă de Ministere şi Agenţii 
oficiale. La Congresul din acest an este aşteptată venirea a 
aproximativ 100 de delegaţi din peste 30 de ţări – persoane 
active în sânul comunităţilor pe care le reprezintă. 2 PAG. 2

Congresul V al Diasporei –
primul eveniment de anvergură
co-organizat de diasporă
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Sâmbătă 29 septembrie 
2012, la Torino, Italia, la invita-
ţia asociaţiei culturale „Basara-
bia”, a sosit cu o vizită neofici-
ală ministrul Muncii, Protecţiei 
Sociale şi Familiei din Repu-
blica Moldova, dna Valentina 
Buliga. 

În cadrul vizitei au avut loc 
mai multe întâlniri cu mem-
brii comunităţii, dar şi cu au-
torităţile Provinciei Torino. 
Valentina Buliga, însoţită de 
reprezentanţii asociaţiei „Ba-
sarabia” şi de preotul Biseri-
cii Ortodoxe Pavel Goreanu, a 
avut întrevederi cu asesorul 
provincial pentru relaţii inter-
naţionale Marco D’Acri şi con-
silierul provincial Salvatore 
Ippolito. În cadrul întrevederii 
s-au pus în discuţie mai multe 
probleme cu care se confruntă 
comunitatea moldovenilor din 
Torino, printre care lipsa unui 
acord cu privire la asigurarea 
socială a muncitorilor moldo-
veni din Italia, care a fost soli-
citat de mai multe ori de către 
ministrul Muncii, dar încă nu a 
fost acceptat de partea italiană. 
De asemenea s-a vorbit despre 
unele proiecte de colaborare 
dintre Provincia Torino şi Mol-
dova în domeniul turismului, 
agriculturii, culturii, atragerea 
investiţiilor în Republica Mol-
dova prin organizarea unor 
întâlniri atât la Torino, cât şi în 
Republica Moldova. 

Este pentru prima dată când 
un ministru al Guvernului 
Republicii Moldova vizitează 
oraşul Torino, deşi în această 
regiune, conform estimărilor, 
se află în jur de 10 mii de mol-
doveni. Dna ministru Valenti-
na Buliga a acceptat cu plăcere 
invitaţia asociaţiei „Basarabia” 
şi a contribuit esenţial la orga-

nizarea evenimentului cu ge-
nericul „Să trăieşti, Moldova”, 
dedicat celor 21 ani de Inde-
pendenţă a Republicii Moldo-
va. Valentina Buliga a venit şi 
cu un cadou pentru moldo-
venii din această regiune – un 
frumos concert susţinut de 
interpretul Paşa Parfeny, par-
ticipant din partea Republicii 
Moldova la Eurovision 2012. 

În dialogul cu moldovenii 
ce muncesc în Italia dna mi-
nistru s-a referit la acţiunile 
întreprinse în aceşti trei ani 
de guvernare: acordurile de 
asigurare socială cu opt ţări 
în care muncesc moldovenii, 
schimbarea unor legi referi-
tor la sistemul de pensionare, 
instituirea ajutorului social 
pentru familiile cu venituri 
mici, precum şi alte reforme ce 
sunt în proces de implementa-
re în Republica Moldova.  De-
sigur, publicul din sală a avut 
şi multe întrebări, care au fost 
ascultate cu atenţie de către 
dna ministru şi la care Domnia 
sa a răspuns cu sinceritate. S-a 
vorbit şi despre problemele cu 
care se confruntă Republica 
Moldova în realizarea proiec-
telor sociale, lipsa specialişti-
lor în diferite domenii. Lipsa 
braţelor de muncă calificate a 
devenit o problemă gravă care 
necesită întoarcerea cetăţeni-
lor în Moldova.

Cetăţenii moldoveni care 
muncesc în această regiune 
i-au înmânat dnei ministru o 
scrisoare prin care se solicită 
deschiderea unui Consulat al 
RM la Torino, cel de la Bologna 
fiind situat la o distanţă de 300 
km.

Larisa Olărescu 
Preşedinte al asociaţiei 

„Basarabia”, Torino

Valentina Buliga
în vizită la Torino

Dorin Duşciac
Paris, Franţa

Congresul V al Diasporei – 
primul eveniment
de anvergură
co-organizat de diasporă

În perioada 11 – 13 octom-
brie a.c., la Chişinău se va 
desfaşura cel de-al V-lea Con-
gres al Diasporei. Evenimen-
tul are loc o dată în doi ani şi 
este organizat de către Biroul 
Relaţii Interetnice, în strânsă 
colaborare cu Organizaţia In-
ternaţională pentru Migraţie 
(OIM) şi cu o serie întreagă de 
Ministere şi Agenţii oficiale. 
La Congresul din acest an este 
aşteptată venirea a aproxima-
tiv 100 de delegaţi din peste 
30 de ţări – persoane active în 
sânul comunităţilor pe care le 
reprezintă.

Primul Congres de acest fel 
a avut loc în anul 2004. Pri-
mele trei ediţii (2004, 2006 şi 
2008) s-au desfăşurat într-un 
mod ce nu a reflectat obiectiv 
realitatea emigraţiei din Repu-
blica Moldova. Organizate de 
către guvernarea comunistă 
din acea perioadă şi avându-l 
drept mentor principal pe Vic-
tor Stepaniuc, ideologul-şef al 
PCRM, primele trei Congrese 
ale Diasporei nu pot nicidecum 
să fie calificate cu adevărat 
reprezentative. Părtaş fidel al 
viziunilor pan-moldoveniste 
şi românofobe, Stepaniuc avea 
grijă să invite la Congresele 
Diasporei delegaţi veniţi cu 
preponderenţă din Est, din ţă-
rile spaţiului post-sovietic. În 
acest fel, aceste forumuri care 
erau iniţial destinate întregii 
diaspore s-au transformat în 
acea perioadă într-o tribună 
de propagandă a guvernării 
comuniste.

Schimbarea de esenţă s-a 
produs la cel de-al IV-lea Con-
gres, care a avut loc în 2010. 
Numărul delegaţilor a fost 
atunci net superior faţă de anii 
trecuţi (peste 130 de delegaţi 
din 34 de ţări), iar – lucru şi mai 
important – distribuţia delega-
ţilor între ţările din Est şi din 
Vest a fost cu totul alta, reflec-
tând într-un mod obiectiv pon-
derea emigranţilor moldoveni 
din spaţiile respective. Astfel, 
delegaţii din ţările Occidentale 
au fost prezenţi într-un număr 
mai important decât cei din Fe-
deraţia Rusă, Ucraina, etc. E şi 
normal să fie anume aşa, dacă 
mai ţinem cont de următorul 
aspect. Concetăţenii noştri nu 
emigrează la fel în Federaţia 
Rusă şi în Occident. Este un 
lucru bine ştiut: moldovenii 
pleacă la muncă în oraşele mari 
din Federaţia Rusă în anumite 
perioade ale anului (când exis-
tă un număr sporit de comenzi 
în construcţii sau vara, pentru 

comercializarea fructelor şi le-
gumelor recoltate în Moldova). 
În Federaţia Rusă putem vorbi 
despre un fenomen de migra-
ţie circulară a moldovenilor, 
care pleacă din ţară pentru pe-
rioade de trei - şase luni, apoi 
se reîntorc la baştină, pe urmă 
pleacă din nou, etc. Iată de ce 
comunitatea de moldoveni din 
Est este mai puţin statornicită, 
iar acest lucru explică existen-
ţa şi funcţionarea unui număr 
mai mic de asociaţii. Multe din 
aceste asociaţii au o activitate 
intensă spre beneficiul migran-
ţilor moldoveni şi aceste merite 
trebuie să fie recunoscute. Însă 
dacă e să ne referim la numărul 
de asociaţii, atunci constatăm o 
diferenţă clară faţă de Occident.

În ţările Europei de Vest şi 
în America de Nord comuni-
tatea moldovenilor emigraţi 
este cu totul diferită faţă de 
cele descrise mai sus. Oamenii 
se stabilesc cu traiul pe peri-
oade foarte îndelungate şi nu 
pleacă des acasă. Caracterul 
mai statornic al aflării lor în 
ţara de destinaţie se reflectă 
în existenţa unui număr mare 
de asociaţii care se evidenţia-
ză prin activităţile pe care le 

desfăşoară. Cu certitudine, în 
întreaga Europă de Vest şi în 
America de Nord la momentul 
actual putem vorbi despre un 
număr de peste o sută de astfel 
de asociaţii. De ce spun toate 
acestea? Pentru ca să explic că 
este normal ca la un Congres al 
Diasporei să fie un număr mai 
mare de delegaţi din Occident, 
şi nu din Est, aşa cum vroia 
Stepaniuc.

Aşadar, vorbeam despre o 
schimbare calitativă care s-a 
produs la Congresul IV, din 
2010. Au existat, fără îndo-
ială, şi anumite carenţe. Se 
simţea uneori o discrepanţă 
între aşteptările delegaţilor 
şi temele care erau puse în 
discuţie în cadrul evenimen-
tului. Pe alocuri, prezentările 
unor delegaţi semănau mai 
mult cu nişte rapoarte inter-
ne ale asociaţiei decât cu o 
prezentare de Congres, utilă 
şi interesantă pentru toţi par-
ticipanţii. În mare, însă, a fost 
o ediţie la care s-au discutat 
problemele veritabile cu care 
se confruntă diaspora şi care 
ar fi căile de rezolvare a aces-
tor probleme.

Ediţia din acest an va fi 
una mai bună decât toate cele 
precedente, fiindcă de această 
dată delegaţii s-au implicat ac-
tiv în pregătirea Congresului. 
Este regretabil faptul că niciun 
reprezentant al diasporei nu a 
fost inclus în Comitetul orga-
nizatoric al Congresului şi asta 
în ciuda faptului că experienţa 
obţinută peste hotarele Repu-
blicii Moldova de cele mai dese 
ori este benefică în astfel de 
situaţii. Oricum, cei mai activi 
dintre reprezentanţii diaspo-
rei nu au ezitat să se auto-or-

ganizeze, să formeze grupuri 
de lucru care au lucrat luni în 
şir la pregătirea unui Congres 
mai bun, mai util şi mai inte-
resant pentru toată lumea. 
În aceste grupuri de lucru au 
fost implicate activ persoane 
din Canada, Italia, Marea Bri-
tanie, Portugalia, Franţa, Ger-
mania, etc. Au fost întocmite, 
propuse, redactate, discutate 
şi analizate câteva proiecte 
de documente care vor fi dis-
cutate în cadrul Congresului: 
Regulamentul intern şi Codul 
mass-media al Consiliului Co-
ordonator al Diasporei; docu-
mente de strategii şi politici 
cum ar fi: Regulamentul de 
funcţionare al unei Agenţii de 
Stat pentru Diasporă, o Notă 
de Fundamentare în favoarea 
unui Minister al Diasporei, ş.a. 
Membrii diasporei au contac-
tat şi s-au făcut auziţi de către 
organizatori, inclusiv în ceea 
ce priveşte temele propriu-zis 
abordate la Congres, dar şi 
anumite aspecte practice de 
organizare. Cu deosebită sa-
tisfacţie s-a constatat faptul 
că organizatorii s-au arătat a 
fi receptivi la majoritatea pro-
punerilor parvenite de la dias-
pora. Au existat, bineînţeles, şi 
anumite dificultăţi în comuni-
care, dar, în linii mari, se poate 
spune că în acest an Congresul 
este co-organizat de către in-
stituţiile de stat, în strânsă co-
laborare cu diaspora. 

În numărul viitor al Gazetei 
voi face o scurtă trecere în re-
vistă a principalelor subiecte 
discutate la acest Congres şi 
la rezultatele acestuia pentru 
noi, pentru migranţi. Până 
atunci, efort şi concentrare 
maximă tuturor delegaţilor!
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Gazeta Basarabiei aduce sincere mulţumiri
asociaţiei InMoldova Onlus pentru

susţinerea acordată la editarea ziarului.

L’Ambasciata d’Italia a 
Chişinău esiste dal 1 ottobre 
2008 ed è stata aperta al 
pubblico il 28 gennaio 2009. 
Il 1° Ambasciatore italiano in 
Moldova S.E. Stefano De Leo 
ci racconta del suo incarico e 
dell’attività dell’Ambasciata 
italiana a Chişinău.

— Eccelenza, come defi-
nirebbe questi quattro 
anni di permanenza a 
Chişinău?
L’Ambasciata italiana in 

Moldova è arrivata di recente, 
ormai ci sono passati quattro 
anni ma ci sono stati quattro 
anni molto proficui. Ci siamo 
resi conto da subito quanto 
era necesaria la presenza sta-
bile dell’Italia in Moldova. Ab-
biamo scoperto tanti legami: 
le esigenze dei cittadini mol-
davi che guardono all’Italia 
con grande proiezione pro-
fessionale, familare, anche il 
legame culturale – la lingua 
romena e quella italiana sono 
molto simili, siamo della stes-
sa area culturale, la sostanza 
che ci unisce è quest’ area 
geografica europea ed anche 
latina. Sono stati quattro anni 
molto intensi, che mi hanno 
fatto capire quanto all’ Italia 
era importante di aprire qui 
l’Ambasciata, cosa che è stata 
fatta anche in controtenden-
za. Le Ambasciate, per motivi 
economici, vengono un po’ 
ridotte, anche la rete consola-
re sempre più scolpita ma qu-
esto è stato un investimento 
longimirante e proficuo che 
ha permesso di coltivare e 
rafforzare i legami tra i nostri 
due paesi.

— L’Ambasciata italiana 
ha avuto in questi anni 
una domanda crescen-
te di visti, richieste di 
vario tipo: per ricongi-
ungimento famigliare, 
per turismo e altro. 
Come avete fronteggia-
to questa richiesta?
Certo, sì, abbiamo capito 

che la presenza istituzionele 
italiana ha aperto alle esigen-
ze dei moldavi che sono di va-
rio tipo. L’Ambasciata  da sola 
può fare di tutto per venire 
incontro, però le esigenze 
sono così grandi che abbiamo 
cercato di coordinarci e met-
terci in rete con altre realtà 
italiane. Abbiamo fatto tante 
attività d’informazione gra-
tuita con le ACLI. Le richeste 
dei moldavi vanno ben oltre i 
visti, ci sono esigenze di vario 
tipo, richieste per la pensio-
ne, richeste per matrimonio, 
tante realtà che vanno gestite, 
bisogna essere preparati per 
rispondere in modo chiaro, 

veloce e professionale. Noi 
abbiamo fatto in modo che ci 
siano tutte le strutture pos-
sibili, un servizio d’informa-
zione via mail, ogni giorno 
nel pomeriggio un servizio 
al contatto permanente con il 
pubblico. Ci sono varie strut-
ture dell’ACLI che operano di 
supporto per i problemi dei 
visti. Si cerca di velocizza-
re tutto per rispondere alle 
esigenze crescenti, perchè 
vogliamo dare servizi utili. 
Certo, tutto è perfettibile: se 
ci sono esigenze che noi non 
riusciamo a coprire come de-
siderano gli utenti, siamo ben 
lieti di accogliere queste seg-
nalazioni e di lavorarci sopra.

— Come si sono svilup-
pati i rapporti bilate-
rali  Italia- Moldova in 
questi anni?
L’evoluzione di questi 

rapporti è molto sentita. E’ 
venuto personalmente il mi-
nistro degli Esteri F. Frattini 
a inaugurare a novembre la 
parte diplomatica, poi e ve-
nuto varie volte in succesi-
one nel gruppo degli amici 
della Moldova. Abbiamo 
avuto il ministro Iu. Leancă 
a Roma nel 2009 e, nel 2010, 
una visita molto importante 
del primo ministro V. Filat 
che ha avuto un incontro 
con il Presidente del Consi-
glio.  I rapporti sono cotidi-
ani, siamo un’ Ambasciata 
che viene interpellata per 
tantissime ragioni, abbiamo 
contatti diretti bilaterali e 
cerchiamo di seguire il pro-
cesso di modernizazzione 
del paese. Italia vuole essere 
vicina alla Moldova in questo 
processo che la deve portare 
a essere un paese moderno, 
superando tutte le difficoltà 
che ha un paese in trasforma-
zione. L’Italia vuole essere vi-
cina, abbiamo tantte cose in 
comune, abbiamo interesse 
nell’economia, le nostre Re-
gioni, in particolare Veneto, 
Lombadia e Emilia Romagna, 
dove vive la maggior parte 
dei moldavi, offrono tantissi-
me capacità di collaborare. Ci 
sono tanti modi di collabora-
re nell’economia, nel settore 
enologico ci sono le famose 
cantine di Cricova e Mileştii 
Mici che offrono una possi-
bilità di collaborare a 360°. Ci 
sono accordi di collaborazio-
ne nel settore della giustizia 
(l’accordo dell’anno scorso 
tra i ministri del Lavoro), si 
cerca di faciltare lo scambio 
delle patenti e, dal punto di 
vista culturale, gli scambi 
tra le università. Cerchiamo 
di risolvere le questioni di 
formazione professionale e 

„L’Italia vuole essere vicina 
alla Moldova nel suo percorso 
di modernizzazione“

della formazione linguisti-
ca, però con l’intento di far 
tornare qui i moldavi. Non 
vogliamo la famiglia divisa 
per sempre, non vogliamo 
quello che è successo anche 
in Italia. In questo percorso 
storico ci può essere anche 
un fenomeno migratorio, 
ma questo fenomeno non 
deve essere traumatico, deve 
essere un’ immigrazione 
circolare. Un’immigrazione 
incontrollata, non legale, 
comporta disagi, perciò l’im-
migrazione legale, istituzio-
nale è per noi fondamenta-
le. E’ un quadro molto ricco 
quello in cui si svolgono le 
noste attività, si parte da-
ll’economia sino alla cultura 
e ai raporti interpersonali: 
abbiamo tantissimi matri-
moni misti, ci sono dei pen-
sionati italiani che vengono a 
passare le vacanze qui. Italia 
e ormai un paese conosciuto 
in Moldova e ne sostiene le 
giuste cause.

— Negli ultimi anni l’Ita-
lia ha dato un forte sos-
tegno al nostro paese, 
è stato un forte soste-
nitore anche a Bruxe-
lles. Come proseguirà 
questo impegno, non 
perderemo la vostra 
fiducia?
Noi vogliamo due cose: 

che la Moldova possa pro-
seguire nella sua volontà di 
diventare un paese moderno 
in contesto europeo, perciò 
l’Italia e vicina alla Moldova 
per vari motivi. Come diceva 
il minsitro Frattini, la Moldo-
va e già parte della famiglia 
europea. E la seconda cosa, 
noi vogliamo che i moldavi 
possano girare liberamente 
senza obbligo di visto nello 
spazio Schengen, che non ci 
sia più regime di visto per i 
moldavi verso i paesi dell’ UE. 
Ci sono già facilitazioni, per i 
moldavi si applica un regime 
facilitato, ma vogliamo raggi-

ungere la libera circolazione 
e il Governo italiano sostiene 
con grande convinzione qu-
esta iniziativa.

— Il ministro moldavo Iu. 
Leancă ha sempre so-
ttolineato l’approccio 
positivo e il sostegno 
che ci da l’Italia nel 
dibattito sulla liberali-
zazione del regime di 
visto. E’ proprio l’Italia, 
il paese che si colloca 
al 1° posto nella nostra 
migrazione verso l’Eu-
ropa, a sostenerci e a 
non avere paura della 
grande “invasione dei 
moldavi”.
Ci sono vari motivi di 

cui voglio citare solo alcuni 
più importanti. Innanzitutto 
uno psicologico: noi italiani 
abbiamo avuto una storia si-
mile alla vostra, siamo stati 
per tanti decenni, se non se-
coli, un paese d’emigrazione. 
Perciò comprendiamo bene 
le esigenze di chi emigra, 
perché noi stessi abbiamo 
avuto gli stessi motivi storici 
e culturali e capiamo bene le 
criticità e le problematiche 
connesse a questo fenomeno. 
Due: il nostro sistema di acco-
glienza nella società italiana 
è in gran parte una presenza 
famigliare, si tratta di emigra-
zione al femminile, dunque 
non è percepita come una 
presenza estranea e pericolo-
sa, ma viene percepita come 
un arricchimento culturale, 
sociale e anche di scambio. 
L’immigrazione dalla Moldo-
va viene percepita come una 
cosa positiva, dando sicurez-
za sociale, perché le nostre 

famiglie hanno bisogno di 
una struttura di sostegno. 
E in cambio, per la Moldo-
va questo è un momento di 
arricchimento per le famiglie 
ma che non devono subire ciò 
come un trauma. Ci sono tan-
ti progetti finanziati dalla UE 
dove anche il nostro Governo 
partecipa per sostenere ques-
ta realtà.

— Come promuove l’Am-
basciata la cultura e la 
lingua italiana?
La promozione è cotidi-

ana, il moldavo non aspetta 
che noi la promoviamo, per-
che ci sono questi legami con 
l’Italia, con il cinema, i colle-
gamenti via internet. Questa 
conoscenza “fai da te” ci fa pi-
acere, ma bisogna incanalarla 
sui binari di qualità e arric-
chimento. Dobbiamo far cres-
cere gli scambi interuniversi-
tari, speriamo che le borse di 
studio si possano aumentare. 
L’apertura in senso di cultu-
ra è sempre più sentita, c’e 
bisogno di una struttura che 
si occupi solo di cultura. Per-
ché abbiamo visto che i vari 
concerti che organizziamo 
sono sempre più frequentati 
e causano emozioni, questo 
ci spinge a fare ancora di più. 
La cultura ha bisogno di so-
lidarietà ma anche di fondi, 
a giorni ci sarà una visita da 
Prato per un seminario del 
restauro di chiese moldave, 
c’è ne una molto bella a Cau-
seni. C’è l’idea portata avanti 
dagli imprenditori italiani, di 
sostenere le ricchezze cultu-
rali moldave.

— La Moldova è oggi 

divisa tra l’unione do-
ganale Russia Bielorus-
sia Kazakistan e l’UE, 
come vede Lei questo 
dilemma?
Io non lo vedrei come un 

problema contrastante o che 
non possono andare insieme, 
anzi, sono elementi che arric-
chiscono il contesto moldavo. 
Rinunciare a guardare en-
trambi i lati, a Est e Ovest,  è 
una limitazione, l’importante 
è guardare entrambi i lati sen-
za perdere la propria autono-
mia. La propulsione sia a Est 
che a Ovest è una ricchezza 
culturale, linguistica, storica. 
Moldova è un paese con una 
realtà tra i grandi vicini. 

— Come si riposa l’Am-
basciatore italiano in 
Moldova?
Purtroppo la giornata ha 

solo 24 ore, il riposo serve qu-
ando c’è la stanchezza ma io 
non mi sento stanco. Io cerco 
di fare tutto a livello diploma-
tico, mi occupo della parte 
consolare, economica, poli-
tica, culturale, voglio sem-
pre sentire gli utenti, voglio 
sempre sapere quali sono le 
problematiche con i visti. Mi 
riposo facendo delle passe-
giate fuori città, faccio quello 
che fanno i moldavi e che ho 
imparato a fare, bere un bic-
chiere di buon vino...

— Questo vino può essere 
anche moldavo?
Sì, certamente. Anzi, io 

sicuramente porterò via da 
qui qualche bella bottiglia di 
buon vino moldavo, perché 
ne ho apprezzato le qualità.  E 
penso che il vino sia un gran-
de potenziale, spero che sia 
apprezzato anche in Europa. 
Il vostro futuro è nella vostra 
ricchezza: il vino, la frutta, 
prodotti di alta qualità, natu-
rali ed ecologici.  

— Che cosa Le mancherà 
della Moldova?
In quattro anni si fanno 

delle amicizie, mi mancherà 
l’amicizia, la gente, questo 
mettersi in gioco con forza, 
con coraggio, nonostante le 
difficoltà, sicuramente questo 
porterò con me. 

Interviu realizat de
Olga Coptu

Chişinău, septembrie 2012
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şi spaţiu pubicitar
afacerii Dumneavoastră!

Parlamentul RM a apro-
bat un Proiect de lege (legea 
158 publicată în Monitorul 
Oficial la 27 iulie 2012), prin 
care, începând cu 1 ianuarie 
2013, proprietarii automo-
bilelor înmatriculate cu nu-
mere străine vor fi supuşi 
unor taxe pentru deplasarea 
pe teritoriul R. Moldova: 7 
euro pentru 3 zile, 65 euro 
pentru 30 de zile şi 380 de 
euro pentru un an.

Comunitatea cetăţenilor 
moldoveni aflaţi pe terito-

riul Italiei a adresat Parla-
mentului Republicii Mol-
dova o scrisoare deschisă 
în care solicită revederea 
în termeni de urgenţă a 
respectivei legi şi modifi-
carea alineatului ce vizează 
taxele pentru automobilele 
înmatriculate cu numere 
străine ce urmează să intre 
pe teritoriul R.Moldova în-
cepând cu 2013. 

Scrisoarea a fost semnată 
de peste 20 de asociaţii ale 
moldovenilor din Italia.

Corul Înaltului Comisa-
riat pentru Imigrare şi Dia-
log Intercultural (ACIDI), în 
frunte cu Înaltul Comisar, 
dna Rosário Farmhouse nu 
are frontiere. Din compo-
nenţa acestui colectiv cu tra-
diţii fac parte originari din 
Timorul de Est, Capul Verde, 
Guineea, Angola, Brazilia, 
Ungaria, Republica Moldova, 
Ucraina, Rusia ş.a.

Corul ACIDI a fost înfi-
inţat în octombrie 2009, cu 
scopul de a consolida spiri-
tul multicultural al unui co-
lectiv numeros de angajati, 
interpretând piese muzicale 
în diferite limbi. La numai 
trei ani de activitate, acest 
cor are succese remarcabile 
şi un repertoriu bogat, da-
torită insitenţei şi profesio-
nalismului dirijorului, Olga 
Panchenko, orginară din 
Ucraina. Aproape toţi coriş-
tii, aproximativ 20 la număr, 
sunt angajaţi ai Înaltului 
Comisariat pentru Imigra-
re şi Dialog Intercultural, 
o instituţie care activează 
în diferite domenii ale in-
tegrării imigranţilor. Corul 
participă la diferite eveni-
mente culturale în cadrul 
instituţiei date, la înmâna-
rea de Premii, la întâmpina-
rea demnitarilor care vizite-
ză, în mod regulat, Centrul 
Naţional pentru Susţinerea 

Corul ACIDI – punte între culturi

Imigranţilor (CNAI). La 11 
septembrie 2012, Corul 
ACIDI s-a întrunit într-o şe-
dinţă de dare de seamă a 
activităţii pe anul 2012 şi de 
aprobare a planului de acti-
vitate pe anul 2013. Şedinţa 
a început cu discursul Înal-
tului Comisar, dna Rosário 
Farmhouse. „Muzica nu 
are frontiere, la fel şi Corul 
ACIDI, care este o punte de 
legătură între diverse cul-
turi existente în Portuga-
lia. Anul acesta corul a de-
monstrat valoarea sa. Când 
dorim şi suntem uniţi, ve-
dem rezultatul muncii pro-
ductive. Un merit deosebit 
pentru succesele corului îi 
revine dirijorului, dna Olga 
Panchenko. Dacă Olga nu ar 
fi  avut această insistenţă 
şi nu ar fi crezut în noi, nu 

s-ar fi reuşit ceea ce s-a reu-
şit. Suntem un grup de dife-
rite naţionalităţi care cântă 
în timpul orelor de serviciu, 
deoarece ne place să cân-
tăm şi să fim împeună”, a 
menţionat dna Farmhouse.

Olga Panchenko s-a bu-
curat să ne vadă pe toţi îm-
preună, reîntorşi la serviciu, 
plini de forţă şi optimism 
după concediu. S-a discutat 
despre participarea Corului 
ACIDI la diferite concursuri 
muzicale atât locale, cât şi 
internaţionale. „Voi folosi 
tot profesionalismul pe care 
îl am, pentru a juta corul să 
crească profesional şi reper-
torial. Mă străduiesc să acult 
toate propunerile colegilor 
când aleg un cântec al unui 
popor. El trebuie să vorbeas-
că totul despre acel popor, să 

îi transmită sufletul. După 
aceea se montează melodia, 
păstrând toate valorile ţării 
pe care o reprezintă, în co-
laborare cu toţi coriştii. Mu-
zica, mai ales un cor, este o 
armonie a vocilor. Eu simt 
vocile dumneavoastră, ar-
monia corului, muzica care 
intră în interiorul nostru, 
ne deshide şi umple sufle-
tul”,  a spus dna Panchenko. 
Ca reprezentant al diasporei 
moldoveneşti în componen-
ţa Corului ACIDI, îmi doresc 
ca până la finele anului 2013 
să reuşim să interpretăm un 
cântec despre Moldova, care 
să ne reprezinte ca popor, 
cultură şi limbă aici, în Por-
tugalia, şi nu numai.

Nadejda Boghenco
Lisabona, Portugalia

portugalia

grecia

să facă paşi progresivi spre 
viitor şi continuă pe această 
cale, cu muncă şi optimism”.  

Preotul Sergiu Toia, la 
rândul său, a accentuat cât 
de important este să sărbă-
torim astfel de evenimente, 
rolul conştiinţei naţionale 
şi faptul că noi, oricine am 
fi sau am dori să fim, nu tre-
buie să uităm că mai întâi de 

toate suntem creştini: „Să 
luăm exemplu de la greci, cu 
cât patriotism şi fast sărbă-
toresc zilele naţionale şi cele 
religioase.”

Dna Marietta Doxopu-
lu şi-a exprimat satisfacţia 
că a avut ocazia să sprijine 
evenimentul organizat de 
Uniunea „Al. Ipsilantis”: 
„Compania MoneyGram 

„La Mulţi Ani,
Moldova!”

Noi taxe pentru deplasarea
pe teritoriul Republicii
Moldova a automobilelor
înmatriculate
cu numere străine

Cu acest generic, în data 
de 30 septembrie curent, la 
magazinul „Το Πιθάρι” din 
Ano Kalamaki-Alimos a avut 
loc festivitatea culturală de-
dicată Zilei Independenţei 
Republicii Moldova şi Limbii 
Române, eveniment organi-
zat de Uniunea de Prietenie 
Moldo-Elenă „Al. Ipsilantis”. 

La sărbătoare au fost pre-
zenţi invitaţi de onoare: pri-
etenul şi susţinătorul fidel 
al comunităţii, Preşedintele 
Ecologiştilor Eleni, dl Ver-
gis Demosthenes, Ambasa-
dorul Republicii Moldova în 
Republica Elenă, Excelenţa 
Sa dl Valentin Ciumac, Pre-
otul Sergiu Toia, Marietta 
Doxopulu, director regional 
Moneygram în Grecia, Cipru 
şi Balcani, membri ai comu-
nităţii şi prieteni greci.   

Dl Ambasador, în cuvân-
tul său de felicitare adresat 
conaţionalilor noştri din 
Ellada, a remarcat, printre 
altele, cele mai importante 
realizări ale Republicii Mol-
dova în cei 21 de ani de la 
declararea independenţei: 
„Statul Moldova are o vâr-
stă foarte tânără, numai 21 
de ani, dar dacă excludem şi 
opt ani de „beznă politică”, 
atunci Moldova, putem spu-
ne, doar în 13 ani, a reuşit 

îmbrăţişează şi sprijină în-
totdeauna activităţile comu-
nităţilor care trăiesc şi mun-
cesc în Grecia, din cele peste 
1.300 de puncte din toată 
Grecia şi în întreaga lume. 
Mulţumim preşedintei Uniu-
nii de Prietenie Moldo-Elenă 
„Al. Ipsilantis” pentru orga-
nizarea excelentă şi ospitali-
tate. La Mulţi Ani, Moldova!” 

Scopul Uniunii de priete-
nie este ca, prin aceste în-
tâlniri culturale, să păstre-
ze în inimile adulţilor făclia 
dorului şi amintirilor de 
patrie, să inspire copiilor 
dragostea de ţara natală, să 
le transmită obiceiurile şi 
tradiţiile, operele poeţilor, 
scriitorilor şi compozito-
rii naţionali, cuvântul ro-
mânesc, muzica populară 
şi tot ceea ce simbolizează 
Moldova. 

Organizarorul festivităţii, 
Uniunea Moldo-Elenă „Al.
Ipsilantis” aduce sincere 
mulţumiri partenerilor noş-
tri: Moneygram; dlui Valeriu 
Antoniu, medic stomatolog 
la Atena; formaţiei „Stru-
guraş” pentru frumoasa şi 
importanta lor prezenţă la 
sărbătoare; interpretei de 
muzică populară Valentina 
Ursache-Ungureanu; in-
strumentiştilor Gheorghe 
Plăcintă şi Nicolae Tîrsînă; 
dnei artiste Tamara Topală 
pentru decor; copiilor şi, nu 
în ultimul rând, tuturor co-
naţionalilor care susţin cu 
prezenţa lor desfăşurarea 
evenimentelor organizate 
de comunitate.  

Svetlana Lisagor Vergis
Preşedinte UN.AI.,

Atena, Grecia
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PISA
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RUSSIA

UCRAINA

ITALIA

GENOVA

TORINO

ALGHERO

CAGLIARI

OLBIA

PALERMO
CATANIA

CROTONE

LAMEZIA

BARI

TRIESTE

CHISINAU

MOSCA

SAN PIETROBURGO

MILANO

ROMA

VERONA

KIEV

BOLOGNA

VENEZIA

2 LOCURI
DE BAGAJ
A CÎTE 23KG

GRATUIT!

In Moldova,
Russia e Ucraina
da tutta Italia...

SERVIZI AEREI INTERNAZIONALI

CONSULATUL GENERAL AL ROMANIEI LA BOLOGNA CONSULATUL GENERAL AL REPUBLICI MOLDOVA LA BOLOGNA

CONSOLATO GENERALE DI ROMANIA A BOLOGNA CONSOLATO GENERALE DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA A BOLOGNA

Gazeta Basarabiei
Asociația de voluntariat Betania

și Români din Bologna
vă invită pe data de

20 octombrie 2012
la

Deschiderea anului academic pentru 
studenții din Republica Moldova și România

în cadrul unui seminar cu tema:

Rolul tinerilor într-o societate de imigranți

2 cuvânt de bun venit și prezentarea invitaților (Vasile Şimon);
2 discursul consulilor (român și moldovean);
2 discursul profesorilor;
2 discursul unui reprezentat al studenților români;

(Monica Gheorghe) și basarabeni (Cristina Beregoi);
2 studenții (trainers) răspund eventualelor întrebări de orientare

(chirii, burse, etc.);
2 Seminarul „Rolul tinerilor într-o societate de migranți” 

moderat de Olga Coptu având ca invitat pe Andi Radiu;
2 concluzii.

Locația: Teatrul Castiglione, Piazza di Porta Castiglione,2
(la intrarea în Giardini Margherita)

Sâmbătă, 20 octombrie 2012, ora 12:00 - 14:00

Regularizarea lansată 
în Italia ca un colac de sal-
vare pentru muncitorii cu 
şedere ilegală s-a dovedit a 
fi un eşec. Procedura de re-
glementare a raporturilor 
de muncă la negru a înce-
put la 15 septembrie şi tre-
buie să se încheie luni, 15 
octombrie, dar se pare că 
imigranţii cu aflare ilegală 
nu au luat cu asalt site-ul 
Ministerului de Interne 
pentru a trimite dosarul, 
după cum erau aşteptările. 
Ce s-a întâmplat? Au dispă-
rut doritorii de a-şi legali-
za şederea sau muncitorii 
ilegali nu întrunesc toate 
cerinţele impuse de noua 
lege? Aşa sau altfel, deşi 
se aşteptau de la 200 mii 
la peste 800 mii de cereri, 
timp de două săptămâni 
doar 40 mii de cereri au 
fost înregistrate de minis-
ter. De obicei, angajatorii 
care vor să legalizeze un lu-
crător la negru se grăbesc 
să o facă în primele zile 
prevăzute pentru această 
procedură, anul acesta însă 
numărul de cereri aştepta-
te este net superior cere-
rilor de „emersiune” care 
vor fi trimise real la Minis-
terul de Interne. Motivul 
principal ar fi prevederile 
din legea nr.109 din 16 iu-
lie 2012 (intrată în vigoare 

la 8 august 2012), care de 
data asta au fost mai stricte 
ca niciodată şi prea com-
plicate pentru nişte simpli 
muncitori. Atât Ministerul 
de Interne, cât şi INPS-ul 
au fost foarte expliciţi pri-
vind sumele care urmează 
să fie vărsate în fondul so-
cial, mai puţin clară este 
situaţia imigranţilor care 
nu au cum să demonstreze 
prezenţa pe teritoriul ita-
lian la 31 decembrie 2011 
sau a celor care au avut o 
expulzare. 

La 19 septembrie „Ga-
zeta Basarabiei” a solicitat 
Ambasadorului A. Băieşu 
şi Consulului General N. 
Nucă să elibereze cetăţeni-
lor R.M., care au perfectat 
paşapoartele prin interme-
diul Consulatelor şi vor să 
facă declaraţia de „emersi-
une”, certificate care con-
firmă perfectarea actelor în 
Italia. În caz contrar autori-
tăţile italiene au în faţă acte 
care sunt eliberate la Chi-
şinău, ceea ce ar confirma 
prezenţa moldoveanului 
în Moldova, şi nu la muncă 
în Italia în perioada ante-
cedentă „sanatoriei”. Iată 
răspunsul Ambasadorului 
E.S. Aurel Băieşu: ”... Apă-
rarea drepturilor şi intere-
selor cetăţenilor Republicii 
Moldova aflaţi în Republica 

Italiană constituie obiec-
tivul de bază al activităţii 
Misiunii diplomatice a Re-
publicii Moldova în Repu-
blica Italiană, precum şi 
a Consulatului General al 
Republicii Moldova la Bolo-
gna. ...Ţinem să Vă comu-
nicăm că pe lângă informa-
ţiile disponibile pe pagina 
web a Misiunii, precum şi 
informarea verbală a co-
naţionalilor interesaţi de 
acest subiect, Ambasada 
deja eliberează certificate 
prin care confirmă pre-
starea serviciilor consula-
re cetăţenilor moldoveni 
la misiune în perioada de 
până la 31 decembrie 2011, 
inclusiv eliberarea paşa-
poartelor prin intermediul 
misiunii. Aceste certifica-
te constituie o dovadă de 
aflare în Italia a persoane-
lor respective până la data 
indicată. De menţionat că 
Misiunea are dreptul să 
elibereze astfel de certifi-
cate doar cetăţenilor cărora 
efectiv li s-au prestat servi-
cii consulare înregistrate la 
Ambasadă până la data in-
dicată. Certificatul vizat se 
eliberează în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 242 
din 24.09.2010, privind ta-
xele consulare.”

Olga Coptu

Cum decurge „Sanatoria 2012”

Discriminarea şi xenofobia 
reprezintă două importante 
fenomene ce au cuprins as-
tăzi teritoriul italian. Nece-
sitatea de a iniţia un proces 
de promovare a egalităţii şi 
de combatere a discrimină-
rii este o provocare tot mai 
multi-dimensională în dome-
niile de intervenţie instituţi-
onală. Astăzi, chiar mai mult 
decât în trecut, autorităţile 
locale joacă un rol central în 
promovarea drepturilor fun-
damentale. Capacitatea ad-
ministraţiei municipale de a 
promova şi proteja egalitatea 
în drepturi depinde, de ase-
menea, de implicarea activă 
a întregii comunităţi inclusiv 
a cetăţeanului responsabil, 
aşa cum este sugerat de că-
tre principiul subsidiarităţii 
menţionat în Cartea drepturi-
lor fundamentale ale Uniunii 
Europene.

„Să discutăm despre dis-
criminare” (Parliamo di dis-
criminazione) este genericul 
seminarului care a avut loc la 
3 octombrie în oraşul Pado-
va. Workshop-ul organizat de 
către primărie, în colaborare 
cu Cittalia şi IPRS, este o ini-

ţiativă care a luat naştere în 
cadrul proiectului european  
„DICI – Discrimination in Ci-
ties: Achieving Change throu-
gh Cooperation”, dedicat lup-
tei împotriva discriminării 
etnice, rasiale şi naţionale. În 
particular, seminarul a explo-
rat rolul şi potenţialul Comi-
siei care reprezintă migranţii 
în Consiliul municipal al ora-
şului Padova în promovarea 
egalităţii de şanse pentru toţi 
cetăţenii, indiferent de naţi-
onalitatea şi etnia acestora. 
Proiectul a fost prezentat de 
către Gabrielle Guazzo, care 
a venit cu informaţii destul 
de curioase. De exemplu, fun-
daţia ANCI se ocupă intensiv 
de identificarea limbajului 
discriminatoriu în presa re-
gională. Domnia sa a relatat 
că „din octombrie 2011 şi 
până în februarie 2012 au 
fost identificate peste 5500 
de cuvinte care, în mod nor-
mal, ar fi trebuit să fie tabu în 
limbajul jurnalistic, cum ar fi 
clandestin, rom, nomad.”

În cadrul seminarului 
s-a lucrat intens în două fo-
cus-grupuri formate din par-
ticipanţi, fiind examinate mai 

multe strategii de combatere 
a discriminării, precum sti-
mularea dialogului pe plan 
local şi posibilitate a deschi-
derii unor ghişee pentru a 
tutela victimele discriminării. 

Reprezentantul moldo-
venilor în Comisia migran-
ţilor din cadrul Consiliului 
municipal, Nicolae Dumbra-
vanu, a venit cu ideea organi-
zării mai multor întâlniri de 
acest gen, organizate nu doar 
de Primărie sau alte asociaţii 
italiene, dar în primul rând 
între noi, moldovenii. „Cu re-
gret, o bună parte a cetăţeni-
lor moldoveni nu se prezintă 
la astfel de întâlniri, iar liderii 
şi reprezentanţii comunităţii 
noastre sunt absenţi de la ast-
fel de evenimente importante 
pentru migranţi. Moldovenii 
noştri merg doar acolo unde 
sunt distracţii şi muzică gra-
tis.”

Seminarul reprezintă faza 
finală a proiectului, al cărui 
obiectiv general este de a da 
administraţiei locale o opor-
tunitate în plus pentru a dis-
cuta şi supune dezbaterii pro-
blema discriminării. 

Aliona Purci, Padova

Faţă în faţă cu 
discriminarea
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Pe 28 septembrie 2012, în 
Grădina Publică „Ştefan cel 
Mare” din Chişinău a avut loc 
Târgul ONG-urilor „Cunoaşte 
ONG-ul care te reprezintă!” 

Evenimentul a fost orga-
nizat în cadrul Programului 
Consolidarea Societăţii Civile 
în Moldova al Agenţiei SUA 
pentru Dezvoltare Internaţi-
onală (USAID), implementat 
de FHI 360. 

54 de organizaţii negu-
vernamentale din Chişinău 
şi din alte regiuni ale ţării, 
printre care şi Asociaţia Obş-
tească FAMILII MIGRANTE, 
editor al „Gazetei Basarabi-
ei”, s-au adunat şi au creat 
un orăşel al societăţii civile. 
Voluntarii, membrii şi repre-
zentanţii ONG-urilor, îmbră-
caţi în tricouri, chipiuri cu 
sigla campaniei „Cunoaşte 
ONG-ul care te reprezintă!” 
au împărţit publicului torbe 
şi mici cadouri. Organiza-
ţiile au prezentat serviciile 
pe care le oferă şi munca pe 
care o desfăşoară. Vizitatorii 
au participat la concursuri, 

dezbateri, prezentări, au fă-
cut donaţii şi au discutat cu 
membrii societăţii civile.  

Interpreţii Mariana Mihai-
lă, Adrian Ursu, Cristi Rouge, 
Stela Boţan, Whynona Ry-
derz, Xenia Suruceanu şi EL 
Radu au susţinut un concert 
pentru a mări vizibilitatea 
evenimentului şi pentru a 
spori interesul participanţi-
lor. Partenerul evenimentu-
lui, compania care produce 
apă potabilă OM, a organizat 
un concurs pentru trecători, 
care au primit câte o sticlă de 
apă pe post de cadou. 

Târgul ONG-urilor a fost 
posibil graţie ajutorului ge-
neros al poporului american 
oferit prin intermediul Agen-
ţiei SUA pentru Dezvoltare 
Internaţională (USAID), în 
cadrul Programului Consoli-
darea Societăţii Civile în Mol-
dova (MCSSP), implementat 
de FHI 360. 

ONG-urile îmbunătăţesc 
capacitatea cetăţenilor de a 
se ajuta şi interacţiona cu au-
torităţile şi sectorul privat.

„Cunoaşte ONG-ul 
care te reprezintă!”

În data de 21 septembrie, 
la teatrul Ghione din or. Roma 
a avut loc ceremonia de acor-
dare a premiului „Un libro 
nel casseto” (în trad. „O carte 
în sertar”) pentru cel mai bun 
roman scris de către un autor 
străin în Italia.

În acest an s-a desfăşurat 
ce-a de-a IV-a ediţie a pre-
miului, concepută de către dl 
Giorgio Coralli, proprietarul 
editurii „Edizioni Coralli”. Dl 
Domenico Carletti, preşedin-
tele juriului, a menţionat că 
operele autorilor, selecţio-
nate pentru ediţiile din anii 
precedenţi, au avut un mare 
succes datorită spontaneităţii 
autorilor străini, a mentalită-
ţii diferite şi, totodată, a expri-
mării ideilor lor într-o italiană 
perfectă.

Juriul a premiat cinci fina-
lişti, cel mai important pre-
miu fiind acordat scriitoru-
lui Valeriu Bojoga, originar 
din Nisporeni şi care se află 
pe teritoriul italian din anul 
2003.  Acesta va beneficia de 
publicarea romanului său 
„Pe băiat îl chema Roman” de 
către „Edizioni Coralli”. Ro-
manul prezintă istoria unui 
moldovean aflat la muncă 

în Italia şi descrie aventurile 
prin care trece acesta. Bojoga 
a cucerit imediat publicul din 
sală prin simplitatea şi since-
ritatea sa.

Evenimentul a fost mode-
rat de către actriţa şi jurna-
lista Antonella Salvucci, iar 
operele muzicale interpretate 
au fost compuse de dirijorul 
de muzică Fabrizio Pigliucci, 
autor al peste 45 de coloane 
sonore pentru film şi televizi-
une, publicat de Warner, EMI, 
Buena Vista, Disney, RaiTra-
de, RTI-Mediaset.

Fragmente din operele 
autorilor finalişti au fost lec-
turate de către actori italieni 
de talie internaţională, pre-
cum Marco Leonardi (cunos-
cut pentru filmele „Odată în 
Mexic”, „De la apus la răsărit” 
etc.) şi Jonis Bascir (actor, scri-
itor, muzician).

La eveniment a fost pre-
zentă şi Secretarul I al Amba-
sadei R. Moldova în Italia, dna 
Liliana Verlan, care a mulţu-
mit organizatorilor pentru 
oportunitatea oferită unui 
scriitor moldovean de a-şi pu-
blica cartea în Italia şi pentru 
aprecierea obiectivă a conţi-
nutului operei.

Premiul pentru
cel mai bun roman
scris de către un autor străin în Italia
a fost acordat unui moldovean

„Gazeta Basarabiei” susţi-
ne două proiecte care, bine-
înţeles, nu vor rezolva toate 
problemele legate de migra-
ţie şi efectele acesteia asupra 
copiilor rămaşi în ţară, dar 
care, totuşi, încearcă să pro-
pună  soluţii realizabile pen-
tru aceste probeleme.

Proiectele despre care 
vă vorbesc sunt „Te iubeşte 
mama!” şi „Tu nu eşti sin-
gur”, primul conceput de 
românca din Milano, Silvia 
Dumitrache, iar cel din urmă 
de o basarabeancă de la Chi-
şinău, Liuba Ceban.

„Te iubeşte mama!” este 
un proiect pilot care a reuşit 
să se facă auzit în toată Ita-
lia. Acum un an, autoarea şi 
coordonatorea proiectului 
Silvia Dumitrache s-a gân-
dit să facă ceva pentru copiii 
românilor plecaţi la muncă 
peste hotare: „Eram de câţiva 
ani buni în Italia, trecusem 
şi eu prin spaimele şi angoa-
sele emigrantului, ştiam ce 
se întâmplă în sufletul unei 
mame care se rupe de copilul 
ei... Ştiam toate astea, dar un 
documentar văzut la postul 
de televiziune italian RAI3 
m-a impresionat până la la-
crimi şi nu m-a mai lăsat să 

dorm câteva săptâmâni”. Do-
cumentarul „Singur acasă – 
o tragedie românească” vor-
beşte despre câteva cazuri 
ale unor copii români care 
s-au sinucis pentru că nu au 
mai putut îndura despărţi-
rea de mamele lor plecate la 
muncă în Italia. 

Proiectul „Te iubeşte 
mama!” a fost gândit să faci-
liteze comunicarea audio-vi-
zuală prin Skype – de la bi-
bliotecile publice din cadrul 
Programului Naţional Bibli-
onet – între copiii rămaşi în 
România şi părinţii acestora 
care sunt la muncă în Italia. 
Scopul principal este acela 
de a preveni şi diminua nu-
mărul de sinucideri în rân-
dul copiilor rămaşi în Româ-
nia, cărora italienii le-au dat 
deja un nume –

„orfani bianchi”. Despre 
necesitatea acestui proiect 
Silvia Dumitrache menţio-
nează: „Am aflat că dintre cei 
peste un milion de români 
care muncesc în Italia, numai 
în nord sunt peste 130.000 
de femei cu vârsta medie de 
40 de ani, care şi-au lăsat co-
piii în România în grija celui-
lalt părinte, a bunicilor sau 
a unor rude. Există şi cazuri 

când copiii au fost pur şi sim-
plu lăsaţi singuri”.

Prin Programul Biblionet 
un copil din România a că-
rui mamă munceşte în Italia 
poate merge la biblioteca pu-
blică din satul, comuna, ora-
şul în care locuieşte şi poate 
dialoga, gratuit, prin Skype 
cu mama sa.  

Proiectul „Te iubeşte 
mama!” susţine dialogul 
permanent dintre orfanii 
migraţiei şi părinţii aflaţi în 
străinătate şi promovează 
crearea unei reţele de comu-
nicare complexe, cu impli-
carea bibliotecilor publice, a 
ONG-urilor responsabile de 
această problematică, pre-
cum şi a autorităţilor publice 
din România şi Italia.

Avem nevoie de susţine-
rea tuturor pentru a promo-
va acest proiect care ar pu-
tea să aline un pic dorul de 
părinţi al micuţlor români 
rămaşi singuri acasă. Ne do-
rim ca într-un viitor nu foar-
te îndepărtat, site-ul www.
teiubestemama.it să devină 
un portal de comunicare în-
tre părinţii aflaţi la muncă în 
străinătate şi copiii sau rude-
le lor din ţară, datorită reţe-
lei foarte răspândite şi bine 

puse la punct a bibliotecilor 
publice care au aderat la Pro-
gramul Biblionet.

Acest proiect are nevoie de 
promovare şi de implicarea 
celor care ar putea contribui 
la implementarea lui şi în R. 
Moldova. „Gazeta Basarabiei” 
invită media, ONG-rile, asis-
tenţii sociali ş.a. să adere la 
acest proiect pentru a înlesni 
comunicarea între părinţi şi 
copiii rămaşi acasă.

Următorul pas pe care 
intenţionam să-l facem este 
acela de a promova cât mai 
mult proiectul „Te iubeste 
mama!”. În felul acesta, cât 
mai mulţi copii din România 
şi R. Moldova vor şti că îşi pot 
auzi şi vedea părinţii mai des 
decât o făceau înainte.

Pentru contacte: Silvia Du-
mitrache, coordonator şi ini-
ţiator de proiect „Te iubeşte 
mama!”

E-mail: teiubestemama@
libero.it / silvia_dumitra-
che@fastwebnet.it; 

Via Friuli, 8/A - 20135 Mi-
lano

Despre cum am cunos-
cut-o pe Liuba Ceban vă po-
vestesc data viitoare.

de Olga Coptu

Proiecte ce merită atenţie

Padova, 16 septembrie 
2012, Palazzo della Ragio-
ne. Don Luca Facco, direc-
torul fundaţiei Caritas, se 
apropie de un boschetar 
şi îi spune: „Vezi că azi nu 
trebuie să cerşeşti, azi cina 
este gratis.” 

Deja cinci ani la rând, 
Don Albino Bizzotto, pre-
şedintele asociaţiei „Beati 
per la pace”, coordonând 
cu alte asociaţii de binefa-
cere care au format împre-
ună organizaţia „A braccia 
aperte”, cu patronajul pri-
măriei oraşului Padova, 
organizează astfel de mese. 
Cina din acest an, însă, a 
fost un eveniment puţin 
mai deosebit. Au fost or-
ganizate şase „bufet”, din-
tre care unul vegetarian 
şi de produse etnice, fiind 
servite de voluntari, mulţi 
dintre ei, imigranţi. Iar la 
cină au venit peste o mie de 
persoane.

„Aceasta nu este o cină 
pentru săraci”, spune don 
Albino Bozzotto, „nimeni 
nu îşi poate permite luxul 
de a nu mânca. Această criză 
are nevoie de o nouă reţea 
de servicii. În primul rând, 
sunt persoanele şi exigen-
ţele lor primordiale şi doar 
apoi vin celelalte activităţi”. 
„Există o creştere exponen-
ţială de familii care nu re-
uşesc să plătească facturile 
sau care au pierdut o parte 
din venituri, probleme care 
pot duce chiar şi la divorţ. 
Situaţia în oraş este drama-

tică, dar ieşiri din asemenea 
situaţii sunt”, adaugă don 
Facco. 

Sunt istorii care te lasă 
fără cuvinte, unde prota-
gonişti suntem, în primul 
rând, noi, migranţii. Una 
din ele este povestea Ange-
lei, care a pierdut locul de 
muncă după ce batrânica la 
care muncea a decedat şi al 
cărei soţ deja de un an de 
zile este şomer. Sunt în di-
ficultate, de asta au hotărât 
să fie şi ei prezenţi la cină. 
„Poate găsim pe cineva să 
ne ia la muncă”, spune An-
gela cu ochii trişti. 

Din aproximativ o mie de 
persoane prezente la cină, 
60 de procente erau mi-
granţi. Palatul della Ragione 
nu îşi deschide în fiecare zi 
uşile pentru public, şi aces-
ta a fost unul din motivele 
numărului mare de per-
soane prezente. „Această 
clădire este deschisă astăzi 
pentru toţi şi este unul din 
cele mai importante monu-
mente istorice din Padova”, 
a menţionat primarul Flavio 
Zanonato, care a venit îm-
preună cu nepoţica.

În sală s-a format un 
amestec de etnii, iar muzi-
ca live a creat o atmosferă 
de sărbătoare. Cu toate că 
mulţi au avut dubii, acest 
eveniment a fost un succes, 
deoarece doar împreună 
vom putea învinge greutăţi-
le şi criza.

Aliona Purci, Padova

Cină pentru toţi – 
mod de a combate criza
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Transport Italia
2 Roma: C IN 850 Marin Godonoagă, tel. 328 0945569
2 Torino: Lev Tolstoi 33, Ruslan 079990441,
Eugen 328 0092107, tel. 388 5620521,
2 Imperia, Arma di Taggia, San Remo:
Ion tel.3206815864
2 Verona: Vasile Alecsandri 1, of 550 Grigorie 
tel.068936729 
2 Florenţa: str.Burebista 17, et.1, of.1; tel: 523338/57-19-45; 
069397251 
2 Perugia: SRL "PROVIRAJ" Creanga 6/3 tel. 74 87 61
2 Brescia: Tel. 069372396 sau 069168150 Dima şi Ion
2 Trento: Ion tel. 069033544
2 Bologna: Bulevardul Decebal 99, tel 7838688 sau 
069095937 
2 Milano: Italia-star.md, Vlad 069247308 şi Tudor 
069175716 

2 Rimini şi Faenza: Str.Vasile Alexandri 13 tel. 069114311; 
729222
2 Asti: Ion 069723551, Tamara 320 3286333
2 Como: Sergiu Mirciu tel. 069131027
2 Veneţia, Treviso - Gara Feroviara, str. Piata Garii ½;  
79469869 Leonid,  79069549 Rita,  23730221 oficiu

Transport Grecia
Natalia Travel, str. Ismail 27/1, tel. 27 23 46

Transport Portugalia
2 Lisabona: str. Lev Tolstoi 56, tel. 92 95 49, 69175033

Transport de mărfuri şi pasageri
Moldova-Franţa
2 Paris: Nation +33 688 176 488 (Vitalie); +33 672 971 385 
(Nina); +33 670 987 686 (Anatol)

Transport de mărfuri şi pasageri
Moldova - Italia - Moldova

CURSURI PENTRU AUTOMOBILIşTI 

Automobile Club Italia organizează în localitatea Cam-
pagnano di Roma cursuri gratuite (în mod normal, preţul 
cursului ar fi fost 400 euro) pentru cetăţenii străini din 
Italia, în vederea reducerii numărului de accidente ruti-
ere. 

Celor interesaţi le sugeram înregistrarea cât mai ur-
gentă pe pagina www.dmaservizi.com sau jakiela-ext@
vallelunga.it, datorită numarului mic de locuri (3000 în 
total).

Va atenţionăm că trebuie să fiţi în posesia unui per-
mis de conducere eliberat de către unul din statele UE (de 
exemplu românesc).

Să generalizăm.
Moldovenii de-acasă au 

două probleme mari când se 
întâlnesc cu moldovenii de 
peste hotare. Dacă se începe o 
dezbatere mai aprinsă în care 
fiecare învaţă pe celălat cum 
să trăiască corect (deşi deja de 
aici începe problema), moldo-
veanul de-acasă va tuna:

- Dar tu ce ai făcut pentru 
ţară?!

Moldoveanul de acasă 
chiar aşteaptă un răspuns la 
această întrebare. Dar care 
sunt criteriile pentru a evalua 
asta, moldoveanul de-acasă 
nu ştie. Iar la întrebarea ce a 
făcut el, moldoveanul de aca-
să, pentru ţară, el va începe să 
vorbească tare mult, pentru 
că nu ştie răspunsul.

Nu ştiu ce înseamnă a face 
ceva pentru ţară. Am plătit şi 
eu impozite doi ani. Mare lu-
cru nu simt că am făcut. Spun 
mulţumesc când plătesc la ma-
gazin, spun mulţumesc când 
ies din microbuz şi iarăşi asta 
nu înseamnă nimic. Să mori 
pentru ţară? Faptul că mori 
pentru ceva nu înseamnă obli-
gatoriu că este o cauză bună 
sau că ai făcut chiar ceva util.

Poate nenea din Boldu-
reşti a făcut ceva pentru ţară, 
de fapt, nu pentru ţară, dar 
pentru comunitatea lui. Lui 
i-aş strânge mâna şi i-aş zice 
mulţumesc. Sunt sigură că 
el nu scrâşneşte din dinţi că 
alţii au plecat şi nu fac nimic 
pentru ţară. Sunt sigură că el 
nu se gândeşte că a salvat lu-
mea. El a avut o pasiune şi a 
îndeplinit-o. (Problema lipsei 
de pasiune e interesantă, am 
putea reveni vreodata la acest 
subiect).

Uneori a face ceva pentru 
ţară înseamnă să suferi pen-
tru ea, moldoveneşte zis – să 
„retrăieşti”. Ceea ce ne duce 
la celălalt subiect pe care mol-
doveanul de-acasă îl aruncă 
în faţă moldoveanului de pes-
te hotare:

„Retrăirile” noastre
- Eu mă sacrific! Trăiesc 

în această ţară. Merg pe dru-
muri rele, mă duc la medici 
care cer bani, dau copiii la 
şcoli care mi-i strică, mă tem 
să merg cu microbuzul, mă 
tem să cumpăr mâncare de la 
magazin. Ţara asta mă neferi-
ceşte! Dar eu lupt, lupt pentru 
că e ţara mea. Eu am rămas 
aici!

- Şi pontul? ar întreba mol-
dovenii relaxaţi.

Probabil, sensul vieţii con-
stă, pe-undeva, în a-ţi căuta 
fericirea, de aceea dacă o ţară 
tare te nefericeşte, trebuie să 
pleci. Să pleci  acolo unde vei 
fi fericit. Dacă nu poţi pleca, 
nu ţara e de vină.

***
Moldovenii de peste hotare 

tot nu se liniştesc. Ei cred că 
luptă, că au reuşit. Ei au vă-
zut, de aceea trebuie să înveţe 
moldovenii de-acasă cum să 
trăiască. Insistent.

Moldovenii de peste ho-
tare sunt de tot felul, unii ne 
tot bat la cap că mâncarea din 
avion a fost execrabilă, că în 
Europa nu vezi aşa ceva, că 
aici n-ai de unde cumpăra 
mâncare fără conservanţi, că 
aici n-ai de unde cumpăra ha-
ine, troleibuzele sunt groaz-
nice şi nu există Starbucks! 
Aici totul este rău!

- Cum voooooi trăiţi aici?
Alt tip de moldoveni nu 

se linişteşte până nu ne zic 

că strada pietonală e o idee 
proastă, că peste tot se face 
altfel; că TEDx e o mediocri-
tate; că tot ce se scrie şi toate 
iniţiativele sunt neinspirate 
şi inutile; că noi n-avem 
şanse.

De cele mai multe ori, mol-
dovenii de peste hotare nu 
dau sfaturi, ei etichetează. Ei 
nu au argumente, ei au opi-
nii.

***
Tot mai des remarc mici 

ciocniri între moldovenii 
de-acasă şi cei de peste hota-
re. Incidente pline de gene-
ralizări, lamentări şi acuzaţii. 
Esenţial este însă să dai sfa-
turi cum să trăiască ceilalţi 
sau să te întrebi cum pot ei 
trăi aşa. Discuţiile despre va-
lori, despre fericire, despre 
a lucra eficient, încă nu sunt 
actuale.

Soluţii deocamdată nu 
sunt. Citim, călătorim, vor-
bim, ascultăm, mai ales as-
cultăm, creştem copii şi poate 
copii lor vor fi altfel – relaxaţi, 
buni, deschişi, mai harnici şi 
fără complexul de a fi moldo-
vean (la acest complex mai 
revin).

***
Mulţumesc moldovenilor 

relaxaţi care există şi îmi fac 
viaţa frumoasă. Ei nu se iau 
tare în serios, nu simt că sal-
vează ţara, nu cer de la alţii să 
salveze ţara, iar dacă pleacă, 
nu mă învaţă cum să trăiesc.

Vlada Ciobanu
http://vladaciobanu.com

În sfârşit, la 1 octombrie 
Guvernul de la Chişinău a 
dezvăluit misterul privind 
cheltuielile statului nostru 
cu ocazia vizitei cancelaru-
lui german Angela Merkel 
–  s-au cheltuit 282, 372 lei! 

Eram acasă în perioada 
vizitei înaltului demnitar eu-
ropean, am ascultat discur-
sul (mai bine zis, traducerea 
greoaie în limba română) 
în faţa Palatului Republicii 
în aşteptarea unei fotografii 
de prima pagină. Am simţit 
mândrie pentru ţara mea 
atunci când Merkel a spus: 
„Noi privim cu atenţie şi re-
laţiile comerciale dintre UE 
şi Moldova. Nu este vorba 
doar de promovarea econo-
miei, ci şi de contacte între 
oameni. Mă refer aici la obli-
gativitatea vizelor. Prin noul 
acord de liberalizare a vize-
lor există o obligaţiune şi un 
compromis bun. Scopul este 
libertatea oamenilor. Mă 
bucur că Moldova se află pe 
un drum bun în acest sens”. 
Apoi Cancelarul german a 
adăugat: „Aveţi o dezvolta-
tre prosperă. Vă încurajez 
că aţi pornit pe acest drum 
spre integrarea în Uniunea 
Europeană. UE vă oferă spri-
jinul respectiv. Fiţi convinşi, 
nu doar că v-am remarcat, 
ci vom fi mereu alături de 
dumneavoastră prin sfaturi, 
prin cooperare. Sporim an-
gajamentele noastre. Inten-
ţionăm să avem o sistema-
tizare a colaborării noastre. 
Scopul este ca potenţialul 
dvs. să fie sprijinit”. 

O astfel de apreciere nu 
putea fi explicată doar prin 
curtoazie, pentru că Merkel 
este cancelar al unei Bundes-
republik şi pentru că nemţii 
ştiu să fie coerenţi.

Din păcate, presa de la 
Chişinău timp îndelungat a 
rămas preocupată doar de 

Mister dezvăluit

„iarba furată” şi de întreba-
rea cât s-a cheltuit pentru 
această vizită? Nu ştiu cum, 
dar după ce am locuit şapte 
ani la Roma, unde practic pe 
agenda fiecărei săptămâni 
era un super summit sau o 
întâlnire a Celor Mari, cu eli-
coptere deasupra capitalei şi 
blocuri de poliţie în centrul 
oraşului, toate astea erau oa-
recum o chestiune obişnuită. 
Nimeni nu se întreba cât s-a 
cheltuit pentru asemenea 
întâlniri. Toată mass media 
vuia despre importanţa eve-
nimenului în sine, despre 
care şi la ce nivel a fost pre-
staţia Italiei, cum a fost vă-
zut şi apreciat S. Berlusconi, 
ulterior Super Mario (Mario 
Monti), rezultatele întâlni-
rilor, conferinţele de presă 
şi ecoul acestora în Europa 
şi peste ocean. La noi nu! În 
Moldova un înalt demnitar 
vine o dată la câţiva ani şi 
atunci locuitorii din sectorul 
Botanica au fost deranjaţi de 

incomoditatea creată, nu au 
putut să ajungă la serviciu 
la timp, din cauza străzilor 
blocate de poliţie. Cât tupeu, 
dacă ai casă pe traseul ce 
duce de la aeroport spre cen-
trul oraşului, era previzibil să 
te scoli mai dimineaţă în ziua 
cu pricina. Mai ales că toate 
posturile TV transmiteau în 
direct: avionul cancelarului 
a aterizat, copii i-au înmânat 
flori, cortegiul s-a îndreptat 
spre... Cu toate astea chişi-
năuienii s-au arătat deranjaţi 
de drumurile reparate doar 
în calea Angelei Merkel, de 
parcă, peste noapte, trebu-
iau asfaltate toate drumuri-
le Moldovei. De poliţia care 
nu ne permitea să mergem 
cu maşina unde ne place, 
de exemplu, chiar în centrul 
Chişinăului! Câţi bani s-au 
cheltuit? Şi alte întrebări care 
puteau da un sens vieţii mo-
notone de la Chişinău.

Olga Coptu
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