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Deschiderea la Roma a primei reprezentanţe în străinătate a Camerei de Comerţ a României

Mihail M. Vlasov: "Declar deschisă Reprezentanţa Camerei de Comerţ a României la Roma"
"Declar astăzi, 3 iulie, deschisă Re-

prezentanţa Camerei de Comerţ şi In-
dustrie a României la Roma", a
declarat Preşedintele CCIR, domnul
Mihail M. Vlasov, la evenimentul or-
ganizat la Accademia di Romania din
Roma. 

"Această prelungire a Camerei de
Comerţ din România va constitui un
sprijin pentru cei 70.000 de români
care au afaceri în Italia şi pentru cei
35.000 de italieni cu afaceri în Româ-
nia", a adăugat Preşedintele Camerei
Naţionale, care a citit documentul apro-
bat de conducerea CCIR referitor la
Reprezentanţa din Roma. 

(continuă la pag. 3)

Târgul România - Italia (Fiera Romania - Italia) este un eveniment
dedicat întreprinzătorilor români şi italieni, dar şi instituţiilor din cele
două ţări. “Am studiat acest proiect cu scopul de a promova mediul de
afaceri românesc pe piaţa italiană, în special către comunitatea românilor
din Italia", a declarat Eugen Terteleac, preşedintele reprezentanţei din
Italia a Camerei de Comerţ a României. Prima ediţie a Târgului a avut
loc în zilele de 1 şi 2 decembrie 2012, la Teatrul Tendastrisce din Roma.
Pe lângă întreprinzătorii români din Italia care au aderat la iniţiativă, or-
ganizatorii au reuşit să obţină participarea mai multor Consilii Judeţene,
dar şi a unor producători români cu profil bio şi tradiţional. (pag. 4)

Cristian David,
ministrul delegat
pentru românii de
pretutindeni, a su-
sţinut încă de la în-
ceput ideea
spri ji nirii între-
prinzătorilor ro-
mâni din Italia. În
timpul unei întâl-

niri la Accademia di Romania pe acea-
stă temă, ministrul David a spus,
despre înfiinţarea Camerei de Comerţ: 

«Este primul pas concret pe care îl
realizez în acest mandat. Noi şi italienii
suntem uniţi nu numai de istorie şi reli-
gie, ci şi de prezent şi mai ales de un vii-
tor comun. Înţeleg foarte bine şi susţin
dezvoltarea schimburilor economice,
dar ce mi se pare cel mai im portant este
că organizarea şi reprezentarea români-
lor din Italia a evoluat şi au apărut pre-
mizele acestui pas înainte.»

(pag. 5)

Camera de Comerţ a României din Italia a demarat un program am-
biţios de expansiune în teritoriu, prin semnarea unor acorduri cu Came-
rele de Comerţ locale şi organizarea unor forumuri economice cu
întreprinzători români şi italieni. În acelaşi timp au fost organizate mi-
siuni economice în România, de promovare a unor investitori italieni.

Până acum au fost semnate acorduri de colaborare cu două instituţii
italiene: Camera de Comerţ din Aquila şi Camera de Comerţ din Perugia.
În cele două localităţi au fost organizate apoi, cu sprijinul autorităţilor
locale, două întâlniri cu întreprinzătorii locali. În România au fost orga-
nizate mai multe misiuni economice de promovare.    (pag. 7 - 13)

Italia, prima filială

Târgul România - Italia

Acorduri de colaborare
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mandatul meu
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Italia şi România 
sunt mai aproape

12 miliarde de euro. La atât se ridică interschimbul
comercial total dintre Italia şi România. În particular,
potrivit datelor cele mai recente ale Institutului
Român de Statistică, numai în primul semestru al lui
2012 Bucureştiul a exportat către Roma o valoare de
2,77 de miliarde de euro, în scădere faţă de primul
semestru din 2011 (-6,4%), dar tot semnificativă. Im-
porturile din Italia, în schimb, au atins în aceeaşi pe-
rioadă o valoare de 3,08 miliarde de euro. Numărul
societăţilor româneşti din Italia este astăzi de circa
70.000, în special firme individuale angajate în con-
strucţii. Una din cinci se află în Lombardia. Numărul
firmelor italiene din România este acum de aproape
35.000 de unităţi.

Ţara este astăzi a doua cea mai populată din Eu-
ropa de Est, având 19 milioane de locuitori. Cu un
PIB pro-capite de 5.800 de euro (media EU este de
24.500), este a 48-a economie a lumii. Structura eco-
nomică din România este încă în fază evolutivă, fiind
în mod dur lovită de criză, dar în măsură să reacţio-
neze, în special datorită elanului dat de sectorul ser-
viciilor, care se remarcă tot mai mult în defavoarea
industriei şi agriculturii. Este o economie foarte ape-
tisantă pentru Italia.

Şi tocmai în lumina oportunităţilor interesante de
investiţii, reciproce, a luat viaţă la Roma Reprezen-
tanţa în Italia a Camerei de Comerţ şi Industrie din
România, pentru dezvolarea relaţiilor bilaterale dintre
cele două ţări. Reprezentanţa este condusă de Eugen
Terteleac, preşedinte al Asociaţiei Românilor din Ita-
lia.

D-le Preşedinte Terteleac, de unde se naşte ne-
cesitatea unei structuri camerale pentru relaţiile
Italia-România?

«O aşteptam de zece ani, din îndepărtatul 2003,
când am înfiinţat Asociaţia Românilor din Italia. Deja
atunci scriam în statut acest proiect. 

În acei ani numărul întreprinzătorilor români din
Italia era foarte scăzut, astfel că nu avea sens să o lan-
săm. În aceşti ani am lucrat din greu şi pas cu pas ne-
am apropiat de linia de sosire de astăzi. În cele din
urmă a sosit momentul.»

Care sunt obiectivele?
«Protejarea românilor care operează în Italia, re-

prezentarea intereselor lor şi promovarea dezvoltării
relaţiilor şi schimburilor comerciale şi economice

între cele două ţări, în special având în vedere situaţia
de criză, în care întreprinderile noastre, spre deose-
bire de cele italiene, nu au structuri de sprijin sau pro-
tecţie. Noi dorim să le oferim lor acest lucru, în
colaborare cu alte structuri camerale italiene.»

De ce se va ocupa, în mod concret?
«Am dori să începem de la acele servicii de care

întreprinderile italiene beneficiază deja, cum ar fi asi-
stenţa comercială, fiscală şi legală până la consultanţă
pentru relaţiile cu băncile sau cu investitorii externi.
În plus, intenţionăm să stimulăm o colaborare tehnică
şi economică între întreprinzători şi profesionişti ita-
lieni şi români. 

Forţa de lucru românească din Italia reprezintă
astăzi 2% din PIB, dar vrem şi să favorizăm include-
rea resurselor umane şi financiare. Camera de Comerţ
română, împreună cu Asociaţia Românilor din Italia,
va avea rol de punte între întreprinzătorii celor două
ţări şi va promova oportunităţile de investiţii pentru
românii din Italia şi pentru italienii din România.»

Cum s-au comportat întreprinderile române
din Italia pe timpul crizei?

«Potrivit datelor din Raportul anual privind între-
prinzătorii străini din Italia, elaborat de Centrul de
Studii al Cna, în termeni numerici în ultimii cinci ani
numărul firmelor străine din Italia a crescut cu 40%,
chiar dacă deja suferă o anumită flexiune. 

Aceasta înseamnă că, pe timpul crizei, numărul în-
treprinzătorilor străini şi în special al celor români a
reuşit să crească. Consider că acesta poate fi un factor
important de studiat pentru întreprinzătorii italieni.
Cei care reuşesc să deschidă o firmă când alţii închid
trebuie să aibă ceva în plus, nu? Deseori străinii
reuşesc mai bine pur şi simplu pentru că diferenţa de
potenţial generează mişcare, energie de afaceri.»

Vreun exemplu virtuos?
«ButanGas, printre primele întreprinderi italiene

cu patron român, creată în 1948, astăzi este unul din-
tre liderii sectorului GPL şi are o prezenţă capilară pe
întreg teritoriul. Bitdefender, producătoare de sof-
ware-uri de siguranţă, care serveşte 6 milioane de uti-
lizatori în 90 de ţări ale lumii, a stipulat un contract
de parteneriat pentru distribuţia produselor sale cu
Blufile. Ca să le citez numai pe cele mai mari.»

Întreprinzătorii italieni au fost printre primii
investitori care au întrevăzut oportunităţile oferite
de România în perioada imediat următoare revo-
luţiei din 1989, când ţara s-a deschis pieţei li-
bere…

«Aşa este. Primele investiţii italiene din România
au sosit cu precădere din Veneto şi s-au concentrat în
aşa-numitele sectoare labour intensive: ideea era de-
localizarea unei părţi din producţii şi dezvoltarea de

tipologii de prelucrare în contul terţilor de materii
prime şi semiprelucrate provenite din Italia. 

Apoi contextul economic s-a schimbat în mod gra-
dual şi noile oportunităţi care s-au creat încet încet în
ţară au atras întreprinzători din toate regiunile ita-
liene, dar şi din afara Europei. În 2007, când a intrat
în UE, s-a înregistrat o nouă schimbare. Acest eveni-
ment a fost esenţial şi pentru întreprinzătorii italieni:
s-a trecut de la o simplă delocalizare la o adevărată
internaţionalizare, cu investiţii mai structurate şi care
ţintesc inserarea pe piaţa locală.»

Cum au evoluat relaţiile?
«Italienii au început încet încet să construiască

joint ventures şi să stipuleze contracte cu producătorii
locali pentru furnizarea şi asamblarea de părţi meca-
nice şi bunuri instrumentale, până s-a ajuns la inve-
stiţii directe ale unor mari grupuri italiene pentru
producerea de bunuri şi dezvoltarea infrastructurilor.
În paralel s-au dezvoltat şi investiţiile în sectorul ser-
viciilor. 

Astăzi, întreprinzătorii italieni nu se mai duc mai
ales să producă în România pentru că e scăzut costul
muncii, ci au devenit parte importantă a ţesutului eco-
nomic local, au construit legături economice şi afec-
tive cu teritoriul, se simt români din toate punctele de
vedere. Pe lângă întreprinderile mici şi mijlocii există
şi întreprinderi italiene de dimensiuni medii şi mari
care au transferat acolo investiţii financiare şi tehno-
logice importante.»

În ce sectoare sunt implicate cel mai mult între-
prinderile italiene?

«Pe primul loc este comerţul, atât cu ridicata cât
şi în detaliu, reprezentând 24,93% din total. Foarte
importante sunt şi industria extractivă şi manufactu-
rieră. În sectoarele manufacturiere tradiţionale care
au înregistrat o explozie de investiţii în anii '90, există
o prezenţă semnificativă de producători de articole
de îmbrăcăminte, pielărie, prelucrare a lemnului, in-
dustrie alimentară şi fabricare de mobilier. În Timiş
chiar s-a creat un adevărat model districtual italian
cu circa 3.000 de firme italiene şi mixte active, din
special în Nord-Est.»

În ciuda corupţiei endemice, sunt multe opor-
tunităţile de investiţii în România…

«În acest moment sfatul pentru întreprinderile ita-
liene este să investească în utilaje şi aparaturi, pro-
duse de agricultură, pescuit şi silvicultură, articole de
îmbrăcăminte, în special din piele şi blană. Şi mai
mult, în produse alimentare, în prelucrare metalme-
canică, în materiale plastice, în dezvolatarea infra-
structurilor şi transporturilor, în energie, în special în
cea reînnoibilă.»

Care sunt avantajele în termeni competitivi?
«România posedă un mare potenţial de dezvoltare.

Resursele sale naturale sunt foarte importante: gaze
naturale, petrol brut, minerale, cărbune, chiar şi ză-
căminte de aur şi argint. Piaţa este printre cele mai
mari din estul Europei şi populaţia este foarte predi-
spusă la consum. 

Pe lângă aceasta, este necesar să se aibă în vedere
poziţia strategică în centrul Europei sud-orientale, di-
sponibilitatea unei forţe de muncă instruită şi la un
cost încă competitiv şi importantele fonduri structu-
rale puse la dispoziţie de UE, care trebuie în mod ab-
solut exploatate cât mai bine.»                    (lindro.it)

Întreprinzătorii români au ceva în plus

“Pe timpul crizei, numărul întreprinzători-
lor străini şi în special al celor români a
reuşit să crească. Cei care reuşesc să de-
schidă o firmă când alţii 
închid trebuie să aibă ceva în plus, nu?”

Eugen Terteleac, 
preşedintele reprezentanţei 
Camerei de Comerţ şi Industrie
a României în Italia 
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Roma, prima filială

Evenimentul din 3 iulie de la Roma,
organizat de CCIR şi ARI, sub patro-
najul Ministerului Dezvoltării Econo-
mice din Roma şi a Ministerului
Economiei din Bucureşti, a fost deschis
de Preşedintele noii structuri camerale,
domnul Eugen Terteleac. Domnia Sa a
explicat că înfiinţarea unei Repre-zen-
tanţe a Camerei Naţionale a fost prevă-
zută în Statutul ARI încă din 2003.
Acum o asemenea structură este indi-
spensabilă şi necesară, pentru proteja-
rea intereselor întreprinzătorilor
români din Italia.

Prezent la eveniment a fost şi Mini-
strul delegat pentru românii de pretu-
tindeni, domnul Cristian David, care a
aplaudat iniţiativa, anunţând că va spri-
jini înfiinţarea unor reprezentanţe simi-
lare în toate ţările din Comunitatea
Europeană şi din America de Nord în
care se află mari comunităţi de români. 

Domnul Ministru David a promis că
va sprijini mai multe iniţiative: încura-
jarea consumului de produse româneşti
în Italia, în rândul comunităţii româ-
neşti, organizarea târgului de produse
tradiţionale România Italia, stimularea
unor parteneriate economice între în-
treprinzătorii români şi italieni pentru
a investi în România. "Toate acestea
sunt circumscrise proiectului angajării
resurselor diasporei în modernizarea
României", a explicat Domnia Sa.

Domnul Mario Cospito, fostul am-
basador al Italiei în România, în pre-
zent consilier diplomatic al Ministrului
Dezvoltării Economice, domnul Flavio
Zanonato, şi-a amintit cu emoţie de pe-
rioada pe care a petrecut-o în România.  

Domnul Cospito a spus că soluţia
pentru ieşirea din criză o reprezintă în-
treprinzătorii, cei care aduc valoare
adăugată reală în economie, de aceea
instituţiile statului trebuie să lucreze
alături de întreprinzători. Orice iniţia-
tivă care sprijină întreprinzătorii este
aşadar binevenită, încheind cu o urare
pronunţată în limba română: "Aş dori
să urez mult succes pentru acest pro-
iect".  

Au mai luat cuvântul reprezentanţi
ai unor instituţiilor şi ai unor firme in-
teresate de noua structură camerală:
doamna Paola Brunetti, directorul ge-
neral al Direcţiei Politici pentru Inter-
naţionalizarea şi Promovarea
Schimburilor - Ministerul Dezvoltării
Economice din Italia, domnul Mauro
Mannocchi, Preşedinte Confartigianato
Imprese Roma şi Fiera din Roma, dom-

nul Massimo Canovi, vicepreşedinte
Europa de Sud Est MoneyGram, dom-
nul Corneliu Dinu - Consilier ştiinţific
Comitetul Român - Consiliul Mondial
al Energiei, domnul Andrea Amato, Se-
cretar General Reprezentanţă. 

Evenimentul a fost moderat de dom-
nul Fausto Capalbo, preşedinte ICEPS
(Istituto per la Cooperazione Econo-
mica Internazionale e i Problemi dello
Sviluppo).

În final, doamna Lavinia ŞANDRU,
trimis special Realitatea TV a dorit să
spună în încheierea evenimentului că
"am asistat la un moment istoric. Fap-
tul că acest eveniment a fost organizat
la Accademia di Romania a redat aces-

tei instituţii importanţa pe care trebuie
să o aibă. Deşi unora nu le convine, eu
spun că românii şi italienii se aseamănă
foarte mult. De aceea trebuie să lucrăm
împreună. Închei cu un proverb: dacă
vrei să ajungi repede, du-te singur.
Daca vrei să ajungi departe, mergeţi
împreună." 

Ministrul delegat pentru 
românii de pretutindeni, 
Cristian David, a promis 
sprijinul statului român

Coperta Buletinului Oficial din Trime-
strul III 2013 al Camerei de Comerţ şi In-
dustrie a României a fost dedicată
inaugurării reprezentanţei de la Roma. În
mesajul său din deschiderea revistei,
preşedintele CCIR, Mihail M. Vlasov,
afirmă:

«Lunile iulie, august, septembrie ale
fiecărui an în viaţa Camerelor de comerţ
sunt, evident, marcate de vacanţa came-
rală. Iată că, astfel, munca se reduce, eve-
nimentele sunt mai puţine, dar cu toate
acestea, dincolo de reuniunile importante,
conferinţele punctuale pe teme de interes
maxim, seminariile, forumurile, work-
shop-urile – toate ca activităţi specifice

Sistemului Cameral – s-a remarcat în plan
intern încheierea parteneriatului public-
privat cu Ministerul Economiei, iar pe
plan extern s-a inaugurat Reprezentanţa
Camerei de Comerţ şi Industrie a Româ-
niei la Roma, în Italia.

La această ultimă împrejurare doresc
să mă opresc doar pentru a sublinia impli-
carea în reuşita organizării acestei struc-
turi a unui inimos român rezident în Italia,
pe numele său Eugen Terteleac!

Şi pentru a scoate cât mai pregnant în
relief ceea ce s-a întâmplat în acest trime-
stru la Roma, spun doar atât: oamenii de
afaceri sunt energia vieţii economice, fie
aici, fie oriunde în lume!»

Coperta Buletinului Oficial al CCIR, dedicată evenimentului de la Roma

Prima discuţie cu privire la înfii-
nţarea reprezentanţei de la Roma a
avut loc în 23 ianuarie 2013, când
Preşedintele Camerei Naţionale, Mi-
hail M. Vlasov, a primit delegaţia
Asociaţiei Românilor din Italia
(ARI), condusă de Eugen Terteleac,
la Palatul Camerei Naţionale.

Potrivit unui comunicat al insti-
tuţiei, preşedintele Camerei Naţio-
nale le-a urat bun-venit oaspeţilor,

exprimându-şi bucuria că există aso-
ciaţii ale diasporei româneşti - în
speţă, în Italia - ce reprezintă intere-
sele românilor plecaţi peste hotare. 

Domnul Terteleac a mulţumit gaz-
dei pentru primirea călduroasă, pre-
zentând pe scurt activitatea
Asociaţiei Românilor din Italia. 

Potrivit comunicatului, a vorbit
despre înfiinţarea Camerei de Co-
merţ a României în Italia, cu scopul
de reprezentare a intereselor antre-
prenorilor români din Peninsulă şi de
a creşte nivelul volumului schimbu-
rilor bilaterale româno-italiene, soli-
citând sprijinul Camerei de Comerţ
Naţionale în acest demers. Au fost di-
scutate şi alte paliere ale colaborării
dintre Camera Naţională şi ARI,  pre-
cum cooperarea în vederea organiză-
rii celei de-a doua ediţii a Târgului
România - Italia la Roma.

La final, preşedintele Camerei
Naţionale le-a urat succes oaspeţilor
în demersurile pe care le vor între-
prinde, se mai spune în comunicat.

Prima întânire, la sediul
Camerei din Bucureşti

Deschiderea oficială

În data de 3 iulie 2013, 
la Accademia di Romania din
Roma a fost inaugurată filiala
din Italia a CCIR

Mihail M. Vlasov, vorbind
la evenimentul de la Roma

Ministrul David şi un grup
de întreprinzători din Roma
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Istoria unui succes

Pe 1 şi 2 decembrie a avut loc la
Roma, la Teatrul Tendastrisce, prima
ediţie a Târgului România - Italia
(Fiera Romania - Italia), eveniment
dedicat întreprinzătorilor români şi ita-
lieni, dar şi instituţiilor din cele două
ţări.

"Este vorba de un proiect pilot al
Asociaţiei Românilor din Italia (ARI),
organizat în jurul Zilei Naţionale a Ro-
mâniei, aflată deja la a noua ediţie. Am
studiat acest proiect cu scopul de pro-
mova mediul de afaceri românesc pe
piaţa italiană, în special către comuni-
tatea românilor din Italia", a declarat
Eugen Terteleac, preşedintele ARI.

Pe lângă întreprinzătorii români din
Italia care au aderat la iniţiativă, orga-
nizatorii au reuşit să obţină sprijinul şi
participarea a mai multor ministere, a
unor Consilii Judeţene, dar şi a unor
producători români cu profil bio şi tra-
diţional. În legătură cu produsele pro-
movate, preşedintele ARI a declarat:

"Accentul este pus pe calitate. Din
păcate, în Italia sunt aduse multe pro-
duse româneşti care nu întotdeauna
sunt de bună calitate. Unii italieni m-
au întrebat: «Cum puteţi mânca aceste
porcării cu atâtea substanţe chimice?».
Există un patriotism alimentar la noi:
produsele nu sunt cumpărate pentru că
sunt bune sau ieftine, ci pentru că sunt
româneşti", spune Eugen Terteleac. 

"Pe noi ne îngrijorează faptul că aici
se comercializează produse româneşti
cu E-uri peste E-uri, ne îngrijorează
pentru că ne strică imaginea. Există
produse de bună calitate din România.
Noi vrem să promovăm prin acest Târg
tot ce înseamnă produse bio: miere,
magiun de Topoloveni, cârnaţi de Pleş-
coi, brânzeturi din cele mai faimoase,
vinuri cu istorie, medaliate la diferite
concursuri: Cotnari, Panciu, vinuri din
Vrancea. Avem obligaţia să ne apărăm
imaginea şi sănătatea".

Nu toată lumea a fost de acord cu
acest proiect al asociaţiei, din motive
uşor de înţeles. Iniţiativa ARI a deran-
jat mai multe interese economice tran-
sformate în timp într-un fel de
monopol. Preşedintele ARI a declarat
că "în Italia există un monopol al im-
porturilor", şi "anumite firme româno-
italiene au încercat să boicoteze
proiectul ARI".

În paralel cu târgul România - Italia,
au fost organizate două spectacole de-
dicate Zilei Naţionale a României. 

În perioada 22-24 ianuarie 2013, o
delegaţie condusă de preşedintele Aso-
ciaţiei Românilor din Italia, Eugen Ter-
teleac, a făcut o vizită la Bucureşti.
Delegaţia a avut întâlniri la Ministerul
de Externe, Ministerul Economiei, Mi-
nisterul Muncii, Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice,
Camera de Comerţ şi Industrie a Ro-
mâniei. 

Întâlnirile au abordat trei teme im-
portante: sprijinul pe care autorităţile
româneşti îl pot acorda românilor din
Italia, proiectul reprezentanţei Camerei
de Comerţ a României în Italia şi obţi-
nerea de sprijin instituţional pentru
continuarea organizării Târgului Ro-
mânia - Italia la Roma.

La Ministerul de Externe, delegaţia
din Italia s-a întâlnit cu Ministrul de
Externe, Titus Corlăţean, şi Ministrul
delegat pentru românii de pretutindeni,
Cristian David.

Potrivit unui comunicat MAE, la în-
tâlnire au fost abordate problemele cu
care se confruntă comunitatea româ-
nească şi au fost trasate domeniile prio-
ritare de cooperare. 

Delegaţia italiană a prezentat obiec-
tivele Camerei de comerţ româneşti din
Italia, care are ca principal obiectiv
crearea unui cadru de comunicare pen-
tru întreprinzătorii români şi italieni cu
scopul de a multiplica investiţiile ace-
stora în România.

Ministrul afacerilor externe, Titus
Corlăţean, a salutat delegaţia italiană şi
a reconfirmat sprijinul Guvernului Ro-
mâniei pentru proiectele care se adre-
sează românilor din Italia. 

Şeful diplomaţiei române a subliniat
că iniţiativele care privesc România şi
comunitatea română din Italia sunt im-
portante pentru statul român şi a încu-
rajat comunităţile să dea dovadă de
unitate şi să se implice în mod activ în
identificarea şi propunerea de soluţii
pentru rezolvarea problemelor cu care
se confruntă.         (continuă la pag. 5)

Târgul România-Italia

În zilele de 1 şi 2 decembrie
2012, Asociaţia Românilor din
Italia a organizat prima ediţie a
Târgului România-Italia

Lansarea proiectului Camerei
de Comerţ române în Italia

Cu ocazia Târgului România -
Italia, prima ediţie, a fost lan-
sată ideea CCIRO Italia

Delegaţie din Italia 
în vizită la BucureştiTăierea panglicii ediţiei 1 

a Târgului România - Italia

Firmele expozante la ediţia
I au venit cu ce au mai bun

Târgul a fost vizitat de 
mii de români din Italia

Sâmbătă, 1 decembrie 2012, la ora 15, preşedintele ARI, Eugen Terteleac, a
tăiat panglica Târgului care a reunit producători de produse tradiţionale biolo-
gice din România, producători de vinuri, Consilii judeţene interesate de pro-
movarea turismului, companii de telefonie mobila şi transfer de bani, companii
de servicii. La târg, mai mulţi candidaţi la alegerile parlamentare din 9 decem-
brie 2012 au amenajat standuri pentru a-şi face cunoscută oferta electorală. În
acelaşi timp Primăria Romei a avut un stand la care erau prezenţi trei funcţionari
comunali, care au înscris sute de români pe listele electorale suplimentare, în
vederea votului pentru Primăria Romei din aprilie 2013.

Târgul România Italia are ca scop sprijinirea firmelor româneşti care vor să
pătrundă pe piaţa din Italia şi a întreprinzătorilor români din Italia. Cu această
ocazie la Roma a fost lansată ideea unei reprezentanţe a Camerei de Comerţ a
României în Italia, care să fie un punct de referinţă în dezvoltarea economică
românească în Italia. Ideea în sine nu era nouă, ea fiind conţinută în statutul
ARI. Asociaţia Românilor din Italia a avut ca obiectiv statutar, încă de la cons-
tituire, din anul 2003, înfiinţarea unei reprezentanţe a Camerei de Comerţ a Ro-
mâniei pentru sprijinirea întreprinzătorilor români din Italia şi impulsionarea
schimburilor comerciale între România şi Italia. 

Tăierea panglicii primei ediţii a Târgului
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În 29 ianuarie 2013, la Accademia
di Romania din Roma a avut loc o în-
tânire organizată de Asociaţia Români-
lor din Italia, în care s-a discutat despre
iniţiativa înfiinţării Camerei de Comerţ
a României în Italia. Participant la
această întâlnire, ministrul delegat pen-
tru românii de pretutindeni, Cristian
David, a declarat că "este primul pas
concret pe care-l realizez în acest man-
dat".

Daniela Crăsnaru, directoarea Acca-
demiei di Romania, a deschis întâlni-
rea. Eugen Terteleac a explicat că ideea
înfiinţării unei Camere de Comerţ a ro-
mânilor din Italia a fost prevăzută încă
din 2003 în statutul ARI.

"Firmele româneşti din Italia au ne-
voie de o structură organizată care să le
tuteleze şi să le ofere, în măsura posi-
bilităţilor, o serie de servicii.” a afirmat
Eugen Terteleac. 

Camera de Comerţ românească din
Italia poate avea un rol important şi în
relaţiile comerciale dintre cele două
ţări, având în vedere schimburile co-
merciale bilaterale care au ajuns la cifra
record de 13 miliarde de euro, "aceeaşi

cifră a schimburilor comerciale dintre
Italia şi India", a mai subliniat Terte-
leac.

Corneliu Dinu, consilier ştiinţific la
Comitetul român al Consiliului Mon-
dial al Energiei (CNR- CME), a făcut
o comparaţie între cele 30.000 de firme
italiene care funcţionează în România
şi cele 50.000 de firme înfiinţate de ro-
mânii din Italia. Mai mult, a spus Cor-
neliu Dinu, 1,5% din PIB-ul Italiei este
produs de români!

Alessandra Bianchi, vicepreşedinte
la organizaţia Confartigianato din pro-
vincia Roma, a fost de acord că înfii-
nţarea acestei Camere de Comerţ este
binevenită, fiind un pas foarte impor-
tant pentru dezvoltarea relaţiilor econo-
mice şi culturale dintre cele două ţări. 

Este nevoie de un raport de încre-
dere între organizaţiile româneşti şi ita-
liene, a mai spus Alessandra Bianchi,
considerând deja Camera de Comerţ a
României în Italia un partener de încre-
dere. 

Confartigianato Imprese Roma re-
prezintă circa 8.000 de firme de pe te-
ritoriul Romei şi provinciei.  

La întâlnirea de la Accademia di Ro-
mania a fost prezent şi preşedintele
Confartigianato Roma, Mauro Man-
nocchi, în acelaşi timp preşedinte al Pa-
vilionului Expoziţional "Fiera di
Roma", care a apreciat înfiinţarea Ca-
merei de Comerţ ca un "semn bun" al
dezvoltării ţesutului de afaceri în co-
munitatea românească. 

"În sectorul construcţiilor, 30% din-

tre noile firme înscrise au titulari ro-
mâni. Suntem încântaţi să dăm o mână
de ajutor firmelor româneşti din Ita-
lia.", a spus preşedintele Confartigia-
nato Roma.

O altă personalitate care a aplaudat
iniţiativa a fost Prof. Dr. Ing. Fausto
Capalbo, preşedintele ICEPS, organi-
zaţie fondată în 1966, recunoscută de
Consiliul Economic şi Social al Naţiu-
nilor Unite. Fausto Capalbo a promis
tot sprijinul organizaţiei sale şi a urat
succes iniţiativei.

Secretarul de stat de la Ministerul de
Interne, prof. Saverio Ruperto, delega-
tul ministrului de Interne pentru imi-
graţie, a adus "salutul guvernului
italian pentru această iniţiativă lăuda-
bilă, mai ales având în vedere momen-
tul economic de criză pe care-l
traversează economia occidentală, în
particular cea italiană, de aceea sunt
utile astfel de iniţiative care tind să lar-
gească graniţele statelor”, a spus Ru-
perto, care a continuat: “Cred că
înfiinţarea unei Camere de Comerţ co-
mune a celor două ţări este foarte, foar -
te oportună, nu doar pentru rădăcinile
culturale comune dintre Italia şi Româ-
nia sau pentru rădăcinile creştine co-
mune... Economia românească se
dezvoltă şi deci are nevoie de experie-
nţa ţărilor occidentale, iar economia
italiană are nevoie de forţe noi, proa-
spete, de iniţiative de afaceri mai con-
vinse. O Cameră de Comerţ poate
ghida firmele... Dau susţinerea mea
personală la această iniţiativă, care sper
să îşi arate roadele."

Cristian David, ministrul delegat
pentru diaspora, a vorbit despre semni-
ficaţia evenimentului ca despre un pas
înainte în consolidarea comunităţii:
"Este primul pas concret pe care îl rea-
lizez în acest mandat. Noi şi italienii
suntem uniţi nu numai de istorie şi re-
ligie, ci şi de prezent şi mai ales de un
viitor comun.

Înţeleg foarte bine şi susţin dezvol-
tarea schimburilor economice, dar ce
mi se pare cel mai important este că or-
ganizarea şi reprezentarea românilor
din Italia a evoluat şi au apărut premi-
zele acestui pas înainte. Pe lângă di-
mensiunea economică, acest eveniment
are o însemnătate specială, este pornit
din comunitate şi aceasta este valoarea
principală a acestui proiect. Mă bucur
să fiu aici, să contribui la acest pas
înainte."

Prima întâlnire la Accademia
di Romania din Roma

În 29 ianuarie a avut loc o im-
portantă întâlnire pentru 
istoria Camerei de Comerţ 

Salutul guvernului italian 

La întâlnirea de la Academie a
participat un secretar de stat de
la Interne, care a transmis salu-
tul guvernului italian. 

Ministrul David a numit
iniţiativa “un pas concret”

Corneliu Dinu a comparat
firmele din cele două ţări

“Primul pas concret”
(continuă de la pag. 4)
Delegaţia din Italia a fost primită

şi de ministrul Muncii, Mariana
Câmpeanu. 

Potrivit unui comunicat al Mini-
sterului Muncii, ministrul a subliniat
preocuparea constantă pe care
MMFPSPV (Ministerul Muncii, Fa-
miliei, Protecţiei Sociale şi Persoane-
lor Vârstnice) o are pentru
comunităţile de români din afara gra-

niţelor, prin instrumente concrete din
domeniul formării şi ocupării forţei
de muncă, inspecţiei muncii, prote-
cţiei sociale şi al asistenţei sociale, pe
linia relaţiilor bilaterale cu ţările
gazdă precum şi prin relaţiile directe
cu asociaţiile şi organizatiile români-
lor din străinătate. 

Potrivit comunicatului, reprezen-
tanţii românilor din Italia au mulţu-
mit ministrului pentru interesul
MMFPSPV pentru problematica ace-
stor comunităţi de români de peste
graniţe şi au prezentat mai multe mo-
dalităţi prin care parteneriatul cu Mi-
nisterul Muncii poate veni în
întâm pinarea problemelor lor speci-
fice.

Cele două părţi au discutat despre
problemele cu care se confruntă ro-
mânii care muncesc în Italia, cum ar
fi: munca la negru, cunoaşterea insu-
ficientă a legislaţiei muncii şi, impli-
cit, a drepturilor pe care le au,
sistemul de pensii publice. 

Ministrul muncii a apreciat întâl-
nirea ca fiind utilă şi necesară pentru
menţinerea unei linii deschise de co-
municare între MMFPSPV şi româ-
nii din Italia, precum şi pentru
intensificarea acţiunilor concrete pe
care autorităţile române le întreprind.

Pe 23 ianuarie, delegaţia din Italia
a fost primită de ministrul Econo-
miei, Varujan Vosganian. Potrivit
unui comunicat al Ministerului Eco-
nomiei, Preşedintele ARI a făcut o
prezentare a Camerei de Comerţ a
României pentru Italia, adresându-i
ministrului Economiei invitaţia de a
participa la lansarea oficiala a ace-
steia, care va avea loc la Roma.

Ministrul Economiei a apreciat ini -
ţiativele ARI pe linia dezvoltării re-
laţiilor româno-italiene, asigurându-i
pe partenerii de dialog de întreaga
cooperare a Ministerului Economiei.

Delegaţie din Italia 
în vizită la Bucureşti



Il free press per Romeni in Italia

Stampa, web, guide, marketing 
Entra in contatto con la più grande comunità straniera in Italia! 

CONTENUTO EDITORIALE 
Ziarul Romanesc, leader di mercato per la stampa romena 
in Italia assieme a Gazeta Romaneasca (l’edizione 
venduta in edicola) ha una diffusione nazionale e una 
reputazione incontrastata per l’alto standard giornalistico. 
Scritto interamente in lingua romena, dal 2006 Ziarul 
Românesc porta alla comunità romena in Italia notizie, 
cronaca e analisi approfondite su quelle che sono 
le tematiche più calde della settimana in Romania: 
cronaca politica, sportiva, intrattenimento, interviste, 
eventi non solo da Bucarest, ma dalle singole regioni o 
province. In più, dall’Italia un primo piano sul personaggio 
della settimana e le ricercatissime pagine di annunci, 
Anunuturi Gratuite, una “Porta Portese” per romeni in Italia.

DIFFUSIONE
Ziarul Românesc è un settimanale free-press interamente 
in lingua romena in uscita ogni sabato con una tiratura 
di 46.000 copie la 1° settimana del mese e 15.000 copie 
le altre settimane, che insieme raggiungono fino a 186 
mila lettori al mese. La distribuzione viene effettuata su 
scala nazionale, nelle zone di maggior concentrazione 
di popolazione romena: Roma, quindi Milano, Torino, 
Bologna, Padova. La distribuzione viene effettuata tramite 
distribuzione diretta o per mezzo di grossisti in una rete 
di negozi romeni, chiese di culto ortodosso romeno, 
associazioni comunitarie e biblioteche. Nell’edizione 
mensile, si aggiungono a questa rete consolidata, i 
principali negozi di money transfer della penisola.

DATI STATISTICI
La comunità romena è la più grande fra le comunità 
straniere residenti in Italia. La stima ufficiale (Caritas 
2012) è di 968.576 cittadini romeni presenti stabilmente 
in Italia. È la comunità straniera più numerosa: 19.3% del 
totale della popolazione straniera residente, e cresce del 
+9,1%. annuo.
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Colaborare între Camera de Co-
merţ şi Industrie a României în Italia
şi Camera de Comerţ din Aquila.

Vineri, 4 octombrie, a fost semnat
un protocol de colaborare între Camera
de Comerţ din Aquila şi Camera de Co-
merţ şi Industrie a României în Italia
pentru a încuraja adoptarea şi punerea
în aplicare a acţiunilor necesare pentru
a atrage investiţii străine în sectoare de
reciproc interes, stimularea relaţiilor
comerciale între companii, cooperarea
instituţională şi dezvoltarea socio-eco-
nomică a teritoriului.

Acestea sunt obiectivele Protocolu-
lui de înţelegere semnat în această di-
mineaţă, la Aquila, la sediul Camerei,
de catre preşedintele Camerei de Co-
merţ din provincia Aquila, Lorenzo
Santilli, şi preşedintele Camerei de Co-
merţ şi Industrie a României în Italia,
Eugen Terteleac.

În cadrul raportului de cooperare,
cele două organizaţii s-au angajat să
consolideze atractivitatea investiţiilor
în propriul teritoriu, identificând dome-
niile de major interes, să constituie re-
laţii comerciale reciproce, să
promoveze iniţiative la nivel legislativ
menite să încurajeze noi investiţii, să
pună în valoare realităţile productive şi
industriale locale, prin organizarea de
evenimente specifice, cu scopul de a
promova colaborarea instituţională, de
asemenea, şi asupra activităţilor de
schimb de know how şi inovare, facili-
tând în acelaşi timp o colaborare în
ceea ce priveşte procesul formativ pen-
tru a favoriza sectorul afacerilor.

”Memorandumul de colaborare
semnat astăzi - a declarat Lorenzo San-
tilli, preşedinte al Camerei de Comerţ
din Aquila - vizează consolidarea re-
laţiilor cu Camera de Comerţ română
şi societăţile româneşti care operează
în provincia noastră, astfel ca procesul
de integrare să faciliteze procesul de
coeziune socială necesar ţării noastre.”

”În ceea ce priveşte sistemul de afa-
ceri - adaugă Santilli - noi credem că
prezenţa semnificativă a companiilor
româneşti în teritoriul nostru ar putea
reprezenta o forţă motrice a schimbu-
rilor economice cu companiile autoh-
tone care privesc cu interes fenomenul
de internaţionalizare, dar şi pentru creş-
terea şi dezvoltarea acestora.”

Prima iniţiativă în urma acestui
acord a fost "Forumul economic Ro-
mania-Italia Abruzzo 2013”, care a
avut loc pe 19 octombrie la Aquila. Vor
fi organizate, de asemenea, cursuri de
management al afacerilor pentru com-
panii şi de actualizare în ceea ce pri-
veşte cerinţele de reglementare
necesare pentru introducerea pe piaţă
în mod corespunzător.

"Protocolul de colaborare - a expli-
cat Eugen Terteleac, preşedintele
CCIRO-IT - va fi util pentru a conso-
lida colaborarea între cele peste trei mii
de companii, înfiinţate în Abruzzo de
către cetăţenii născuţi în România şi în-
treprinderile din Abruzzo.”

Cele două camere vor furniza servi-
cii comune la nivel economic/comer-
cial, în sectorul serviciilor, precum şi o
politică de schimb între companiile au-
tohtone şi cele româneşti pentru achi-
ziţionarea de materii prime şi de
produse.

”Regiunii Aquila i se acordă o mare
atenţie - a subliniat Terteleac - vrem să
consolidăm schimburile culturale între
cele două ţări: o activitate necesară
pentru integrarea cetăţenilor noştri care
trăiesc şi lucrează în provincia Aquila.
Schimburile culturale stau la baza con-
solidării schimburilor economice.”

Iniţiativa a fost posibilă cu sprijinul
Asociaţiei Internaţionale "Cavalieri di
San Giorgio di Bologna", care a acţio-
nat ca punte de legătură între cele două
Camere de Comerţ."

La semnarea protocolului de la
Aquila au mai participat preşedintele
Asociatiei Internaţionale "Cavalieri di
San Giorgio" - Michele Maria Biallo,
secretarul-general - Alfredo Ranieri
Montuori, secretarul general al CCIRO
Italia - Andrea Amato şi vice-preşedin-
tele Camerei de Comerţ Aquila - Ago-
stino Del Re.

3000 de firme româneşti

În Abruzzo sunt înregistrate
peste 3000 de firme cu acţio-
nari născuţi în România

Salutul preşedinţilor celor
două camere de comerţ

Primul acord de colaborare
a fost semnat la Aquila

Acordul prevede susţinerea
întreprinzătorilor români

Acorduri 
şi forumuri
economice
Aquila - acord de colaborare
Primul acord de colaborare

Camera de Comerţ română din
Italia a semnat primul acord cu
Camera de Comerţ din Aquila
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Primul Forum economic Româ-
nia-Italia, organizat la Aquila: con-
solidarea activităţii întreprinderilor
româneşti din Abruzzo, programe şi
oportunitãţi disponibile pentru inve-
stiţiile în economia României

În Regiunea Abruzzo sunt trei mii
de firme româneşti înscrise la Camera
de Comerţ. Dintre acestea, 400 sunt ac-
tive în provincia Aquila, în sectoarele
construcţiilor, comerţului, serviciilor şi
asistenţei familiale. Întreprinderi care
reprezintă o resursă importantă, care
trebuie pusă în valoare. 

Aceasta a fost tema centrală a pri-
mului Forum economic Italia-Româ-
nia, organizat de Camera de Comerţ
din Aquila şi Camera de Comerţ a Ro-
mâniei în Italia, care s-a desfăşurat
sâmbătă 19 octombrie, la Aquila, în
sala ”Tre Marie” de la Arhiva de Stat.
La eveniment au fost invitaţi întreprin-
zători români şi italieni din Abruzzo
(Pescara, Aquila, Teramo, Chieti, Sul-
mona, etc.), reprezentanţi ai instituţiilor
locale şi provinciale.

"Primul Forum economic – a expli-
cat Lorenzo Santilli, preşedintele Ca-
merei de Comerţ din Aquila – a fost
organizat cu intenţia de a consolida ac-
tivitatea întreprinderilor româneşti care
operează în Abruzzo, pentru a atrage
noi investiţii, pentru a face cunoscute
oportunităţile legislative care pot favo-
riza sosirea de noi firme în provincia
noastră. 

În centrul întregului program figu-
rează cultura primirii, ca marea opor-
tunitate de coeziune socială: am căzut
de acord să stabilim, împreună cu Ca-
mera de Comerţ a României în Italia,
un parcurs de relaţii pentru a asista în-
treprinderile româneşti la creşterea lor
şi pentru a furniza firmelor din Aquila
noi oportunităţi de dezvoltare”.

"Este un important moment de dia-
log cu întreprinderile româneşti care
operează în teritoriu, cărora le propu-
nem o serie de servicii care merg de la
dezvoltare şi inovaţie până la proteja-
rea şi promovarea interschimburilor
culturale şi comerciale", a afirmat
preşedintele Camerei de Comerţ a Ro-
mâniei în Italia, Eugen Terteleac.

Pe timpul Forumului, preşedintele
Terteleac a anunţat şi "posibilitatea,
pentru organizaţia camerală română, de
a garanta, în raport cu instituţiile de
creditare, creditele pentru firmele ro-
mâneşti prezente în provincia Aquila".

Un alt subiect asupra căruia s-a con-
centrat atenţia întreprinzătorilor preze-
nţi la eveniment a fost  legat de
internaţionalizare ca instrument de dez-
voltare.

În privinţa întreprinderilor aquilane,
acestea pot investi în România în mai
multe domenii. Sectorul cel mai râvnit
este cel agricol, pentru care sunt alo-
cate 9 miliarde de euro din fonduri eu-
ropene pentru valorizarea agriculturii
şi refacerea infrastructurilor. Şi sectorul
construcţiilor poate oferi, în România,
posibilităţi de investiţie pentru între-
prinderile aquilane, referitor la marile
lucrări, precum construcţia de auto-
străzi şi porturi.

La Forumul economic, moderat de
jurnalistul de la Rai, Paolo Rico, au
mai participat vicepreşedintele organi-
zaţiei camerale române, Ioan Corneliu
Dinu, secretarul general, Andrea
Amato, vicepreşedintele Camerei de
Comerţ din Aquila, Agostino Del Re,
secretarul general, Fausta Emilia Cle-
menti, viceprefectul din Aquila, Giu-
seppe Guetta, senatoarea PD Stefania
Pezzopane, preşedintele Institutului
pentru cooperare economică internaţio-
nală şi probleme ale dezvoltării, Fausto
Capalbo, primarul din Sulmona, Giu-
seppe Ranalli, şi Mihai Barbuliceanu,
expert în fonduri europene.

În timpul Forumului, primarul din

Sulmona, oraş înfrăţit cu Constanţa, a
lansat un proiect legat de sărbătorirea,
în anul 2017, a două milenii de la mo-
artea poetului Ovidiu, anunţând un pro-
gram de schimburi culturale, turistice
şi economice. 

Camera de Comerţ a României în
Italia a anunţat că va participa la orga-
nizarea evenimentelor de sărbătorire a
marelui poet latin, în cadrul proiectului
Ovidio 2017.

Primul forum economic

Întâlnire la Aquila cu întreprin-
zători italieni şi 
români, pe teme economice

Primul forum economic

Întâlnire la Aquila cu întreprin-
zători italieni şi 
români, pe teme economice

Întâlnirea a avut loc în sala
“Tra Marie” de la Arhive 

Giuseppe Ranalli, Lorenzo
Santilli, Eugen Terteleac

Forumul economic de la Aquila

În Italia există astăzi, potrivit da-
telor infocamere, 44.817 firme indi-
viduale cu titular născut în România.
În 2011, numărul acestora era de
40.205, iar în 2012 de 43.345. 

Dintre aceste firme, cele mai
multe sunt înregistrate în domeniul
construcţiilor (31.535 în 2013), ur-
mate, la mare distanţă, de firme din
domeniul comerţului (4.134 în 2013)
şi activităţi de manufactură (2.030 în
2013). 

În acelaşi timp, în Italia sunt înre-
gistrate alte 29.372 companii în care
unul dintre acţionari sau directori
(preşedinţi ai Consiliului de Admini-
straţie) provine din România.

Peste 70.000 de
firme în Italia cu 
titulari sau manageri
născuţi în România

Schimburile comerciale între Ita-
lia şi România în 2012 au atins o va-
loare totală de 11,4 miliarde de euro,
din care circa 6 miliarde au reprezen-
tat importuri şi 5,4 miliarde exporturi
către Italia, ţară clasată pe locul al
doilea printre ţările de destinaţie a
exporturilor româneşti. 

De zece ani Italia deţine primul
loc pentru numărul de firme înregi-
strate în ţară şi se afla din 2012 pe
locul şapte în privinţa capitalului in-
vestit. 

Dintre marile grupuri italiene care
au investit în România se remarcă Pi-
relli, Tenaris, Astaldi, Tirrenia Scavi,
Pizzarotti, Radici, Natuzzi, Zoppas,
De Longhi, Parmalat, ENI, Generali,
Autoitalia, Iveco, Butan Gas, Edison,
Gasplus, Siad, Ansaldo Nucleare si
alte societati italiene ale Grupului
Finmeccanica

Domeniile de maxim interes pen-
tru companiile italiene au fost, în ul-
timii ani: energie, transporturi,
infrastructură şi agricultură. 

Primul loc la firme
înregistrate, locul
şapte la valoarea 
capitalului investit
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Camera de Comerţ din Perugia şi Camera de Comerţ a României în Italia
au semnat un protocol de colaborare.

Camera de Comerţ din Perugia şi Camera de Comerţ a României în Italia au
semnat miercuri, 23 octombrie, un protocol de colaborare care prevede sprijinirea
întreprinzătorilor români din provincia Perugia, atragerea de investiţii străine în
sectoare de reciproc interes, stimularea relaţiilor comerciale între companii, coo-
perarea instituţională.

Protocolul a fost semnat la sediul instituţiei italiene, de către preşedintele Ca-
merei de Comerţ din Perugia, Giorgio Mencaroni, şi preşedintele Camerei de Co-
merţ şi Industrie a României în Italia, Eugen Terteleac.

În cadrul raportului de cooperare, cele două organizaţii se angajează să pro-
moveze investiţii atractive în teritoriul de competenţă, să construiască relaţii co-
merciale în domenii cu mare potenţial, să încurajeze noi investiţii, să prezinte
realităţile productive şi industriale locale, prin organizarea de forumuri econo-
mice, seminarii şi alte evenimente specifice, cu scopul de a face schimb de know
how şi bune practici, facilitând în acelaşi timp o colaborare în ceea ce priveşte
procesul formativ pentru a favoriza sectorul afacerilor.

"Aşa cum am spus încă de la inaugurarea reprezentanţei Camerei de Comerţ
a României în Italia, organizaţia noastră are două scopuri majore: sprijinirea în-
treprinzătorilor români din Italia şi stimularea investiţiilor din Italia, făcute fie de
investitori italieni, fie de români stabiliţi aici, în economia României", a afirmat
Eugen Terteleac după semnarea acordului de la Perugia.

La semnarea protocolului a participat şi secretarul general al Camerei de Co-
merţ şi Industrie a României în Italia, Andrea Amato.

Prima iniţiativă care a fost oprga-
nizată, conform acestui protocol, a
fost "Forumul economic Romania-
Italia Perugia 2013”, care a avut loc
pe 9 noiembrie la Perugia.

Lucrarile Forumului s-au axat pe
două direcţii. În primul rând informa-
rea întreprinzătorilor din regiunea Um-
bria cu privire la oportunităţile oferite
de piaţa românească. 

Există în Umbria societăţi foarte pu-
ternice, din domeniul construcţiilor,
agroalimentar, industria textilă, intere-
sate să investească în România. Aceste
firme vor fi sprijinite în mod transpa-
rent de Camera de Comerţ şi Industrie
a României, pentru comercializarea
unor produse "made in Italy" şi deschi-
derea unor unităţi de producţie.

În al doilea rând discuţiile s-au axat
pe situaţia firmelor din regiunea Um-
bria constituite de cetăţeni născuţi în
România. Peste 1.200 de cetăţeni ro-
mâni au activităţi comerciale şi de pro-
ducţie în regiunea Umbria şi contribuie
la economia locală. Aceste firme sunt
afectate de criza economică poate mai
mult decât firmele italiene, având în
vedere că dintotdeauna antreprenorii
straini au fost discriminaţi de către
bănci, uneori chiar şi de autorităţi,
având şanse mai mici de a participa la
licitaţiile publice.

"Prin acordul de colaborare semnat
cu Camera de Comerţ din Perugia, Ca-
mera de Comerţ a României din Italia
doreşte eliminarea oricăror diferenţe de
tratament a întreprinzătorilor români,
sprijinirea investiţiilor în ambele sen-
suri pe axa Umbria - România, crearea
unor premise de dezvoltare a schimbu-
rilor economice între România şi Ita-
lia.", a afirmat Eugen Terteleac.

Dintre cei circa 80 de invitaţi, antre-
prenori români şi italieni din mai multe
domenii de activitate (energie, constru-
cţii, etc.), foarte mulţi au fost interesaţi
de investiţiile în România şi obţinerea
de fonduri europene.

Un salut instituţional a fost exprimat
de Aviano Rossi - vicepreşedintele pro-
vinciei Umbria, Giuseppe Lomurno -
asesor la Primăria din Perugia şi Mario
Pera - seceretarul general al Camerei
de Comerţ din Perugia. În introducerea
forumului, moderatorul Jean Luc Um-
berto Bretoni, a explicat că economia
românească seamănă mult cu cea din
Umbria, pentru că ambele sunt consti-
tuite în general din intreprinderi mici.

Marius-Cristian Cristea, reprezen-
tantul Ambasadei, a prezentat situaţia
economică a României cu oportuni-
tăţile reale disponibile pe piaţa româ-
nească pentru investitorii străini, dar şi
situaţia schimburilor economice între
România şi Italia.

"Aceste întâlniri - a confirmat şi
Aviano Rossi - sunt utile pentru a îm-
părtăşi valori şi cunoştinţe din două ţări
foarte similare. De la începutul manda-
tului meu am spus că instituţia noastră
este deschisă şi gata să-i primească pe
românii care muncesc şi contribuie la
economia ţării. Se vorbeşte des de criza
economică. Două elemente foarte im-
portante pentru a o depăşi sunt Europa
şi cooperarea".

Forum economic în Umbria

Întâlnire la Perugia cu între-
prinzători italieni şi 
români, pe teme economice

Al doilea protocol: Andrea
Amato, Eugen  Terteleac şi

Giorgio Mencaroni

Colaborare cu Perugia

Cheiea depăşirii crizei este
colaborarea dintre firme
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Primarul Fassino,
la Forumul de la
Torino: Românii
sunt bine integraţi

"Cei 100.000 de români din Pie-
monte sunt foarte bine integraţi", a afir-
mat primarul din Torino, Piero Fassino,
la a treia ediţie a Forumului economic
România - Italia. Evenimentul a fost
organizat de Camera de Comerţ a Ro-
mâniei în Italia (CCIRO Italia) sâm-
bătă, 16 noiembrie, la Sala Consiglieri
de la Palazzo Cisterna din Torino.

În intervenţia sa din cadrul forumu-
lui, Piero Fassino a subliniat importa-
nţa comunităţii româneşti din Piemonte
pe plan economic şi social: “În Torino
sunt 50.000 de cetăţeni români, iar în
regiunea Piemonte peste 100.000 de
români foarte bine integraţi. Schimbu-
rile economice între România şi regiu-
nea Piemonte sunt deja istorice şi bine
consolidate.”

Edilul din Torino a apreciat organi-
zarea Forumului, susţinând că inter-
naţionalizarea firmelor în dificultate
din zona Torino se poate face cu succes
către România. În încheierea interve-
nţiei sale, primarul a amintit de contri-
buţia muncitorilor români la marile
opere publice, explicând că Expo 2015
este un proiect la care românii vor avea
cu siguranţă o contribuţie importantă.

Preşedintele CCIRO Italia, Eugen
Terteleac a salutat discursul primarului
Piero Fassino, mulţumindu-i pentru
prezenţă şi pentru atenţia acordată ace-
stui forum economic, oferindu-i Bule-
tinul Oficial al Camerei de Comerţ şi
Industrie a României.

La întâlnirea de la Torino au inter-
venit Preşedintele Confartigianato Im-
prese Piemonte, Francesco del Boca,
care a confirmat colaborarea cu Ca-
mera de Comert şi Industrie a Româ-
niei în Italia, şi Directorul General al
CEI Piemonte (Centrul pentru interna-
tionalizare in Piemonte), Giuliano
Lengo. Viceconsulul de la consulatul
general al României de la Torino, Si-
mona Sora, a prezentat în ansamblu si-
tuaţia comunităţii româneşti din
Piemonte şi sprijinul consulatului pen-
tru investitorii români şi italieni din

Piemonte.
Secretarul general al CCIRO Italia,

Andrea Amato, a prezentat pe larg ser-
viciile şi acţiunile în curs ale instituţiei
camerale a României, ca şi politicile
statului român în ceea ce priveşte inve-
stitorii străini şi români din diaspora,
Fondurile structurale europene, pro-
grame di viitor. Andrea Amato a pre-
zentat, ca proiect prioritar al CCIRO
Italia, Incubatorul de IMM – uri, un
proiect care va fi operativ începând din
2014.

La Torino a fost desemnat şi repre-
zentantul CCIRO Italia în Piemonte.

"Cea mai mare realizare a acestui
forum este faptul că am reuşit să iden-
tificăm persoana potrivită care să repre-
zinte în Piemonte Camera de Comerţ şi
Industrie a României în Italia. Doamna
Ana Maria Irimia, şi ca semn de recu-
noaştere pentru faptul că este primul
cetăţean român care a obţinut titlul de
doctor în expertiză contabilă în Italia,
astăzi 16 noiembrie este desemnată ca
reprezentant în Piemonte al Camerei de
Comerţ şi Industrie a României în Ita-
lia. Ne vom revedea peste un an, sper
tot aici, în aceeaşi locaţie, când vom di-
scuta şi despre rezultatele filialei din
Piemonte”, a declarat Eugen Terteleac.

Primarul din Torino 
a ţinut să fie prezent

Recunoaştere pentru
Ana Maria Irimia

Domnule primar, iată
activitatea noastră

Eveniment organizat
la Palazzo Cisterna

Participarea primarului

Primarul Oraşului a salutat
iniţiativa organizării acestui
Forum Economic

Responsabil în Piemonte

La Torino a fost desemnat 
reprezentantul CCIRO Italia 
în Piemonte.
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Ambasadoarea  
României la Roma: 
Iată de ce trebuie să
investiţi în România

Interviul acordat Revistei Cciro Ita-
lia de către Ambasadorul Dana Con-
stantinescu 

Doamnă Ambasador, care este
strategia Ambasadei României pen-
tru susţinerea întreprinzătorilor ro-
mâni din Italia care vor să
investească în economia României?

«Încep prin a anunţa începutul cola-
borării dintre Ambasada României şi
două bănci importante, una românea-
scă şi una italiană, în ideea de a sprijini
întreprinzătorii români din Italia care
vor să investească în ţara natală. Aceste
bănci ne-au prezentat câteva proiecte
care vin în ajutorul oamenilor de afa-
ceri, inclusiv al celor care vor sa-şi de-
schidă o nouă afacere în România. 

Numărul societăţilor cu capital ro-
mânesc din Italia este unul destul de
numeros, conform datelor Camerei de
Comerţ italiene, în primul trimestru din
2013 fiind înscrise în Registrul Come-
rţului din Italia aproape 45.000 de
firme individuale, respectiv persoane
fizice autorizate provenind din Româ-
nia, care desfăşoară diverse activităţi şi
care astfel îşi pot consolida afacerea în
ambele ţări.»

Care ar fi avantajele oferite de
economia românească pentru atra-
gerea investitorilor din Italia? 

«Având în vedere previziunile de
creştere a economiilor celor două ţări,
există premisele unei dezvoltări a re-
laţiilor economice bilaterale, iar nve-
stiţiile în România prezintă o serie de
avantaje:  

Poziţia geografică strategică în UE,
între Balcanii de Vest şi Federaţia
Rusă: Traversată de trei coridoare de
transport paneuropene şi cu aproxima-
tiv 20 de milioane de locuitori, Româ-
nia reprezintă una dintre principalele
pieţe ale Europei Centrale şi de Est şi
o importantă poarta de acces pentru
piaţa unică europeana  care numara
circa 500 milioane consumatori.

Resursele: Forţa de muncă foarte
bine calificată şi instruită (limbi străine
şi cunoştinţe IT) la costuri relativ scă-
zute, precum şi resurse agricole, mine-
rale, hidrologice, rezerve de gaz şi
petrol.

Avantaje politice si economice:
Măsurile luate de către guvern repre-
zintă un factor de stabilitate pentru in-
vestiţii. România este membră NATO

şi UE şi beneficiază de fonduri structu-
rale şi de coeziune, iar în anumite con-
diţii poate acorda şi ajutoare de stat.
Amintesc faptul că în România se
aplica o cotă unică de 16% asupra sa-
lariilor persoanelor fizice şi asupra pro-
fiturilor persoanelor juridice.

Garanţiile care rezultă din relaţiile
internaţionale: Acordul bilateral ro-
mâno-italian de promovare şi protecţie
reciprocă a investiţiilor, calitatea de
membru ONU, a Consiliului Europei,
a OSCE, OMC. Nu în ultimul rând,
prezenţa băncilor italiene pe teritoriul
românesc reprezintă o garanţie pentru
oamenii de afaceri italieni.

Oportunităţile din privatizări şi
din proiectele de infrastructură: Pote-
nţialul creşterii reţelei de infrastructură,
încă redusă, deschide noi oportunităţi
fie pentru firmele italiene deja prezente
în România sau care doresc să intre în
sectorul construcţiilor sau transporturi-
lor.

În anii următori, pe fondul unei re-
dresări economice, este posibilă şi re-
lansarea industriei, iar Italia este deja
prezentă în România în sectorul maşi-
nilor, utilajelor şi echipamentelor elec-
tronice şi electrocasnice. 

România este interesată de intrarea
pe piaţa locală atât a produselor agroa-
limentare de calitate, cât şi a echipa-
mentelor agricole provenite din Italia.
În aproape toate judetele României exi-
stă oportunităţi agricole care, pentru a
fi dezvoltate, necesită know-how şi
echipamente adecvate.

Creşterea veniturilor şi consolidarea
unei clase de mijloc în România favo-
rizează cererea de produse şi bunuri de
consum în care Italia, prin tradiţie, ex-
celează: textile, pielărie şi încălţăminte.
Multe dintre acestea sunt produse în
România cu materie primă din Italia. 

Lansarea recentă a unei legislaţii

deosebit de favorabile surselor regene-
rabile de energie şi numeroasele avan-
taje naturale pe care România le oferă
(capacitatea hidrologică imensă, mari
suprafeţe de producţie de biocombusti-
bili, prezenţa gazului, petrolului şi
energiei nucleare) stimuleaza creşterea
cererii de maşini şi echipamente de ca-
litate. 

Mai mult, furnizarea de programe
de stimulare - “certificatele verzi” -
pentru producătorii de "energie curată",
a adus deja în România, mii de antre-
prenori italieni din domeniu. Însă Ro-
mânia dispune în plus de un important
potenţial neutilizat de surse regenera-
bile: biomasă, energia solară, eoliana şi
geotermică.»

Cum apreciaţi colaborarea de
până acum dintre Ambasadă şi Re-
prezentanţa în Italia a Camerei de
Comerţ şi Industrie a României?

«Ambasada priveşte Reprezentanţa

Camerei de Comert şi Industrie ca pe
un aliat în efortul de a deschide noi căi
de acces spre business-ul românesc. În
consecinţă, am delegat deja reprezen-
tantul Biroului de Promovare Comer-
cial-Economică din cadrul Ambasadei
pentru a participa la evenimentele or-
ganizate de către Cciro Italia. 

Împreună au fost deja organizate câ-
teva forumuri economice de promovare
a oportunităţilor din mediile de afaceri
româneşti. Avem în plan şi pentru pe-
rioada imediat următoare organizarea
unor forumuri economice italo-ro-
mâne: unul dedicat oportunităţilor din
agricultura românească pe 29 noiem-
brie, Târgul Italia-România de la sfă-
rşitul acestei luni (30 noiembrie - 1
decembrie), dar şi alte evenimente pen-
tru luna decembrie.

Având în vedere faptul că CCIRI
este înfiinţată de doar cîteva luni, cu si-
guranţă exista direcţii în colaborarea
noastră care pot fi îmbunătăţite.»

Alianţa cu Ambasada

Ambasada priveşte Reprezenta-
nţa Camerei 
de Comert şi Industrie 
ca pe un aliat în efortul 
de a deschide noi căi de acces
spre business-ul românesc.

3 iulie 2013: Dana Constantinescu şi-a prezentat scrisorile de acreditare
la Quirinale. În aceeaşi zi, a participat la Accademia di Romania la 
inaugurarea reprezentanţei Camerei de Comerţ a României ]n Italia

Cristian David, Mario Cospito
şi Dana Constantinescu



MARIO VALENTINO 
FASHION IN BUCAREST

October 30th 2013

www.mariovalentino.it
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Mario Valentino 
Fashion in Bucharest

Camera de Comerţ şi Industrie a Ro-
mâniei - Camera Naţională  a organizat
vernisajul expoziţiei Mario Valentino
Fashion in Bucharest.

Evenimentul a avut loc miercuri, 30
octombrie 2013, la Palatul Camerei
Naţionale (Bd. Octavian Goga, nr. 2,
sector 3, Bucureşti.)

Evenimentul, organizat cu sprijinul
reprezentanţei din Italia a Camerei de
Comerţ şi Industrie a României
(CCIRO Italia) a prezentat, în avanpre-
mieră în România, noile modelele de
pantofi şi genţi de damă, ediţia primă-
vară - vară 2014.

Întâlnirea a fost destinată în princi-
pal retailerilor de produse de marochi-
nărie, având în vedere faptul că Mario
Valentino previzionează încheierea de
parteneriate de colaborare pentru distri-
buirea produselor marca Mario Valen-
tino pe piaţa românească. 

În cadrul evenimentului a fost reali-

zată o prezentare a produselor din co-
lecţia primăvară - vară 2014, care a fost
lansată la Milano.

Compania "Mario Valentino" a fost
fondată în 1952 de către Mario Valen-
tino în Napoli, unde se află şi astăzi se-
diul central. 

Compania deţine propria marcă în-
registrată, comercializând în întreaga
lume încălțăminte, accesorii şi îmbră-
căminte din piele.

Primul tip de pantof sub marca
“Mario Valentino” a fost creat de către
tatăl lui Mario, Vicenzo Valentino, care
era considerat cel mai bun meşter din
lume, de la începutul activităţii sale. 

În anii '70 și '80, modele de top, cum
ar fi Veruska și Naomi Campbell, au
contribuit la succesul mărcii, iar foto-
grafi de renume, precum Robert Map-
plethorpe, Guy Bourdin și Helmut
Newton au arătat că Mario Valentino
este o formă reală de artă şi design. 

Lucebianca - Gioelli italiani in Bucharest
Camera de Comerţ şi Industrie a Ro-

mâniei - Camera Naţională, a găzduit
pe 6 noiembrie vernisajul expoziţiei
Lucebianca in Bucharest, ocazie de re-
lansare a industriei prelucrării metale-
lor preţioase în România, prin
semnarea  acordului de colaborare între
Reprezentanţa în Italia a Camerei de
Comert si Industrie a Romaniei,
CONF. ASCA – Confederaţia Meşteşu-
gărească de Servicii, Comerţ şi Agri-
cultură (Confederazione Artigianato
Servizi Commercio e Agricoltura) şi
APA - Asociaţia Meşteşugarilor din
Provincia Napoli (Associazione Pro-
vinciale Artigianato Napoli.). 

La evenimentul organizat la Palatul
Camerei Naţionale a fost prezent
Eugen Terteleac, preşedintele Repre-
zentanţei în Italia a Camerei de Comert
si Industrie a Romaniei, care a subliniat
multiplele implicaţii şi efecte în econo-
mia României şi pentru dezvoltarea re-
laţiilor româno-italiene. 

Pe de o parte,  evenimentul a marcat
prezenţa pentru prima dată în România
a firmei italiene Lucebianca, care a pre-
zentat publicului român cele mai noi
colecţii de bijuterii  sub mărcile  proprii
consacrate: leBebé gioielli, Qabala şi
Vera. 

Colecţiile Lucebianca sunt realizate
în întregime în Italia, exclusiv din ma-
terii prime ce au certificate de prove-
nienţă.  

Pe de altă parte, prin semnarea acor-
dului de colaborare, se institu-ţionali-
zează o inţiativă românească de a
înfiinţa o şcoală de meserii pentru şle-
fuirea şi prelucrarea materialelor
preţioase, pe care părţile semnatare o
vor promova şi finanţa prin acţiuni
concertate.  

“Părţile vor încuraja şi facilita în-
cheierea de contracte şi de alte acorduri

de cooperare, între instituţii şi compa-
niile de specialitate din cele două
state”, se arată în acordul semnat la Bu-
cureşti de români şi italieni.” 

Comunitatea de afaceri din România
va putea astfel beneficia de schimbul
de expertiză, tehnologii şi profesiona-
lism, pentru care companiile italiene
producătoare de bijuterii sunt renumite
în întreaga lume. 

Misiuni economice
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Roma, la prima filiale

"Oggi, 3 luglio, dichiaro aperta la
Rappresentanza della Camera di Com-
mercio della Romania a Roma", ha di-
chiarato il presidente CCIR, Mihail M.
Vlasov, durante l'evento organizzato
dall'Accademia di Romania di Roma.

"Questa estensione della Camera di
Commercio della Romania sarà un ap-
poggio per i 70.000 imprenditori ro-
meni in Italia e per i 35.000 italiani che
hanno società in Romania" ha aggiunto
il presidente della Camera Nazionale,
il quale ha letto il documento appro-
vato dalla rappresentanza CCIR riguar-
dante la Rappresentanza di Roma.

L'evento del 3 luglio di Roma, orga-
nizzato dalla Camera di Commercio e
Industria della Romania (CCIR) e l’As-
sociazione dei Romeni in Italia (ARI),
sotto il patronato del Ministero dello
Sviluppo Economico di Roma e quello
del Ministero dell'Economia di Buca-
rest, è stato aperto dal Presidente della
nuova struttura camerale, Eugen Terte-
leac. 

Il presidente ha spiegato che la co-
struzione di una Rappresentanza della
Camera del Commercio Nazionale era
prevista dallo statuto ARI già dal 2003.
Una tale struttura è indispensabile oggi,
per la tutela degli interessi degli im-
prenditori romeni in Italia.

E' stato presente all'evento anche il
ministo delegato per i romeni nel
mondo, Cristian David, che ha applau-
dito l'iniziativa, annunciando il suo so-
stegno per la costruzione di simili
rappresentanze in tutti i paesi del-
l'Unione Europea e del Nord America
dove si trovano grandi comunità di ru-
meni.

Il ministro David ha promesso che
appoggerà diverse iniziative: l'incorag-
giamento del consumo di prodotti ro-
meni in Italia, la stimolazione di
associazioni economiche tra imprendi-
tori romeni e italiani per investire nella
Romania. "Tutto questo e circoscritto
al progetto dell'impiego delle risorse
della diaspora nella modernizzazione
della Romania", ha spiegato il ministro.

Mario Cospito, ex ambasciatore del-
l'Italia in Romania, attualmente consi-
gliere diplomatico del Ministro dello
Sviluppo Economico, Flavio Zanonato,
ha ricordato con emozione il periodo
passato in Romania.

Cospito ha detto che la soluzione
alla crisi è rappresentata dagli impren-
ditori, coloro che portano valore ag-
giunto reale all'economia, per questo

motivo le istituzioni dello stato devono
lavorare accanto agli imprenditori.
Qualsiasi iniziativa che sostiene gli im-
prenditori è dunque benvenuta, chiu-
dendo con un augurio pronunciato in
lingua rumena: "Desidero augurarvi il
successo per questo progetto".

Hanno preso la parola anche altri
rappresentanti di istituzioni interessate
alla nuova struttura camerale: Paola
Brunetti, Direttore Generale al Mini-
stro dello Sviluppo Economico dell'Ita-
lia; Mauro Mannocchi, il Presidente del
Confartigianato Imprese Roma e Fiera
di Roma; Massimo Canovi, il vicepre-
sidente dell'Europa del Sud Est Money-
Gram; Corneliu Dinu, Consigliere

scientifico del Comitato Romeno -
Consiglio Mondiale dell'Energia; An-
drea Amato, Segretario Generale della
Rappresentanza.

L'evento è stato moderato da Fausto
Capalbo, presidente ICEPS (Istituto per
la Cooperazione Economica Interna-
zionale e i Problemi dello Sviluppo).

In fine, Lavinia Sandru, inviato spe-
ciale di Realitatea TV ha desiderato
dire alla chiusura dell'evento di aver
"assistito ad un momento storico. I ru-
meni e gli italiani assomigliano molto.
Per questo dobbiamo lavorare insieme.
Chiudo con un proverbio: se vuoi arri-
vare presto, vai da solo. Se vuoi arri-
vare lontano, andate insieme."

La copertina del bollettino Ufficiale del
III trimestre 2013 della CCIR è stata de-
dicata all'inaugurazione della rappresen-
tanza di Roma. Nel suo messaggio di
apertura della rivista, il presidente CCIR,
Mihail M. Vlasov afferma:

«I mesi di luglio, agosto, settembre di
ogni anno di vita delle Camere del Com-
mercio sono, evidentemente, marcate dalle
vacanze camerali. In questo modo, il la-
voro si riduce, gli eventi sono di meno, ma
nonostante ciò, al di là delle riunioni im-
portanti, conferenze puntuali su temi di
massimo interesse, seminari, forum, work-
shop - tutte attività specifiche del Sistema
Camerale - si è osservata internamente la

realizazzione del partenariato pubblico-
privato con il Ministero dell'Economia,
mentre per quanto riguarda l'estero si è
inaugurata la Rappresentanza della CCIR
a Roma, in Italia. Su quest'ultima circo-
stanza desidero soffermarmi solo per sot-
tolineare il coinvolgimento nel buon esito
dell'organizzazione di questa struttura di
un uomo dal cuore grande residente in Ita-
lia, di nome Eugen Terteleac!

Per mettere in rilievo in maniera signi-
ficativa quello che è accaduto in questo
trimestre a Roma, dico solo quanto segue:
gli uomini d'affari sono l'energia della vita
economica, sia qui, che ovunque nel
mondo!»

La copertina del Bollettino Ufficiale CCIR, dedicata all'evento di Roma

La prima discussione riguardante
la rappresentanza di Roma ha avuto
luogo il 23 gennaio 2013, quando il
Presidente della Camera Nazionale,
Mihail M. Vlasov, ha ricevuto la de-
legazione dell'Associazione dei Ru-
meni in Italia (ARI), guidata da
Eugen Terteleac, al Palazzo della Ca-
mera Nazionale di Bucarest.

Attraverso un comunicato del-
l'istituzione, il presidente della Ca-

mera Nazionale ha dato il benvenuto
agli ospiti, esprimendo la sua gioia
per l'esistenza di associazioni della
diaspora rumena - in questo caso, in
Italia - che rappresentano gli interessi
dei romeni all'estero.

Il Presidente Terteleac ha ringra-
ziato i padroni di casa per il caloroso
benvenuto, presentando brevemente
l'attività dell'Associazione dei Ro-
meni in Italia. Lui ha parlato dell’in-
tenzione di aprire una rappresentanza
della Camera di Commercio Romena
in Italia, con lo scopo di rappresen-
tare gli interessi degli imprenditori
romeni della Penisola e di aumentare
il volume degli scambi bilaterali ro-
meno-italiani, sollecitando il soste-
gno della Camera del Commercio
Nazionale. 

Sono stati presi in considerazione
anche altri livelli di collaborazione
tra Camera del Commercio e l’Asso-
ciazione dei Romeni in Italia, come
la cooperazione riguardo l'organizza-
zione della seconda edizione della
Fiera Romania-Italia a Roma.

Il primo incontro, nella
sede CCIR di Bucarest

L'apertura ufficiale

Il 3 luglio 2013, all'Accademia
di Romania di Roma è stata
inaugurata la filiale CCIR 
in Italia

L’evento è stato moderato 
da Fausto Capalbo (ICEPS)
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Storia di un successo

Il 1 e il 2 dicembre 2012 si è tenuta
a Roma, al Teatro Tendastrisce, la
prima Fiera Romania - Italia, evento
dedicato agli imprenditori rumeni e ita-
liani, e alle istituzioni dei due paesi.

"Si tratta di un progetto pilota del-
l'Associazione dei Romeni in Italia
(ARI) organizzato a margine della
Giornata Nazionale della Romania. 

Abbiamo ideato questo progetto per
la promozione dell'ambiente business
romeno sul mercato italiano, soprat-
tutto rivolta alla comunità dei romeni",
ha detto Eugen Terteleac, presidente
ARI.

Oltre agli imprenditori romeni in
Italia che hanno aderito all'iniziativa,
gli organizzatori sono riusciti ad otte-
nere la partecipazione di tanti Consigli
Regionali e anche quella di produttori
romeni di prodotti bio e tradizionali.

"Il focus è sulla qualità. Purtroppo,
molti prodotti romeni importati in Italia
non  sempre sono di buona qualità. Al-
cuni italiani mi hanno chiesto: «Come
potete mangiare queste porcherie con
tante sostanze chimiche?».

Ma il potenziale del business è ot-
timo, perche alla base c’è un patriotti-
smo alimentare: I prodotti non sono
acquistati perchè sono buoni o econo-
mico, ma perché sono romeni", dice
Eugen Terteleac.

"Quello che ci preoccupa è il fatto
che qui vengono commercializzati pro-
dotti romeni con molte sostanze chimi-
che, ci preoccupa perchè rovinano la
nostra immagine. Esistono prodotti di
buona qualità in Romania. Attraverso
questa Fiera vogliamo promuovere
tutto ciòche significa prodotti biologici:
miele, marmellata Topoloveni, salsic-
cia di Pleşcoi, i formaggi più famosi,
vini con la storia, premiati ai concorsi:
i vini di Cotnari, Panciu, Vrancea. Ab-
biamo l'obbligo di difendere la nostra
immagine e anche la salute. "

Non tutti erano d'accordo con il pro-
getto dell'associazione, per motivi
comprensibili. L'iniziativa ARI ha di-
sturbato molteplici interessi economici
trasformati con il tempo in una specie
di monopolio. 

Il Presidente ARI  ha detto che "in
Italia c'è un monopolio delle importa-
zioni" e "alcune società romeno-ita-
liane hanno cercato di boicottare il
Progetto ARI ".

In parallelo con la fiera Romania -
Italia sono state organizzate due mostre
dedicate Giornata Nazionale della Ro-
mania.

Nel periodo 22-24 gennaio 2013,
una delegazione guidata dal Presidente
dell'Associazione dei Rumeni in Italia,
Eugen Terteleac, ha fatto una visita a
Bucarest.

La delegazione ha avuto incontri
presso il Ministero degli Esteri, Mini-
stero dell'Economia, Ministero del La-
voro, Ministero dello Sviluppo
Regionale e della Pubblica Ammini-
strazione, Camera di Commercio e In-
dustria.

Gli incontri sono stati incentrati su
tre temi principali: il sostegno che le
autorità rumene possono accordare ai
rumeni che risiedono in Italia, il pro-
getto della rappresentanza della Ca-
mera di Commercio in Italia e il

sostegno istituzionale per la Fiera Ro-
mania- Italia a Roma.

Al Ministero degli Esteri, la delega-
zione italiana è stata ricevuta dal Mini-
stro degli Esteri, Titus Corlatean, e dal
Ministro delegato per i romeni nel
mondo, Cristian David.

Secondo un comunicato del mini-
stero degli Esteri, durante l'incontro
sono stati affrontati i problemi riguar-
danti la comunità romena e sono stati
tracciate le aree prioritarie di coopera-
zione.

La delegazione italiana ha presen-
tato gli obiettivi della Camera del
Commercio romena in Italia, il cui
obiettivo principale è quello di creare
una comunicazione tra gli imprenditori
romeni e quelli italiani al fine di molti-
plicare i propri investimenti in Roma-
nia.

Il ministro degli Esteri Titus Corla-
tean ha ribadito il sostegno del governo
romeno per i progetti rivolti ai romeni
in Italia. Il capo della diplomazia ro-
mena ha sottolineato che le iniziative
che riguardano la Romania e la comu-
nità romena in Italia sono importanti
per lo Stato rumeno ed ha incoraggiato
le comunità a mostrare unità e ad im-
pegnarsi attivamente nell' individuare
e proporre soluzioni per i problemi. u

Fiera Romania-Italia

Il 1 e 2 dicembre 2012, 
l'Associazione Rumeni in Italia
ha organizzato la I-a edizione
della Fiera Romania-Italia

Il lancio del progetto 
della Camera di Commercio 

In occasione della Fiera è stata
lanciata l'idea CCIRO Italia

Delegazione dall'Italia
in visita a Bucarest

Sabato, 1 dicembre 2012, alle 15, il presidente ARI Eugen Terteleac, ha ta-
gliato il nastro della Fiera che ha riunito produttori tradizionali di biologico in
Romania, produttori di vino, consigli comunali interessati a promuovere il tu-
rismo, società di telefonia mobile e le società di trasferimento di denaro, società
di servizi.

Alla fiera, diversi candidati alle elezioni parlamentari del 9 dicembre 2012
hanno organizzato stand per far conoscere l'offerta elettorale. Allo stesso tempo
il Comune di Roma ha avuto uno stand dove erano presenti tre ufficiali comu-
nali, che hanno registrato centinaia di romeni nelle liste elettorali supplementari,
per le elezioni al Comune di Roma nel mese di aprile 2013.

La Fiera Romania-Italia mira a sostenere le aziende romene che vogliono
entrare nel mercato in Italia e gli imprenditori romeni in Italia. In questa occa-
sione a Roma è stata lanciata l'idea di una rappresentanza della Camera di Com-
mercio della Romania in Italia, un punto di riferimento per lo sviluppo
economico romeno in Italia. L'idea in sé non è nuova, è contenuta nello statuto
ARI. L'Associazione dei Rumeni in Italia si è posta come obiettivo statutario,
già dalla costituzione, avvenuta nel 2003, l'istituzione di una rappresentanza
della Camera del Commerciodella Romania a sostengono degli imprenditori
romeni in Italia e lo svillupo degli scambi tra la Romania e l'Italia. 

Taglio del nastro della prima edizione della Fiera
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Il 29 Gennaio 2013 presso l'Accade-
mia di Romania a Roma, si è tenuto un
incontro in cui si è discussa l’iniziativa
di costituire la Camera di Commercio
della Romania in Italia. 

Eugen Terteleac ha spiegato che "le
società rumene in italiane hanno biso-
gno di una struttura organizzata che tu-
teli e fornisca, nella misura possibile,
una serie di servizi."

Corneliu Dinu, consulente scienti-
fico del Comitato romeno del Consi-
glio Mondiale dell'Energia (WEC) ha
fatto un confronto tra le 30.000 imprese
italiane che lavorano in Romania e le
quasi 50.000 aziende fondate dai ro-
meni in Italia. Inoltre, secondo Corne-
liu Dinu, il 1,5% del PIL in Italia è
prodotto dai rumeni!

Alessandra Bianchi, vicepresidente
dell'organizzazione Confartigianato
Provincia Roma ha convenuto che
l'istituzione di questa Camera di Com-

mercio è un passo importante per lo
sviluppo di relazioni e legami econo-
mici e culturali tra i due paesi.

Confartigianato Imprese Roma rap-
presenta circa 8.000 aziende del terri-
torio romano e della provincia.

All'incontro ha partecipato il Presi-
dente Confartigianato Roma, Mauro
Mannocchi, nonchè il presidente di
"Fiera di Roma ", che ha apprezzato
l'istituzione della Camera del Commer-
cio come un "buon segno" di sviluppo
del tessuto imprenditoriale  romeno.

"Nel settore delle costruzioni, il
30% delle nuove aziende hanno  titolari
romeni. Siamo lieti di dare una mano
aiutare le aziende romene in Italia.", ha
detto il presidente Confartigianato
Roma.

Prof. Dr. Ing. Fausto Capalbo, Pre-
sidente ICEPS,  organizzazione fondata
nel 1966, riconosciuta dal Comitato
economico e sociale ONU, ha pro-

messo tutto il supporto per l'organizza-
zione dell' iniziativa. 

Il sottosegretario all’Interno, Prof.
Saverio Ruperto, con delega per l'im-
migrazione, ha portato "saluti al go-
verno italiano per l'iniziativa lodevole,
soprattutto in considerazione del tempo
di crisi economica che sta attraver-
sando l'economia occidentale, in parti-
colare quella italiana, perciò sono utili
tali iniziative che tendono ad ampliare
i confini statali ", ha detto Ruperto, che
ha proseguito : "Penso che la creazione
di una camera comune di Commercio
per i due paesi sia molto , molto oppor-
tuna , non solo per le radici relazioni
culturali comuni tra Italia e Romania o
comuni radici cristiane ...

L'economia rumena ha bisogno dell'
esperienza dei paesi occidentali e l'eco-
nomia italiana ha bisogno di nuove
forze, altre nuove iniziative di business,
convinte . Una Camera di Commercio
può fare da guida alle imprese ... Io do
il mio sostegno personale a questa ini-
ziativa , che mi auguro dia frutti."

Cristian David, ministro delegato
per la diaspora romena, ha parlato del
significato dell'evento come un passo
in avanti nel rafforzamento della comu-
nità: "E 'il primo passo concreto di que-
sto mio mandato. Noi e gli italiani
siamo uniti non solo da storia e reli-
gione, ma anche dall presente e soprat-
tutto da un futuro comune.

Sostengo lo sviluppo e lo scambio
economico, ma ciò che trovo più im-
portante è che l'organizzazione e la rap-
presentazione dei rumeni in Italia si è
evoluta ed sono emerso li frutti di que-
sto passo. Oltre alle dimensioni econo-
miche, questo evento ha un significato
speciale, è partito dalla comunità e que-
sto è il valore principale del progetto .
Sono contento di essere qui per contri-
buire a questo primo passo".

Il saluto del governo italiano 

Alla riunione il sottosegretario
all'Interno, che ha portato 
il saluto del governo italiano

"Primo passo concreto"
u La delegazione italiana è stata

ricevuta anche dal ministro del La-
voro, Mariana Câmpeanu.

Il Ministro del Lavoro ha sottoli-
neato la preoccupazione costante che
MMFPSPV (Ministero del lavoro,
della famiglia Protezione sociale e
persone Anziane) ha per le comunità
romene all’estero.

Secondo un comunicato del mini-
stero, i rappresentanti dei romeni in

Italia hanno ringraziato il Ministro e
hanno presentato diverse proposte
per collaborare con il ministero del
lavoro.

Le due parti hanno discusso dei
problemi che devono affrontare i ro-
meni che lavorano in Italia, come la-
voro nero, l' insufficiente conoscenza
del diritto del lavoro e implicita-
mente, dei diritti che hanno, del si-
stema pensionistico pubblico. 

Il Ministro del Lavoro ha apprez-
zato l'incontro essendo utile e neces-
sario per il mantenimento di una
linea aperta di comunicazione tra
MMFPSPV ed i rumeni in Italia,
come anche per l'intensificazione
delle azioni concrete che le autorità
romene intraprendono.

Il 23 gennaio, la delegazione ita-
liana è stata accolta dal Ministro del-
l'Economia, Varujan Vosganian.
Secondo una nota del Ministero del-
l'Economia, il Presidente ARI ha
fatto una Presentazione della Camera
di Commercio della Romania in Ita-
lia, rivolgendo al Ministro dell'Eco-
nomia l'invito a partecipare al lancio
ufficiale della Camera a Roma.

Il ministro ha apprezzato le inizia-
tive di sviluppo dell'ARI, garantendo
agli interlocutori la Cooperazione del
Ministero dell'Economia.

Delegazione dall'Italia
in visita a Bucarest
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Italia e Romania
sempre più unite

12 miliardi di euro. A tanto ammonta l'interscam-
bio commerciale complessivo tra Italia e Romania.
In particolare, stando ai dati più recenti dell'Istituto
Romeno di Statistica, solo nel primo semestre del
2012 Bucarest ha esportato verso Roma un valore di
2,77 miliardi di euro, in diminuzione rispetto al primo
semestre del 2011 (-6,4%), ma pur sempre significa-
tivo. Le importazioni dall’Italia, invece, nello stesso
periodo hanno raggiunto un valore di 3,08 miliardi di
euro. Le società romene in Italia oggi sono circa
70mila, soprattutto ditte individuali impegnate nel-
l'edilizia. Una su cinque si trova in Lombardia. Gli
italiani in Romania sfiorano ormai le 35mila unità.

Il Paese oggi è il secondo più popoloso dell'est Eu-
ropa, con i suoi 19 milioni di abitanti. Con un Pil pro-
capite di 5.800 euro (la media Ue è di 24.500), è la
48esima economia del mondo. Una struttura econo-
mica ancora in fase evolutiva quella romena, dura-
mente colpita dalla crisi ma in grado di reagire,
soprattutto grazie allo slancio dato dal settore dei ser-
vizi, che fa sentire sempre più il suo peso a scapito
di industria e agricoltura. E un'economia molto ap-
petitosa per il nostro Paese.

È proprio alla luce delle interessanti opportunità
di investimento, reciproche, che a Roma ha preso vita
la Rappresentanza in Italia della Camera di Commer-
cio e dell’Industria della Romania, per lo sviluppo
dei rapporti bilaterali tra i due Paesi. Lìorganizaz-
zione è guidata da Eugen Terteleac, presidente del-
l'Associazione Romeni in Italia.

Presidente Terteleac, da dove nasce l'esigenza
di una struttura camerale per i rapporti Italia-Ro-
mania?

«La aspettavamo da dieci anni, dal lontano 2003,
quando costituimmo l'Associazione Romeni in Italia.
Già allora scrivemmo nello statuto questo progetto.
In quegli anni il numero di imprenditori romeni in
Italia era molto basso, quindi non avrebbe avuto
senso lanciarla. In questi anni abbiamo lavorato sodo
e passo dopo passo ci siamo avvicinati al traguardo
di oggi. I tempi erano finalmente maturi.»

Quali obiettivi si prefigge?
«Lo scopo è tutelare gli imprenditori romeni che

operano in Italia, rappresentarne gli interessi e pro-
muovere lo sviluppo delle relazioni e degli scambi
commerciali ed economici tra i due Paesi, soprattutto

alla luce della situazione di crisi, in cui le nostre im-
prese, a differenza di quelle italiane, non hanno strut-
ture di supporto o tutela. Noi vorremmo dare loro
questo, in collaborazione con altre strutture camerali
italiane.»

Concretamente di cosa si occuperà?
«Vorremo cominciare da quei servizi di cui le im-

prese italiane già usufruiscono, come l'assistenza
commerciale, fiscale e legale fino alla consulenza per
i rapporti con le banche o gli investitori esteri. In più,
intendiamo stimolare una collaborazione tecnica ed
economica tra imprenditori e professionisti italiani e
romeni.

In Italia oggi la forza lavoro romena rappresenta
il 2% del Pil, ma quello che vogliamo fare è anche
favorire l’inclusione delle risorse umane e finanzia-
rie. La Camera di Commercio romena, assieme al-
l'Associazione Romeni in Italia, farà da ponte tra gli
imprenditori dei due Paesi e promuoverà le opportu-
nità di investimento per i romeni in Italia e per gli ita-
liani in Romania.»

Come si sono comportate le imprese romene in
Italia durante la crisi?

«Secondo i dati del Rapporto annuale sull'impren-
ditoria straniera in Italia elaborato dal Centro Studi
della Cna, in termini numerici negli ultimi cinque
anni le imprese estere in Italia sono cresciute del
40%, anche se oggi subiscono una certa flessione.
Ciò significa che, durante gli anni di crisi, gli impren-
ditori stranieri e su tutti quelli romeni sono riusciti a
crescere. 

Ritengo che questo possa essere un importante fat-
tore da studiare per l'imprenditoria italiana. Chi riesce
ad aprire un'impresa quando gli altri chiudono avrà
una marcia in più, o no? Spesso gli stranieri riescono
meglio semplicemente perché la differenza di poten-
ziale genera movimento, energia imprenditoriale.»

Qualche esempio virtuoso?
«La ButanGas, tra le prime aziende italiane con ti-

tolare romeno, creata nel 1948, oggi è uno dei leader
nazionali del settore GPL e ha una presenza capillare
su tutto il territorio. La Bitdefender, produttrice di
software di sicurezza, che serve 6 milioni di utenti in
90 Paesi del mondo, ha stipulato un contratto di par-
tnership per la distribuzione dei suoi prodotti con
Blufile. Solo per citare le più grandi.»

Gli imprenditori italiani sono stati tra i primi
investitori ad intravedere le opportunità offerte
dalla Romania nel periodo immediatamente suc-
cessivo alla rivoluzione del 1989, quando il Paese
si è aperto al libero mercato...

«È così. I primi investimenti italiani in Romania
sono arrivati in prevalenza dal Veneto e si sono con-
centrati sui cosiddetti settori labour intensive: l'idea
era delocalizzare parte delle produzioni e sviluppare
tipologie di lavorazione per conto terzi di materie
prime o semilavorati provenienti dall'Italia. Poi il

contesto economico è gradualmente cambiato e le
nuove opportunità che via via si sono venute a creare
nel Paese hanno attratto imprenditori provenienti da
tutte le Regioni italiane, oltre che dal resto dell'Eu-
ropa. Nel 2007, quando è entrata nell'Unione Euro-
pea, è arrivata un'ulteriore svolta. Questo evento è
stato essenziale anche per la presenza imprenditoriale
italiana: si è passati da una pura e semplice deloca-
lizzazione ad una vera e propria internazionalizza-
zione, con investimenti più strutturati e finalizzati
anche all'inserimento nel mercato locale.»

Come si sono evoluti i rapporti?
«Gli italiani hanno iniziato via via a costituire joint

ventures e a stipulare contratti con produttori locali
per la fornitura e l'assemblaggio di parti meccaniche
e beni strumentali, fino ad arrivare ad investimenti
diretti di alcuni grandi gruppi italiani per la produ-
zione di beni e lo sviluppo delle infrastrutture. 

Parallelamente si sono sviluppati anche investi-
menti nel settore dei servizi. Oggi, gli imprenditori
italiani non vanno più tanto a produrre in Romania
perché il costo del lavoro è più basso, ma sono diven-
tate parte importante del tessuto economico locale,
hanno costruito legami economici e affettivi forti con
il territorio, si sentono romeni a tutti gli effetti. Oltre
a piccole e medie imprese ci sono anche aziende ita-
liane di medie e grandi dimensioni che hanno trasfe-
rito lì considerevoli investimenti finanziari e
tecnologici.»

In quali settori sono maggiormente coinvolte le
imprese italiane?

«Al primo posto c'è il commercio, sia all'ingrosso
che al dettaglio, con il 24,93% del totale. Molto im-
portanti sono anche l'industria estrattiva e manifattu-
riera. Nei settori manifatturieri tradizionali che hanno
vissuto un boom di investimenti negli anni '90, c'è
una presenza significativa di produttori di articoli di
abbigliamento, pelletteria, lavorazione del legno, in-
dustria alimentare e fabbricazione di mobili. A Timis
si è persino creato un vero e proprio modello distret-
tuale italiano con circa 3mila aziende italiane e miste
attive, prevalentemente del Nord-Est.»

Nonostante la corruzione piuttosto endemica,
sono tante le opportunità di investimento in Ro-
mania...

«In questo momento il consiglio per le imprese ita-
liane è di investire in macchinari e apparecchiature,
prodotti dell'agricoltura, della pesca e della silvicol-
tura, articoli di abbigliamento, soprattutto pelle e pel-
liccia. E ancora, nei prodotti alimentari, nella
lavorazione metalmeccanica, nelle materie plastiche,
nello sviluppo delle infrastrutture e dei trasporti, nel-
l'energia, soprattutto nelle rinnovabili.»

E i vantaggi in termini competitivi?
«La Romania possiede un grande potenziale di

sviluppo. Le sue risorse naturali sono molto ingenti:
gas naturali, petrolio grezzo, minerali, carbone, per-
sino tre giacimenti di oro e argento. Il mercato è tra i
più grandi dell'est Europa e la popolazione è forte-
mente predisposta al consumo. Inoltre, bisogna con-
siderare la posizione strategica al centro dell'Europa
sud-orientale, la disponibilità di una forza lavoro
istruita e a un costo ancora competitivo e i cospicui
fondi strutturali messi a disposizione dall'Ue, che
vanno assolutamente sfruttati al meglio.»  (lindro.it)

Energia imprenditoriale

“Durante gli anni di crisi, gli imprenditori
stranieri e su tutti quelli romeni sono riu-
sciti a crescere.”

Eugen Terteleac, il presidente 
della rappresentanza in Italia
della Camera di Commercio e
Industria della Romania 



20   Info Camera Italia nr. 1/2013

Collaborazione tra la Camera di
Commercio e Industria della Roma-
nia in Italia e la Camera di Commer-
cio dell'Aquila.

Venerdì 4 ottobre, è stato firmato un
protocollo di collaborazione tra la Ca-
mera di Commercio dell’Aquila e la
Camera di Commercio e Industria della
Romania in Italia. 

Favorire l'adozione e la realizza-
zione di azioni utili all'attrazione di in-
vestimenti esteri, nelle reciproche aree
di competenza, incentivare la collabo-
razione commerciale fra imprese, la
cooperazione istituzionale e lo svi-
luppo socio-economico del territorio.

Queste le finalita' del protocollo di
intesa siglato all'Aquila, nella sede del-
l'ente camerale, dal presidente della
Camera di commercio della provincia
dell'Aquila, Lorenzo Santilli, e dal pre-
sidente della Camera di Commercio e
Industria della Romania in Italia,
Eugen Terteleac.

Nell'ambito dell'attivita' di coopera-
zione, i due enti si impegnano a raffor-
zare l'attrattivita' degli investimenti sul
territorio, individuando specifici settori
target, a costruire relazioni di inter-
scambio commerciale, a promuovere
attivita' legislative finalizzate a incen-
tivare nuovi insediamenti, a valorizzare
le realta' produttive e industriali locali,
attraverso l'organizzazione di eventi
mirati, e a promuovere la collabora-
zione istituzionale anche su ulteriori at-
tivita' di trasferimento di innovazione
ed economia della conoscenza e la for-
mazione a favore delle imprese.

Il protocollo di intesa sottoscritto

oggi , ha dichiarato Lorenzo Santilli,
presidente della Camera di commercio
dell'Aquila, intende rafforzare i rap-
porti con la Camera di commercio ro-
mena e con le aziende romene che
operano nella nostra provincia, affin-
che' i processi di integrazione facciano
progredire la necessaria coesione so-
ciale di cui l'intero Paese ha bisogno".

"Con riferimento al sistema delle
imprese - ha aggiunto Santilli - rite-
niamo che la significativa presenza di
imprese romene nel nostro territorio
possa essere un volano di scambi eco-
nomici con le aziende che guardano al-
l'internazionalizzazione, per la crescita
e lo sviluppo delle stesse .

"Il protocollo d'intesa , - ha spiegato
Eugen Terteleac, presidente della
CCIRO Italia - servira' a rafforzare la
collaborazione tra le oltre 3mila im-

prese, costituite in Abruzzo da cittadini
nati in Romania, e le imprese abruz-
zesi.”

Sull'Aquila c'e' una grande atten-
zione , - ha sottolineato Terteleac - vo-
gliamo rafforzare gli scambi culturali
tra i due Paesi: un'attivita' obbligatoria
per l'integrazione dei nostri cittadini,
che vivono e lavorano in provincia del-
l'Aquila. Gli scambi culturali solo alla
base del rafforzamento degli scambi
economici. 

L'iniziativa e' stata resa possibile
con il contributo dell'Associazione in-
ternazionale Cavalieri di San Giorgio
di Bologna, che ha fatto da ponte tra le
due Camere di commercio". 

Alla firma del protocollo erano pre-
senti il presidente dell'Associazione in-
ternazionale Cavalieri di San Giorgio,
Michele Maria Biallo, il segretario ge-

nerale, Alfredo Ranieri Montuori, il se-
gretario generale della Camera di com-
mercio della Romania, Andrea Amato,
e il vice presidente della Camera di
commercio dell'Aquila, Agostino Del
Re. 

La prima iniziativa che è seguita è
stata il "Forum economico Romania-
Italia Abruzzo 2013", che si è tenuto il
19 ottobre all'Aquila. 

Nella regione Abruzzo sono 3000 le
imprese rumene iscritte alla Camera
del Commercio. Tra queste, 400 sono
attive nella provincia dell'Aquila, nel
settore delle costruzioni, del commer-
cio, dei servizi e assistenze familiari.
Imprese che rappresentano una risorsa
importante, che deve essere messa in
evidenza.

Questo è stato il tema principale del
Forum economico del 19 ottobre, orga-
nizzato all'Aquila, nella sala "Tre
Marie" dell'Archivio di Stato. 

"Il primo forum economico - ha
spiegato Lorenzo Santilli , presidente
della Camera Commercio dell' Aquila
- è stato organizzato con l'intento di raf-
forzare il lavoro delle società rumene
che operano in Abruzzo per attirare
nuovi investimenti per rendere note le
opportunità legislative che possono ali-
mentare l'arrivo di nuove imprese nella
nostra provincia . 

"E ' un momento importante per il
dialogo con aziende ruuene che ope-
rano sul territorio", ha detto il presi-
dente CCIRO Italia , Eugen Terteleac. 

Durante il Forum, il presidente Ter-
teleac ha annunciato anche "la possibi-
lità, per l'organizzazione camerale
rumena, di garantire, in rapporto con le
istituzioni di prestiti, prestiti per le im-
prese rumene nella provincia del-
l'Aquila. 

Durante il Forum, il sindaco di Sul-
mona, città gemellata con la città di
Costanza, ha lanciato un progetto le-
gato alla celebrazione, nel 2017, a due
millenni dalla morte del poeta Ovidio,
annunciando un programma di scambi
culturali, turistici ed economici.

La Camera del Commercio della
Romania in Italia ha annunciato la sua
partecipazione all'organizzazione degli
eventi di celebrazione del grande poeta
latino, nel progetto Ovidio 2017.

Accordi 
e forum 
economici
Aquila, accordo di collaborazione
Primo accordo firmato

La Camera di Commercio 
romena in Italia ha firmato il
primo accordo con la Camera
di Commercio dell'Aquila
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La Camera del Commercio di Perugia e della Camera di Commercio della
Romania in Italia, hanno firmato un protocollo di cooperazione.

Il 23 ottobre, il presidente della Camera di Commercio di Perugia, Giorgio
Mencaroni e il presidente della Camera di Commercio della Romania in Italia,
Eugen Terteleac, hanno firmato un protocollo d’intesa tra le due Camere. Il pro-
tocollo, firmato nella sede dell’ente camerale a Perugia, parla di investimenti e
collaborazioni commerciali fra imprenditori di qualità elevata, in grado di dare
un contributo allo sviluppo del sistema economico e produttivo delle reciproche
Aree di riferimento. 

Le Parti intendono sviluppare e promuovere la competitività e le potenzialità
attrattive dei Territori.

Le Parti intendono collaborare nelle attività di progettazione comunitaria, at-
traverso la predisposizione di proposte progettuali tese a porre in essere attività
di valenza strategica, in coerenza con i Programmi comunitari della presente e
futura programmazione.

Le Parti intendono incentivare la competitività industriale e imprenditoriale e
sviluppare l’innovazione di prodotto, di processo e di management, a favore dei
tessuti produttivi ed industriali parla di azioni attirare investimenti esteri nelle re-
ciproche aree di competenza, incentivare la collaborazione commerciale fra im-
prese, sviluppare la cooperazione istituzionale e lo sviluppo socio-economico del
territorio. 

"I 100.000 romeni in Piemonte sono
molto ben integrati", ha detto il sindaco
di Torino, Piero Fassino, alla terza edi-
zione del Forum economico Romania -
Italia. L' evento è stato organizzato
dalla Camera del Commercio della Ro-
mania in Italia (Cciro Italia) sabato 16
novembre, presso la Sala Consiglieri di
Palazzo Cisterna a Torino.

Il sindaco di Torino ha sottolineato
l’importanza della comunità romena in

Piemonte a livello economico e sociale. “ A Torino ci sono 50.000 cittadini ro-
meni, invece in Piemonte oltre 100.000, molto bene integrati. I cambi economici
tra la Romania e la regione Piemonte datano da molto tempo e sono ben conso-
lidate.   

Il sindaco di Torino. d’accordo con i lavori del Forum, sostiene che l’interna-
zionalizzazione delle aziende piemontese in difficoltà possono trovare una solu-
zione in Romania. Per concludere il sindaco ha ricordato il contributo dei
lavoratori romeni alle grandi opere , spiegando che Expo 2015 è un progetto nel
quale i romeni daranno di sicuro il loro supporto.

Il Presidente Cciro Italia, Eugen Terteleac ha salutato ed apprezzato il discorso
del sindaco Piero Fassino, ringraziando per la sua presenza e l’attenzione accor-
data, regalandoli il Bollettino Ufficiale del III trimestre della Camera di Com-
mercio  e Industria della Romania.

Sono intervenuti anche il Presidente del Confartigianato Francesco del Boca,
che ha confermato la collaborazione con la Camera di Commercio e Industria
Romena, il Direttore Generale del Centro Estero CEI Piemonte, Giuliano Lengo,
il viceconsole del Consolato Generale della Romania a Torino Simona Sora che
ha presentato la situazione generale della comunità romena in Piemonte e l’ap-
poggio del Consolato agli investitori romeni ed italiani di Piemonte.

Il Segretario Generale della CCIRO, Andrea Amato ha presentato ampiamente
i servizi e le attività n corso della camera romena, ma anche le politiche dello
stato romeno per quanto riguarda gli investitori stranieri e romeni della diaspora,
i fondi strutturali  ed i fondi europei, progetti futuri. Andrea Amato presenta come
progetto prioritario della CCIRO Italia l’Incubatore delle PMI, progetto che sarà
avviato dal 2014.

“La più grande realizzazione di questo forum è il fatto che siamo riusciti ad
identificare la persona giusta che possa rappresentare la Camera di Commercio e
Industria della Romania in Piemonte. Ana Maria Irimia, anche come riconosci-
mento per il fatto che sia il primo cittadino romeno che abbia ottenuto in Italia il
titolo di Dottore Commercialista, oggi il 16 novembre è nominata come rappre-
sentante della Camera di Commercio si Industrie a Romaniei in Piemonte. Ci ve-
dremo fa un anno, spero sempre nella stessa location per discutere anche sui
°risultati della filiale Piemonte, ha dichiarato Eugen Terteleac.  

La prima iniziativa in campo è
stao il Forum economico Umbria
2013, che si è tenuto il 9 novembre a
Perugia.

Il forum si è concentrato su due di-
rezioni. La prima è stato informare gli
imprenditori dell'Umbria sulle oppor-
tunità del mercato romeno.

Ci sono in Umbria potenti società di
costruzione, alimentare, tessile, interes-
sati ad investire in Romania. Queste
aziende saranno supportate in modo
trasparente dalla Camera del Commer-
cio e Industria, la commercializzazione
dei prodotti "made in Italy" e l'apertura
di unità produttive.

In secondo luogo i colloqui si sono
incentrati sulla situazione nella regione
Umbria dove ci sono imprese di citta-
dini nati in Romania. Oltre 1.200 citta-
dini romeni hanno attività di
commercio nella regione Umbria e
contribuiscono all'economia locale.
Queste imprese sono colpite dalla crisi
economica, forse più delle imprese ita-
liane, dato che gli imprenditori stranieri

sono sempre stati discriminati dalle
banche, a volte anche da parte delle au-
torità, con meno possibilità di parteci-
pare a gare d'appalto pubbliche.

"Con l'accordo di cooperazione fir-
mato con la Camera di Commercio di
Perugia, intendiamo superare le even-
tuali differenze di trattamento di im-
prenditori romeni, e rilanciare gli
investimenti in entrambe le direzioni
dell'asse Umbria - Romania, co-
struendo le basi per lo sviluppo di
scambi economici tra la Romania e
l'Italia", ha dichiarato Eugen Terteleac.

Un benvenuto istituzionale è stato
espresso da Aviano Rossi - Vice Pro-
vinciale Umbria, Giuseppe Lomurno -
assessore nel Comune di Perugia e
Mario Pera - Segretario Generale della
Camera del Commercio di Perugia. 

"Questi incontri - ha detto Aviano
Rossi - sono utili per condividere valori
e la conoscenza dei due paesi molto si-
mili. Si parla spesso di crisi economica.
Due elementi sono importanti per su-
perarla: l'Europa e la cooperazione.”

Perugia Torino

Le parole del sindaco 

“A Torino ci sono 50.000 
cittadini romeni, invece in 
Piemonte oltre 100.000, 
molto bene integrati”

Il sindaco Fassino, al Forum economico 
di Torino: I romeni sono ben integrati
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