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Auguri di Buon Natale da 
parte del ristorante Aquila 

D’ORO
Per il vostro pranzo di 
Natale 
euro 48 tutto compreso, con 
vini tipici, aperitivo della 
casa con buffet e intervallo 
di 1 ora con discoteca
 ----------------------------------

Programma della notte di 
S.Silvestro  all’AQUILA 

D’ORO
Inizio della cena – ore 20.00
Ore 22.00 Distribuzione 
di biglietti omaggio, della 
lotteria di capodanno con 
100 premi a sorpresa.
Durante la nottata sarà 
effettuata l’estrazione.

Ore 23.30 Consegna dei 
Cotillon in attesa del nuovo 
anno.
Ore 24.00 Benvenuto al 
nuovo anno con botti, baci e 
auguri.
In sala gli intrattenitori 
organizzeranno giochi, quiz 
e animazione di gruppo fino 
all’alba.
Apertura delle 2 
supertecnologiche discoteche 
con il DJ che vi intratterrà 
per tutta la notte con 
musiche coinvolgenti.
 
Un capodanno 
indimenticabile con i 
migliori Auguri da parte 
della direzione e di tutto il 

personale che sarà con voi in 
questo inizio anno.
Vini tipici:
Bianco Selvaggio
Rosso valpolicella 
Rosso “Cellatica”
Acqua minerale 
Brut bollicine
 
Antipasto misto all’italiana
Prosciutto crudo, salame, 
pancetta nostrana
Roast beef
Barchette di patate
Spiedini di lumache
 
Risotto con porcini 
Crespelle alla Valdostana
 Gamberoni alla griglia
Cozze gratinate

 Lombata allo champagne 
con patate
Tagliata alla Robespierre con 
rucola
Verdura
Bocconcini di Grana
 
Fantasia di Capodanno 
Caffè
Alle ore 24:00
Brindisi per salutare il 
vecchio anno e accogliere il 
nuovo.
Alle ore 2.00 sorbetto al 
limone e lattughe
Alle ore 5.00 pennette 
all’arrabbiata
Alle ore 7.00 si concluderà la 
festa  con gallina in brodo.
euro 100 tutto compreso,

Aquila D`oro

Matrimoni, Battesimi e Compleanni 
Doritorii de a petrece o seară de neuitat în compania rudelor şi prietenilor 
pentru a sărbători nunţi, cumătrii, onomastici, veniţi la restaurantul Aquila 
D’Oro. Aici vă puteţi alege una din cele patru săli preferate, în dependenţă 
de gusturi şi număr de invitaţi. Nu rataţi şansa eternizării evenimentelor de 
neuitat şi sunaţi la tel.: 3880479200, pentru a avea o reducere de 10 la sută. 

Chi desiderasse festeggiare il matrimonio, battesimi e compleanni, 
è benvenuto al Ristorante «Aquila D’Oro» di Ospitaletto (Bs)
Potete scegliere tra quattro sale meravigliose, in base ai 
vostri gusti e al numero di invitati. Il menù lo deciderete voi. 
Cogliete l’occasione di festeggiare i vostri eventi più importanti. 

L’aquila d’oro organizza anche  pranzi di Natale e il Cenone di 
Capodanno. Per avere un sconto del 10 % sui tutti gli eventi contattate il 

num. di  cell.: 3880479200

Matrimoni, 
Battesimi e Compleanni

Menu Etnico  

Servito a tavola 
Prosciutto crudo
Salame, coppa
Roasi beef
Barchette di patate 
con code di gamberi.

Alternativa sul tavolo 
Grigliata mista con: 
Costine, polo, tacchino.
Verdure gratinate 
Insalata russa 

Gamberoni alla griglia
Cozze gratinate
Filetti di persico

Intervallo con musica 
Crespelle alla valdostana o

Casoncelli burro e salvia
Servito a tavola
Capretto al forno
Fesa di vitello allo 
champagne con patate
Tagliata alla 
Roberspierre con 
rucola  Insalata

Alternativa sul tavolo
Sarmale
Grigliata con:
Pancetta, coniglio
Agnello
Insalata

Ristorante

Via Padana Superiore-Ospitaletto(BS) tel: 3397103142
www.ristoranteaquiladoro.it  info@ristoranteaquiladoro.it

Promozioni 10%
inf: 3880479200

Aperitivo della casa con buffet 
Antipasto misto all’italiana

Bocconcini di grana
Dolce ,Caffe

Vini tipici
Rosso Valpolicella Montresor, RossoCellaticà,Bianco,Selvaggio,  
Acqua minerale e bibite, Brut Bollicine ,Moscato
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Crăciun fericit!
 Neuitatele şi ineditele sărbători 
de iarnă îmi amintesc, involuntar, de 
copilăria cu drumuri înzăpezite şi 
cling de zurgălăi. Liniştea de cristal 
era tulburată de cete de copii care 
mergeau cu uratul de la casă la casă. 
Pe unde nu reuşeau să ajungă în 

ajunul Anului Nou, treceau a doua zi cu semănatul. Spre 
fericirea noastră, nu erau obiceiuri interzise,  de aceeia 
noi, copiii, aşteptam această sărbătoare cu nerăbdare.
  În satul meu de baştină, copiii urau în seara când cumpăna 
timpului bătea trecerea de la anul vechi la cel nou. A doua 
zi şi prima din noul an copiii semănau pe la casele rudelor, 
prietenilor, vecinilor. Tinerii din sat în ajunul Anului Nou 
veneau pe la casele cu lumini aprinse şi fete mari cu alte 
obiceiuri: cum era Plugul, Buhaiul, Capra.   Dar 
nimeni nu colinda, nu prevestea naşterea 
Domnului, nu veneau cu „Steaua” pe la geamuri, 
nici la Crăciunul pe stil vechi, nici la cel pe stil nou.
  Odată cu independenţa Moldovei şi obiceiurile 
de iarnă au renăscut, iar copiii de la 
grădiniţe şi şcoli înscenau naşterea 
Domnului, dând sărbătorilor de iarnă 
semnificaţia religioasă în toată plinătatea. 
  Deşi moldovenii s-au înclinat cam de fiecare 
dată în dependenţă de bătaia vântului, 
obiceiurile au rămas aceleaşi, sărbătorindu-
se şi amplificându-se în fiecare sat şi familie, 
indiferent de stil - nou sau vechi. Bisericile, 
subordonate Patriarhului Ortodoxiei Ruse, 
au acceptat stilul vechi, conform calendarului 
Iulian, sărbătorind Crăciunul la 7 ianuarie. 
Alţii, inclusiv biserica din cadrul Mitropoliei 
Ortodoxe Române, celebrează Crăciunul pe 
stil nou, la 25 decembrie. Contrar voinţei 
enoriaşilor, s-a produs această schismă, 
iar devierile din ultimul timp nu mai par 
importante. Cu toate acestea, Crăciunul, ca 
şi Paştele, cere din partea simpatizanţilor 
şi practicanţilor ortodocşi un sacrilegiu 
pe care-l numim Post. Iar în ultimul timp 
nu cred că toţi ortodocşii postesc strict şase săptămâni, 
după cum durează perioada postului Crăciunului, ci 
fiecare alege după posibilităţi şi dorinţe când şi cât să 
postească în dependenţă de stilul la care aderă. Pentru 
cei care sărbătoresc Crăciunul pe stil nou postul începe la 
15 noiembrie  şi se încheie la 24 decembrie, iar pentru cei 
care sărbătoresc pe stil vechi perioada integrală de post este  
între 24 noiembrie şi 7 ianuarie. Dar indiferent de stilul 
la care am aderat, de perioada postului şi de felul în care  
sărbătorim Crăciunul, naşterea Domnului într-o peşteră 
din Betleemul Iudeii rămâne a fi o sărbătoare semnificativă 
pentru toţi creştinii. Iar odată cu răspândirea şi influenţa 
tradiţiilor din vest în Moldova, mulţi basarabenii au 
început să sărbătorească Crăciunul pe stil nou. Noi, cei 
din afara ţării, ne acomodăm la sărbătorile din ţara 
în care ne aflăm, multiplicându-le pe unde e posibil.
 Bucuraţi-vă de aceste sărbători alături de cei dragi şi scumpi, 
fiţi mai iertători şi mai blajini, mai îngăduitori şi mai buni.
  Crăciun Fericit la toată lumea, cele rele să se spele, cele 

Buon Natale!
   Le indimenticabili e le originali feste d’ inverno mi ricordano 
involontariamente della mia infanzia con le strade bloccate dalla neve e il 
tintinnio delle campanelle. Quel silenzio di cristallo, rotto dalle voci bianche 
di  piccoli gruppi di bambini, che vanno di casa in casa con il tradizionale 
“uratul”. La dove non si poteva arrivare nella vigilia di Capodanno, perché 
allo scoccare della mezzanotte, tutti si affrettavano a festeggiare il nuovo 
anno, si ripassava il secondo giorno con  il tradizionale “semanatul”. Per 
nostra felicità, queste usanze non erano proibite ai miei tempi dall’allora 
sistema sovietico, e noi, quei bambini, li aspettavamo impazienti.
   Nel mio piccolo paese i bambini passavano con “uratul” nell’ultima 
sera dell’anno, quando il tempo scandiva il passaggio dall’anno vecchio a 
quello nuovo. Il primo giorno dell’ anno nuovo i ragazzi “seminavano” a 
casa dei parenti, amici e vicini di casa. I giovani del villaggio nella vigilia 
di Capodanno portavano nelle case dove le luci erano rimaste accese 
altre usanze, come il  “plugul”, o il “buhaiul”, o la “capra”. Ma nessun 
bambino o giovane del villaggio passava per fare gli auguri di Natale: 
nessuno annunciava la nascita del Signore e tantomeno mostravano 
la «Stella» alle finestre, né  il  Natale – vecchio stile, né quello  nuovo.
 Con la nascita della Moldova indipendente  le usanze invernali sono state 
riavviate, e i bambini degli asili e delle scuole anno iniziato a rimettere in scena la  
Natività di Gesù, dando alla festa del Natale il significato religioso che  gli spetta.
    Anche se il popolo moldavo si è spostato a seconda di come spirava il 

vento, le abitudini sono rimaste le stesse, 
aumentando ed amplificandosi in ogni 
villaggio e famiglia; indifferentemente  
dallo stile nuovo o vecchio. Le chiese, 
subordinate alla Patriarchia russa 
ortodossa, che fanno parte della nuova 
Moldova indipendente, accettarono 
il vecchio stile, secondo il calendario 
Giuliano, celebrando il Natale il 7 gennaio. 
Altri, tra cui la Chiesa Ortodossa Rumena 
celebrano il Natale il 25 dicembre con il 
nuovo stile. Contro la volontà dei fedeli si 
è fatto questo scisma, e le deviazioni  non 
sembrano molti importanti. Tuttavia, 
a Natale e Pasqua, venne richiesto ai 
sostenitori e ai praticanti ortodossi un 
sacrificio chiamiato “post”. E ultimamente 
non credo che tutti gli ortodossi seguano 
alla lettera questo sacrificio per tutto il 
periodo di sei settimane, come richiede 
il “Fioretto di Natale”. Ma ciascuno fa la 

sua libera scelta, secondo le proprie capacità e desiderio in base allo stile 
a cui ha aderito. Coloro che celebrano dopo il nuovo stile, il «Fioretto» 
iniziano dal 15 novembre al 24 dicembre e dal 24 novembre  al 7 gennaio 
per coloro che celebrano dopo il vecchio stile. Ma indifferentemente da 
quale stille dipendiamo, la Natività di Gesù  in una grotta a Betlemme,  
rimane una festa con un grande significato per tutti i cristiani. E con 
la diffusione e l’influenza di tradizioni occidentali in Moldavia, molti 
bassarabeni hanno cominciato a festeggiare il Natale dopo il nuovo stile. 
Noi, quelli all’estero ci avviciniamo alle feste del paese in cui siamo, e 
cerchiamo di mantenere vive anche le nostre usanze quando ci è possibile.
   Godete di queste feste vicino alle persone care e  provate ad  essere 
più tolleranti e più uniti, più buone e predisposte al perdono.
Buon Natale e un buon anno a tutti voi!
Urat – auspicio, augurio
Semanat – una tradizione rumena-moldava, usata nel primo giorno del 
anno nuovo.

Lilia Bicec, presidente dell’Associazione “Moldbrixia”

Aquila D`oro
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Trei gemeni
E mai mare dragul să vezi, cum mama 
Snejana Goncear sau tata Mihai 
Melnic ies cu căruciorul la plimbare 
cu cei trei feciori ai lor: Michele, 
Matteo, Gabriele.  Trecătorii, 
involuntar, întorc capul, zicând în 
sinea lor: „Ce familie tânără, ce 
gemeni simpatici”! Aparent, e simplu, 
dar a creşte şi a educa trei gemeni 
nu-i chiar aşa de uşor, cu atât mai 
mult că Shejana şi Mihai sunt departe 
de casă, că acestor tineri nimic nu 
li s-a pus gata pe tavă. Snejana şi 
Mihai au trebuit să parcurgă calea 
clandestinităţii, să-şi caute de muncă, 
un apartament cu chirie şi altele 
care nu au fost uşor de înfruntat.
În 2006 a venit în Italia 
mai întâi Mihai. La 
Brescia locuia fratele 
lui, iar el, după o tentaţie 
nereuşită de a ajunge 
împreună cu Snejana 
în Italia, a hotărât să 
încerce a doua oară 
singur. Deşi în Moldova 
parcă trecuse acel val 
al sumelor cosmice 
pentru a ajunge în 
Italia, el a fost nevoit 
să achite circa 4000 
de euro ca să meargă 
vreo 19 ore prin păduri 
numai ca să ajungă 
la destinaţie. După 
ce trecu cu bine – dar cât de 
bine, numai el ştie? – începu s-o 
încurajeze şi pe Snejana să-l urmeze. 
Trecuse vre-o 4 luni, până când găsise 
o cale mai puţin periculoasă, după 
părerea lor, să traverseze graniţele. 
Erau în patru când s-au pornit din 
Moldova, apoi, a rămas singură şi 

disperată. A sunat la Chişinău celor 

cărora le-a încredinţat  bani mulţi 
pentru o călătorie clandestină, 
întrebându-i ce să facă. Rămăsese 
singură într-o 
localitate din 
România de care 
nici nu doreşte 
să-şi amintească, 
încercând, astfel, să 
şteargă din memorie 
acele amintiri. Cei 
de la Chişinău i-au 
spus spre ce direcţie 
trebuia să ia bilet şi să 
se deplaseze încolo. La 
trei dimineaţa a ajuns 
la o gară necunoscută, 
lipindu-se stingherită de o altă 
drumeaţă nocturnă în aşteptarea 
sosirii trenului, rămânând iarăşi 

singură. A trebuit să aştepte până 
dimineaţa când a venit un băiat cu o 
maşină s-o ia. În salonul vehiculului 
mai erau trei femei. Împreună s-au 
îndreptat spre o direcţie necunoscută, 
unde au fost cazate în nişte cabane 
câte opt-zece într-o cămăruţă cu 
paturi mici. Până în Austria au 

mers într-un camion acoperit 
(fură), în care erau vreo 60 de 
persoane. Au ajuns pe la amiază, 
fiind ascunşi de călăuzele lor 
într-o şcoală şi aşteptând să 
se apropie seara. Apoi, cu un 
autobuz etajat au ajuns până la 
Padova, iar de acolo – la Brescia.      
În 2009, Snejana muncea 
menajeră la o bătrână, când 
a intrat în vigoare Legea 
Sanatorială, bucurându-se că 

în cele din urmă va obţine mult 

aşteptatul permis de şedere în Italia. 
Tot în acest an a înţeles că va deveni 
mamă, dar temându-se că bătrâna 

nu-i va face acte, a ascuns aceasta 
până în ultimele luni, lucrând şi în 
grădină, şi în casă numai ca să poată 

obţine acel document. 
Dar, toate problemele 
păreau a fi inutile şi 
neînsemnate pe lângă 
îngrijorarea ei că aşteaptă 
trei gemeni. A fost 
internată în spital înainte 
de termen. Perioada 
de convalescenţă după 
naştere nu a fost din cele 
mai bune, dar a lăsat-o 
să rămână la capitolul 
amintirilor, bucurându-
se împreună cu Mihai 
de cei trei copilaşi ai lor.
 Drăgălaşi şi jucăuşi, 
dezinvolţi şi sociabili 

doar la doi anişori, se plictisesc 
repede de jucăriile lor, insistând să 
li se dea telecomanda sau mobilele 
părinţilor. Dacă Gabriele a luat o 
jucărie în mână, imediat unul din 
frăţiori vrea şi el acelaşi obiect. Dacă 
Michele vrea să bea ceai, şi celorlalţi, 
ca la comandă, li se face sete... 
 Intrând în casa lor şi văzându-i pe 
aceşti îngeraşi, oricât de jos ai fi cu 
moralul, feţişoarele lor zglobii te fac 
să zâmbeşti, provocându-te să intri 
în joc cu ei.
La 13 ianuarie, Gabriele, Michele şi 
Matteo vor împlini 2 anişori. Mulţi 
ani, dragi îngeraşi, să creşteţi mari şi 
sănătoşi, să vă bucuraţi părinţii şi să 
le fiţi mereu de sprijin şi ajutor!     
                                                                        

Lilia Bicec
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La redazione “MOLDBRIXIA” si è proposta di iniziare  con questo numero una serie di articoli informativi  
su una realtà molto presente nella nostra comunità.

IL MONDO COLF-BADANTI

Via Corsica 165, cap-25125,  BRESCIA

ORARIO DI APERTURA SPORTELLO 
COLF-BADANTI 

Martedi  e  Giovedi      dalle 8,30   alle 12,00
  Mercoledi                      dalle 14,30 alle 16,30

      INFORMAZIONI    TELEFONICHE 

Telefono: 030/2294010                        
Lunedi, Martedi, Mercoledi,Giovedi       dalle  
14,00  alle 15,00

    FAX ;INDIRIZZO DI POSTA ELETRONICA

FAX:030/2294050                               
E_MAIL:infocolf@aclibresciane.it 

 L’UFFICCIO COLF-BADANTI  SVOLGE 
PREVVIO APPUNTAMENTO PRATICHE DI 
ASSUNZIONE, CESSAZIONE  RAPPORTO DI 

LAVORO DOMESTICO.

     Contatti: telefono 030/2294011; telefono 
030/2294010; numero verde: 800740040
   I sportelli Colf-Badanti sono presenti anche 
in territorio  grazie a una rete ben consolidata , 
per soddisfare le esigenze dei utenti residenti in 
provincia di Brescia:
Recapito di SALO’ Largo DANTE ALIGHIERI 18  
TEL:0365/522832
Sede zonale CHIARI  Piazza XXVIII MAGGIO 1 
TEL:030/711880
Sede zonale DARFO BOARIO TERME-Viale 
OSPEDALE 31    TEL:0364/531071
Sede zonale DESENZANO(RIVOLTELLA) 
Via PARROCCHIALE 9     TEL:030/9111945
Sede zonale ISEO-Via MARTIRI DELLA 
LIBERTA’ 6/E      TEL:030/9821698
Sede zonale ROVATO  Via CASTELLO 21 
TEL:030/7703209
Sede zonale MANERBIO Via SAN MARTINO 
22-TEL:030/9380316

Sede zonale MONTICHIARI  Via ROMA 5  
TEL:030/961156
Sede zonale ORZINUOVI   Via OBICI 27    
TEL:030/941330

   Tutto ciò sarà possibile grazie al servizio fatto dal 
PATRONATO ACLI BRESCIA.  

   Sottolineammo che tutto quello che sarà presentato 
e in base alla  normativa in vigore dal 1 Marzo 2007 
cioè il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI 
LAVORO SULLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI 
LAVORO DOMESTICO.
 
 Iniziamo il nostro percorso presentando i 
8 livelli di inquadratura e i relativi profili:
 Livello A: collaboratori generici non addetti 
all’assistenza di persone, addetto alle          
pulizie, addetto alla lavanderia, aiuto di cucina, 
stalliere, assistente ad animali domestici, addetto alla 
pulizia ed annaffiatura delle aree verdi, operaio comune.
    I collaboratori familiari sono sprovvisti di esperienza 
professionale oppure con una esperienza inferiore a 
12 mesi. Al compimento dei dodici mesi di anzianità 
questo lavoratore sarà inquadrato nel livello B.
   Livello A SUPER:addetto alla compagnia -svolge 
esclusive mansioni di compagnia a persone autosufficienti.
   Baby-sitter - svolge mansioni occasionali di vigilanza 
di bambini, con esclusione di prestazioni di cura. 
   Livello B: collaboratore generico polifunzionale:svolge 
mansioni di pulizia e riassetto della casa,addetto alla 
cucina,addetto alla lavanderia,assistente ad animali 
domestici,custode di abitazione privata, 
addetto alla stireria, cameriere,  
giardiniere,operaio qualificato, autista.
   Livello B SUPER: assistente a persone autosufficienti 
(anziani o bambini) ivi  comprese, se richieste le attività 
connesse alle esigenze del vitto e  della pulizia della casa.
 Livello C: cuoco in possesso di specifiche 
conoscenze teoriche e tecniche.
 Livello CSUPER: assistente a persone non 
autosufficienti(non formato)ivi  comprese,se 
richieste le attività connesse alle esigenze 
del vitto e della pulizia della casa.
 Livello D: collaboratori familiari che 
ricoprono posizioni di lavoro caratterizzate da
 responsabilità, autonomia decisionale: 
amministratore dei beni di famiglia,   maggiordomo, 
governante, capo cuoco, capo giardiniere, istitutore. 
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   Livello DSUPER: 
assistente a persone non 
autosufficienti( formato)ivi                   
 comprese, se richieste le 
attività connesse alle esigenze 
del vitto e della pulizia 
della casa; direttore di casa.
 ART. 11,ART.12, ART.15  del CCNL 
lavoratori domestici regolano e 
dividono in 5 categorie i contratti 
di lavoro in base alla  presenza 
del lavoratore, ore  lavorate, 
convivenza o non convivenza.

   1. LAVORATORI CONVIVENTI 
A TEMPO PIENO  da 31 ore ad 
un massimo di 54 ore/settimanali. 
E’ adatto a tutti tipi di livelli.
   2. LAVORATORI CONVIVENTI 
A TEMPO PARZIALE da 20 ore ad 
un massimo di 30 ore/settimanale. 
Le particolarità di questo 
contratto sono le limitazioni dei 
livelli (previsto solo per i livelli 
B, BSUPER,C)  e  la fascia oraria 
per la prestazione della opera (le 
ore devono essere interamente 

collocate in fascia 06,00-14,00 
oppure nella fascia  14,00-22,00).
 3. LAVORATORI NON 

CONVIVENTI da 1ora ad un 
massimo 40 ore/settimanali.
E’ adatto a tutti tipi di livelli.
   4. ASSISTENZA NOTTURNA 
per un massimo di 40 ore/
settimanali collocate nella fascia 
oraria 20,00-8,00. Il contratto 
d’assunzione è limitato ai livelli 
BSUPER, CSUPER , DSUPER.
   5. PRESENZA NOTTURNA per 
un massimo di 40 ore/settimanali 

collocate nella fascia oraria 21,00-
8,00.Quanto riguarda il contratto 
di assunzione, prevede per questa 

tipologia un 
L I V E L L O 
U N I C O .
    I lavoratori 
c o n v i v e n t i 
hanno il salario 
composto da 
“due parti”: la 
parte in denaro 
(il salario 
pattuito tra le 
parti) e la parte 
in natura (il 

vitto +alloggio). Nei mesi  in quale 
il lavoratore presta la sua opera 
gode regolarmente  della parte 
di salario in natura. Invece per il 
periodo di  FERIE RETRIBUITO, 
per il calcolo della TREDICESIMA 
e per il calcolo del TFR il datore 
di lavoro deve aggiungere al 
salario in denaro la  idennità 
sostitutiva di vitto e alloggio.

TABELLA A
Lavoratori Conviventi (valori mensili)

A € 580,50
AS € 686,05
B € 738,82

AS € 791,59
C € 844,37

CS € 897,14
D € 1055,46 + € 156,07

DC € 1108,23 + € 156,07

TABELLA 
Lavoratori di cui art.15-2

B € 527,73
AS € 554,11
C € 612,16

TABELLA DEI MINIMI RETRIBUTIVI DECORRENZA 1 GENNAIO 2011 
(Art. 36 del Contratto nazionale di Lavoro Domestico)

Non perdete il prossimo numero: assunzione, prova, riposo, ferie, permessi, etc.
Natalia  Bente 
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• Informazioni ed assistenza sulle pratiche di visto (famiglia,
lavoro, turismo, studio e altre tipologie)
• Informazioni sulle procedure per l’appuntamento con il
Consolato d’Italia
• Informazioni sui contributi versati in Italia ai fini della
pensione (verifica versamento contributi, calcolo pensione,
contenzioso sul lavoro)
• Informazioni sulla legislazione italiana in materia di lavoro,
previdenza, fisco, diritto di famiglia, assistenza sociale

Orario di apertura al 
pubblico

Deschis publicului

 lunedi         9.00-12.00 13.00-16.00
 martedi      9.00-12.00 13.00-16.00
 mercoledi   9.00-12.00 13.00-16.00
 jiovedi        9.00-12.00 13.00-16.00
 venerdi       9.00-12.00 13.00-16.00

Per i servizi sociali dei lavoratori e dei cittadini

“Fundatia Regina Pacis”
str. Sfatul Ţării 17/32
(intrarea din str. Sciusev 102)

MOLDOVA CHIŞINĂU

Il servizio è gratuito
Tel. 00373.(0)22. 238363  Fax. 00373.(0)22. 232321

moldavia@patronato.acli.it
www. patronato.acli.it

TABELLA C
Lavoratori non Conviventi (valori orari)

A € 4,22
AS € 4,97
B € 5,28

AS € 5,60
C € 5,91

CS € 6,21
D € 7,18

DC € 7,49
TABELLA D

Assistenza notturna

TABELLA E
Presenza notturna

BS         €910,33
CS € 1031,71
DS € 1274,47

TABELLA F
Indennita di vitto e alloggio (valori giornalieri)

Livello unico € 609,54

Pranzo e/o colazione € 1,75
Cena € 1,75

Alloggio € 1,52
Totale € 5,02
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Leonida Lari a decedat în noaptea de sâmbătă spre duminică, 11 
decembrie.

Avea 62 de ani împliniți.

O, CÂTĂ TRISTEȚE VA DUCE CU SINE ÎN CER ACEASTĂ 
FEMEIE!....

Dumnezeule, mare, a murit  Leonida! O câtă tristețe va duce cu sine în 
cer această femeie! 
Bucurați-vă, râdeți voi, cei pe care v-a deranjat cu versul ei clasic,  de 
baricadă, patriotard, oricum, învechit: nu mai e! Citiți marile opere ale 
prezentului amputat de suflet, ea nu mai e!  …O, câtă tristețe va duce 
în cer această femeie!...

Bucurați-vă, voi, cei pe care îi 
deranjau luările ei de cuvânt, mereu 
încrâncenate în durerea Basarabiei:  
ea nu mai e să o apere, nu mai e!  Cei 
cărora vi se părea exagerat să spună: 
am stat realmente în fața tancurilor 
rusești.  Ea mai e să o repete, nu mai 
e! Trăiți liniștit, simțiți-vă  eliberați 
de o acuză!  …O, câtă tristețe 
va duce în cer această femeie!...
 Bucurați-vă, voi, parlamentari 
de pe Dâmbovița, voi, pe care v-a 
deranjat discursul ei categoric când 
ați semnat Tratatul cu Ucraina: ea nu 
mai e! Ca un martor viu al lașității 
voastre, al trădării voastre de țară, 
ea nu mai e! Continuați-vă liniștit 
opera echidistanței  delicate cu Pactul 
Ribentrop-Molotov, ea nu mai e, 
ca un spin în ochi, să v-o reproșeze, 
nu mai e!   …O, câtă tristețe va 
duce cu sine în cer această femeie!...
Bucurați-vă voi, scribi amputați de 
Basarabia, cei care i-ați  incriminat 
neînțeleșii pași, de la un partid la 
altul,  în căutarea ADEVĂRULUI 
pentru BASARABIA, în căutarea 
REUNIFICĂRII ȚĂRII:  ea nu 
mai e să vă deranjeze, nu mai 
e!  …O, câtă tristețe va duce 
cu sine în cer această femeie!...
Dormiți liniștit și voi, cei care 
numărați bănuții în buzunarele ei de 
tată de familie:  ea nu mai e!  Și voi, 
cei pe care vă deranja mereu pleata 
ei neagră, învolburată de durere:  
ea nu mai e!  Și voi, cei pe care vă 
deranja  betița din creștetul ei: nu 
mai e!,  îngerii ce i se așezau mereu 
pe umeri, - contrabalanță acestor 
timpuri bicisnice, ca să nu cadă (!):  
ea nu mai e!  …Trăiți liniștit, aveți 
atâtea alte imagini mai demne de 

contemplat! …O, câtă tristețe va 
duce cu sine în cer această femeie!...
Era în noiembrie ’92, când, zguduită, 
la plecarea lui Ion și Doina, scriam: 
(…)Ce vrei, Doamne, să ne spui,/
Când ne-nveți doar a muri?.../Că 
suntem ai nimănui?/Ia-ne, nu ne 
chinui.//Suntem pruncii țării Tale,/
Cea zidită-n nenoroc,/la răscruce-n 
dor și-n jale,/Și-n al vitregiei foc.//
Moartea peste tot ne cată,/ Și 
nu-i, Doamne, părintește,/Să ne 
iai pe toți odată,/Ar fi mult mai 
creștinește.// Ce vrei, Doamne, să ne 
spui,/Când ne-nveți doar a muri?...
  Astăzi, după atâta dezamăgire de 
politic, după atâta moarte, și, mai 
ales, după moartea acestor doi îngeri 
păzitori ai amarei noastre Basarabii, 
gândul final al acelui poem îmi revine 
în chip obsesiv: Ce vrei, Doamne, 
să ne spui,/Când ne-nveți doar a 
muri?...   …O, Doamne, câtă tristețe 
va duce cu sine în cer această femeie!...
  Încântată de figura Leonidei LARI, 
această Ioana D’Arc a Renașterii 
noastre Naționale, scriam, în anii 
’90,  un poem pe care i-l dedicam: 

LEONIDEI LARI
Femeie,

 tu rugă durută de toamnă,
cu pleata de cuget, cu umblet de 

Doamnă,
ce rază cinstită-ncălzit-a pământul 

pe care ai mers 
și-ocrotitu-ți-a gândul?...

Femeie, 
tumult în simțiri 

cum e râul de munte,
ce înger semnatu-ți-a 

nobila frunte,
ce demon legatu-ne-a 

aripa minții, 
și zvâcnetul inimii 

și-al suferinței, 
să vii tu, să rupi nodul 

cu dinții?!...

Femeie, 
stejar tu din Codrii Cosminului, 

ce sevă ai supt 
și ce mană a sânului, 

de ai putut răsări, 
sfidând noaptea păgână, 
să duci cu-ai tăi frați azi 
tot neamul de mână?!...

   Supărată pe plecarea ei la București, 
peste ani, redenumeam poemul, 
specicând: LEONIDEI LARI anului 
’89.  Ca și cum conținutul poetei și 
militantei noastre nu s-ar fi păstrat 
cu plecarea-i la București,  ca și 
cum, nu s-ar fi multiplicat continuu,  
împlinindu-se prin suferință, prin 
căutarea zbuciumată a IMPLINIRII 
UMANE și ARTISTICE,  prin 
căutarea ADEVĂRULUI și, mai 
ales, prin căutarea SALVĂRII 
BASARABIEI. Nu am reușit să i-o 
spun… IARTĂ-MĂ, Leonida. Te rog să 
mă ierți. Și te mai rog SĂ NE IERȚI…

Dormi în pace, Leonida. În pace, 
cu DREPȚII. Și fără suferință…  O, 

CÂTĂ TRISTEȚE VA DUCE CU 
SINE ÎN CER ACEASTĂ FEMEIE!....

Eugenia BULAT, 
Veneția, 11 decembrie 2011
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   A văzut lumina tiparului cea dintâi ediţie a  publicaţiei 
"Moldoveni în Italia. 
Ghid pentru orientarea 
şi integrarea socială 
a moldovenilor", cu 
un număr de 5 mii de 
exemplare. 2.700 vor fi 
expediate asociaţiilor 
din Nordul Italiei, iar 
restul, comunităţilor 
de moldoveni din 
regiunile centrale 
şi din sudul Italiei. 
Ghidul  "Moldovenii 
din Italia" este distribuit 
prin intermediul 
Consulatului General 
din Bologna şi a asociaţiilor din Nordul Italiei.
  Acest ghidul conţine o bogată colecţie de materiale care vizează 
teme esenţiale pentru emigranţi,  precum ar fi: permisul 
de şedere, cetăţenia, încadrarea în câmpul muncii, studii, 
sistemul de securitate socială, reintegrarea familiei, sănătate, 
servicii utile în Italia, cât şi alte informaţii. De asemenea, veţi 
putea găsi informaţii actualizate şi necesare pentru acei care 
doresc să se integreze si să trăiască permanent în societatea 
italiană, dar şi pentru cei care lucrează temporar în Italia.
  Ghidul este util în îndrumarea cititorul cu privire la 
problemele cele mai complicate ale birocraţiei italiene, oferind 
o bogată colecţie de informaţii (adrese, telefoane, e-mail, site-
uri web, fax etc.). Fiecare moldovean emigrat în Italia va găsi 
în paginile ghidului soluţia problemelor care-i frământă. 
   Deşi comunitatea moldovenilor este cea mai numeroasă 
printre cele prezente în Italia, aceasta a fost unica care nu a 
avut o publicaţie de orientare a cetăţenilor în societate. Acum, 
Asociaţia „AssoMoldave”, cu sprijinul Centrului ”Diaspora 
Moldova-Italia”, în colaborare cu mai multe organizaţii 
ale diasporei răspândite în  toată Italia şi cu participarea 
financiară din partea Organizaţiei Internaţionale pentru 
Migraţie din Chişinău,  sub patronajul Ambasadei 
Republicii Moldova din Roma,  a reuşit să editeze acest ghid.  
   Prezentarea oficială a ghidului va avea loc la Roma  în 
luna ianuarie. Pentru moldovenii din Roma, acest eveniment 
va fi o oportunitate de a petrece o zi în sânul comunităţii, 
primind un exemplar al ghidului, care este distribuit  gratuit.
 

Informaţii cu referire la ziua prezentării la Roma şi Bologna 
vor fi publicate pe blogul:

 http://assomoldaveroma.blogspot.com
AssoMoldave

 Tatiana Nogailic
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Cu Jurnal FM, mai aproape de casă
 
Dacă doriţi să fiţi la curent cu ceea ce se întâmplă 
în Republica Moldova, dacă vreţi să va distraţi 
copios, dacă vi s-a făcut dor de cele mai frumoase 
melodii ale interpreţilor autohtoni, o puteţi face 
ascultând postul de radio Jurnal FM oriunde 
aţi fi, on line, pe adresa: www.jurnalfm.md.  
Vă puteţi delecta, de luni până vineri de la 7:00 
la 10:00, în compania celor trei prezentatori 
ai matinalului super haios „Popcorn show”: 
Bogdan Dascăl, Alex Marcoci şi Anatol Melnic. 
Tot de luni până vineri, între 17:00 şi 20:00, 
ascultaţi un program cognitiv de divertisment 
„Cappuccino show” cu Ilinca Avram şi Gabi Marcu.  
În cursul săptămânii de la 15:10 la 16:00 şi sâmbătă-
duminică de la 8:00 la 10:00 „În grădină la Ion” cu Ion 
Mandeş răsună cele mai îndrăgite melodii populare.
De luni pana joi, între 23:3001:00,Oleg 
Brega vă invită la emisiunea
„Inamicul public». Jurnal FM vă oferă posibilitatea să 
le faceţi o surpriză celor dragi cu ocazia unul eveniment 
deosebit. Scrieţi un mesaj pe skype cu Id:  jurnalfm şi el 
va fi citit neapărat în unul din programele de felicitări 
şi dedicaţii: luni-vineri (13:00-14:00); sâmbătă, 
duminică (12:00-13:00); luni-duminică (20:00-23:00). 

Radio Jurnal FM vă va suplini 
dorul de casă şi de cei dragi!  

Super TV
Blocul de ştiri „Moldova aici şi 

acum”
Din luna septembrie moldovenii 

din oraşul  Brescia, provincia 
şi regiunea Veneto au din nou 

posibilitatea să recepţioneze blocul 
de ştiri „Moldova aici şi acum” 

în cadrul programului Super TV, 
grupul Rabizzi din Brescia.

Transmiterea poate fi recepţionată 
în fiecare duminică de la 13.30 
şi reluată la orele 23.30, tasând 

pe telecomandă numerele 
corespunzătoare: 

92 – Super TV, 273 – 
Video Brescia şi 633 – 

Brescia info 24.

Ghid pentru orientarea și integrarea socială
a moldovenilor în Italia
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       Eu, mama şi 

Crăciunul nostru
27 noiembrie, ora 6 dimineaţa. Sună 
telefonul, oare cine-i aşa de dimineaţă? 
Mama?! Doamne, ce s-a întâmplat?
   - Da, mamă, te ascult, ce aţi mai păţit? 
 - Nimic, Lidişoară, totu-i bine, 
suntem sănătoşi, slavă Domnului.    
   - Spune-mi adevărul nu mă lua cu zăhărelul.
   -  Nimic, draga mamei, vroiam doar 
să-ţi amintesc că azi am intrat în postul 
Crăciunului şi dacă poţi, mamei, să ţii, să 
te împărtăşeşti şi tu, numai zic şi de băieţi. 
Ştiu că vii greu acolo, că sunteţi pe uşi streine 
şi nu aveţi posibilitate să mâncaţi ce doriţi, 
dar poate cu dezlegare de la preot să ţii 
măcar o săptămână şi să te grijeşti şi tu ca 
să întâlneşti Crăciunul cu inima împlinită, 
scumpa mamei, că doar ştii cum ţine Maica 
Domnului la tine şi cât te-a ajutat. Şi uită-te 
câtă bucurie îţi aduce Domnul de la copii. 
   - Da mama, ştiu, şi doream demult să 
vorbesc cu matale pe tema asta, deşi  aveam 
frică, dar nici să te mint mai departe nu pot. 
   - Ce-i Lidişoară, ce ai mai făcut, nu 
cumva ai trecut la catolici? Îmi spunea 
mereu sora mea Olea: fa Marie, ai să vezi 
tu cum o să treacă Lida ta la catolici. După 
discuţiile care le-am avut cu ea despre 
religie, cum lăuda ea biserica catolică: 
că primesc săracii şi streinii, şi-i ajută 
pe cei din ţările nevoiaşe. Să nu-mi zici 
pe nume dacă ai mai făcut-o şi pe asta?!
   - Nu mama, stai liniştită, nu m-am 
convertit la catolicism, cu toate că nu 
văd nimic rău, doar suntem toţi botezaţi. 

Vroiam dor să-ţi 
spun că eu ţin tot 
postul, că slava 
Domnului, aici, 
în Italia avem de 
unde alege: fructe şi 
legume proaspete, 
biscuiţi şi dulciuri 
fără lactate, nu te 

îngrijora, nu murim de foame. De-aţi avea 
şi voi în Moldova câte sunt aici, e chiar 
păcat să nu ţii postul. Alta doream să-ţi 
zic. Eu am început postul pe 15 noiembrie, 
pe stil nou, împreună cu biserica ortodoxă 
română şi cea greacă. Ieri deja am fost cu 
băieţii şi ne-am împărtăşit. Nu te supăra 
pe mine, dar am obosit de atâta făţărnicie. 
Anul Nou îl sărbătorim ca toata lumea, iar 
Crăciunul pe vechi. Când eram la şcoală 
eram nevoită să te mint  uneori şi să-ţi spun 
că n-am mâncat tortă la şcoală. Decât să 
mă mustre conştiinţa toată viaţa mai bine 
ţin tot postul pe nou şi întâlnesc sărbătorile 
în pace sufletească. Nu te supăra, mamă, 
dar copiii mei vin la mine pe 25 decembrie şi 
pe urmă pleacă în vacanţă ca toţi europenii. 
   - Nici nu ştiu ce să-ţi răspund, draga 
mamei. Vezi că mă frământă şi pe mine 
întrebarea asta, mai ales de când suntem 
în aşa zisa democraţie. Anul Nou 
bisericesc se începe la 1 septembrie, din 
punct de vedere al calendarului fix, iar 
Paştele îl sărbătorim după calendarul 
mobil al Bisericii. Deci de Sf. Vasile nu 
mai avem nici un An Nou. Apropo, chiar 
patriarhul Bisericii Ruse face Te Deum 
pentru început de an la 1 ianuarie, stil nou, 
adică atunci când este Revelionul, pentru 
că Biserica recunoaşte începutul de an civil 

la 1 ianuarie, stil nou şi chiar în registrele 
bisericeşti, dacă  o să vină cineva să boteze 
ori să înmormânteze la 1 ianuarie sau 2 
ianuarie, Biserica va scrie în registrul său 
aceste slujbe după stil nou. Deci Biserica 
noastră recunoaşte că Anul Nou civil începe 
pe 1 ianuarie, pur si simplu, pentru  noi 
cred că tradiţiile sunt mai puternice ca orice.
- Of, mama, atunci mă 
înţelegi şi eşti de partea mea? 
- Ascultă-mă atent: eu mă bucur că tu ai 
credinţă şi dacă ţii sărbătorile pe stil nou, 
bine, fata mamei, ţine cum vrei, doar să 
ai dragoste curată în tot ceea ce faci. Mă 
bucur că nu-i laşi nici pe nepoţi să se 
rătăcească. Eu merg pe vechi cu biserica 
noastră, cu satul meu, cu neamurile mele. 
Dacă ai să vii la mine pe 25 decembrie o 
să te primesc cu ce am mai bun şi dacă 
vei veni pe 7 ianuarie la fel, stai liniştită 
până la urmă cum zici tu: decât atâta 
făţărnicie… Săi lăsăm pe politici să îndrepte 
calendarul că ei au cap mai mare ca noi.
   - Mulţumesc mama, mi-ai luat o piatră 
de pe suflet, mă bucur că m-ai înţeles. 
  - Dacă n-am să te înţeleg eu. 
apoi cine? Da nu treci la catolici?   
   - Ha, Ha, nu, mamă, la sigur. Te aştept să 
vii aici, în Itali, să vezi bisericile catolice, să 
te duc la Vatican şi lucru ciudat, Domnul 
nu-i pedepseşte că sărbătoresc pe stil nou.
   - Hai, las-o şi tu mai moale, ştiu că nu 
poţi înghiţi multe teorii de-a preoţilor noştri. 
Să te păzească Domnul, fata mamei, şi 
să te aibă în pază. Mă rog de mă iartă
- Domnul să te ierte şi mă rog de mă 
iartă şi pe mine. Te iubesc, mama. 
La revedere.  

Lidia Dascălu 

„La Italia” sau „în Italia”. Cum e corect?              
   Pentru moldoveni limba maternă nu ar trebui să fie o limbă 
grea şi totuşi mulți nu dau importanţă felului  în care se exprimă 
şi o vorbesc incorect, ca şi cum ar vorbi o limbă străină, pe care 
au  învăţat-o superficial, doar atât „cât să se descurce”.  E şi o 
consecinţă a bilingvismului din Republica Moldova, unde s-a vorbit 
cu prioritate în limba rusă, ceea ce a slăbit simţul limbii materne.  
   Când îţi dai seama că un vorbitor şi-a pierdut simţul limbii materne? 
Atunci când acesta, deşi cunoaşte şi foloseşte vocabularul de bază 
al acesteia, nu utilizează corect prepoziţiile şi alte părţi de vorbire. 
Prepoziţiile sunt acele cuvinte invariabile (care nu-şi modifică 
forma niciodată) cu ajutorul cărora se face legătura între cuvinte:  
de, la, în, cu, fără, spre, pe, din etc. Şi dacă o prepoziţie se foloseşte 
în locul alteia, atunci rezultă construcţii incorecte şi chiar aberante. 
   În ultimul timp tot mai des auzim, bineînţeles,  în vorbirea 
uzuală a moldovenilor, spunându-se: „s-a dus la Italia”, „lucrează 
la Italia”,   respectiv „la Moldova”, „la România”.  Curios este 
că acest model nu s-a extins şi în raport cu alte ţări. Nu zice 
nimeni „a plecat la Rusia”, „învaţă la Anglia”, „lucrează la 
Spania”,  „mă duc la America”, ci doar în Rusia, în  Anglia, 
în Spania, în America.  Dacă vi se pare că sună ciudat să se 
spună la Anglia, la Spania, la America, atunci să ştiţi că la 
fel de ciudat este şi  „la Italia”,  „la Moldova”, „la România”. 

   Fiecare din aceste două prepoziţii -  la şi  în -  are funcţia ei când  
leagă cuvintele  între ele:   la  indică direcţia spre o localitate (oraş, 
sat, loc) – a plecat la Roma, la Moscova, la Paris, la Londra, la 
Chişinău, la Nisporeni, la scoală, la universitate, la gară, la 
aeroport  ş.a.m.d. , iar când e vorba de ţară, se foloseşte prepoziţia în 
– a plecat în Spania, în Franţa, în Italia, în Moldova, în România.  
  Unde este Petru?
  În Italia, la Roma.
  Unde pleacă Maria?
  În Moldova, la Glodeni.

De altfel,  şi în limba italiană când este vorba de a pleca undeva, 
indicând oraşul sau locul, utilizăm prepoziţia a, ceea ce în română 
e la, iar când destinaţia este ţara, se foloseşte prepoziţia in (în 
română în) –   Vado in Italia, a Roma / Mă duc în Italia, la Roma. 
 Schema e simplă:
 în + nume de ţări
 la + nume de oraşe.
 Prin urmare, corect este  „în Italia” şi nu „la Italia”. 

Mariana Vlas, cercetător ştiinţific la
 centrul de terminologie al        

  Institutului de Filologie al 
Academiei de Ştiinţe din Moldova
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    atenateam@atenateam.it -- www.atenateam.it

Atena Srl
Societa di Formazione e sviluppo delle risorse umane-

organizza a Brescia

    Corsi Gratuiti per disoccupati
Frequenza obbligatoria dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 
18 dal lunedi al venerdi.
Al termine del corso verra rilasciato un attestato di 
frequenza.

Formazione base
Italiano - 80 ore

Informatica -80 ore
Formazione professionale

•	 Meccanica base 
(prop.co addeto cnc)-80 ore

•	 Addetto alle macchine cnc - 120/160 ore
•	 Programmazione cnc 120/160 ore
•	 Informatica intermedio 120 ore
•	 Informatica avanzato 120 ore

•	 Installatore impiati fotovoltaici 120 ore
•	 Installatore impianti elettrici 120/160 ore
•	 Addetto al magazziono con uso del carrello 

elevatore 120 ore
•	 Operaio addetto alla saldatura a elettrodo/filo/

tig 160 ore
•	 Informatica intermedio/avanzato - 120 ore

Per iscriversi: via Dalmazia 17/a 
- quartiere 1 maggio

Corsi a pagamento serali
Al termine del corso verra rilasciato un attestato di 

frequenza

•	 Corso di contabilita intermedio 30 ore- 210         
dalle 20.00 alle 22.00 

corso di informatica base 30 ore - 210
dalle 20.00 alle 22

•	 corso di inglese base 30 ore  - 210
dalle 20.00 alle 22.30

•	 Corso di autocad 2D(23ore) - 250
dalle 20.00 alle 22.30

•	 Corso di autocad3D (20 ore) - 300
dalle 20.00 alle 22.30

•	 Bilancio D esercizio (16 ore) - 180
dalle 20.00 alle 22.00

•	 Corso di informatica intermedio (30 ore) - 240
dalle 20 alle 22.30

•	 Corso contabilita base (30 ore) - 270
dalle 20 alle 22.30

Per Iscriversi
Richiedi la scheda discrizione!

Tel:030,2403054
formazione.brescia@atenateam.it

Au venit să vă colinde ”Florile dalbe”
Cu acest generic, o mână de copii entuziasmaţi, ajutaţi de părinţii lor şi susţinuţi de Asociaţia „Moldbrixia” vor colinda de 
Crăciunul pe stil nou în biserica românească şi de Crăciunul pe stil vechi în biserica moldovenească din Brescia. Acompaniaţi de 
Georgeta Casauţan şi Liliana Burlacu, ei au pregătit într-un timp restrâns un mic, dar inedit program dedicat nașterii Domnului  
și sărbătorilor de iarnă. 
   Vitalis Zglavoci, Arina Parfeni, fraţii Dora şi Ion Grosu, Teodora Lupei, Veronica Sîli, Mirella Pogor, Sarah Bente,  Răzvan-
Dănuţ Munteanu, Antonela Preda, surorile Silvia şi Natalia Burlacu, Cristina Iurcu şi fraţii Paolo şi Andrea Ionescu din poză : 
basarabeni şi români s-au întrunit pentru a aduce în dar consângenilor lor  suflul sărbătorilor religioase într-o atmosfera mai 
caldă, mai semnificativă şi mai duioasă.    
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     Uniunea Europeană este formată din 27 state membre care au decis să-şi unească, treptat, 
know-how-ul, resursele şi destinele. Împreună, pe parcursul unei perioade de extindere de 
50 de ani, ele au creat o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând di-
versitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană este decisă de 
a împărtăşi realizările şi valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de graniţele sale”.
 Comisia Europeană este organul executiv al UE. Conţinutul acestei emisiuni este în responsabilitatea exclusivă 
a autorilor şi nu este neapărat şi punctul de vedere al Uniunii Europene.

 Această publicaţie a fost realizată cu suportul Proiectului „Susţinerea implementării componentei de 
migraţie şi dezvoltare a Parteneriatului pentru Mobilitate UE-Moldova,” 

Proiect finanţat de UE IEVP şi implementat de OIM în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova.

Cetăţenii străini care vor adopta copii din 
Moldova vor achita 3 mii de lei în loc de 

1500 euro

   Persoanele care nu sunt cetăţeni ai R. Moldova şi 
vor adopta copii din ţara noastră nu vor achita o taxă 
fixă în sumă de 3000 lei, indiferent de numărul de 
copii înfiaţi. O hotărâre în acest sens a fost aprobată 
ieri în cadrul şedinţei Executivului. În prezent, 
adoptantul achită câte 1500 euro pentru fiecare 
copil pe care doreşte să-l înfieze. Suma este destinată 
pentru cheltuielile ce ţin de procedura de adopţie: taxe 
poştale, servicii de traducere a actelor, cheltuielile 
ce ţin de evaluarea condiţiilor de întreţinere oferite 
de părinţi la locul de trai, cheltuielile de transport 
(tur-retur) aferente fiecărui copil adoptat, cu scopul 
de a-i acorda asistenţă în perioada post-adopţie. 
Guvernul propune, în locul acestei taxe, instituirea 
unei taxe fixe de 3 mii lei. Indiferent de numărul 
de copii care vor fi adoptaţi, taxa rămâne aceeaşi. 
Mijloacele obţinute în urma perceperii acestei 
taxe, ar urma să fie utilizate pentru achitarea 
serviciilor de telecomunicaţii, corespondenţă 
prin poştă, servicii de traducere şi altor cheltuieli 
ocazionate de procedura de adopţie internaţională. 
 
Evenimentele din 7 aprilie în TOPUL celor 
mai mari scandaluri electorale din ultimul 

deceniu

   Evenimentele din 7 aprilie 2009 care au avut loc 
în capitala Republicii Moldova au ajuns în TOP 
15 a celor mai mari scandaluri electorale din 

ultimul deceniu în versiunea revistei Forbes. “După 
anunţarea rezultatelor alegerilor, în conformitate 
cu care majoritatea voturilor au fost obţinute de 
Partidul Comuniştilor, la Chişinău au început 
proteste spontane ale susţinătorilor partidelor de 
opoziţie”. Astfel descrie revista Forbes evenimentele 
din 7 aprilie 2009. «Majoritatea participanţilor 
au fost tineri, care au acţionat extrem de activ. 
La 7 aprilie, protestatarii au reuşit să pătrundă 
în clădirea parlamentului, care a fost practic 
distrusă, după ce au arborat steagurile României 
şi Uniunii  Europene. Imediat după aceasta, 
reprezentanţii opoziţiei au declarat că nu au avut 
posibilitatea de a influenţa protestatarii, însă, 
în acelaşi timp, au cerut anularea rezultatelor 
alegerilor. În urma ciocnirilor protestatarilor cu 
poliţia, o persoană a decedat, mai mult de 300 fiind 
rănite, numărul aresturilor a depăşit cifra de 200. 

700 de mii de lei. Acesta a fost salariul 
anual plus sporurile încasate de directorul 

MoldTelecom în anul 2010. 

Curtea de Conturi a examinat raportul de audit 
al întreprinderii şi a constat mai multe nereguli la 
operatorul naţional de telefonie. Anul trecut compania 
a ratat venituri de aproape 100 de milioane de lei. 
Auditorii au constatat şi că MoldTelecom a donat 
unor întreprinderi 3 milioane 500 de mii de lei fără a 
întocmi documentele necesare. Preşedintele Comisiei 
parlamentare Economie Buget şi Finanţe, Veaceslav 
Ioniţă, prezent la şedinţa Curţii de Conturi a declarat 
că raportul a fost întocmit greşit, şi că situaţia va 
deveni gravă dacă documentul nu va fi anulat.
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Noii ambasadori ai R. Moldova în Spania, 
Italia, Israel şi Grecia

   Cabinetul de miniştri l-a numit pe Valeriu Gheorghiu 
primul Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar în Regatul 
Spaniei.  Potrivit vice-ministrului Afacerilor Externe, Natalia 
Gherman, Republica Moldova a deschis misiunea diplomatică 
din Spania anul trecut, dar până acum nu a fost numit 
niciun şef al acestei misiuni. Ambasadorii Extraordinari şi 
Plenipotenţiari al Italiei şi Republicii Elene, Gheorghe Rusnac 
şi, respectiv, Mihai Balan,  ambasadorul pe lângă Uniunea 
Europeană, Daniela Cujbă, au fost retraşi din funcţie. Mihai 
Balan a fost numit ambasador în Israel, Valentin Ciumac - R. 
Elenă, Aurel Băieşu - R. Italiană, iar Eugen Caras a fost numit 
şef al misiunii diplomatice pe lângă Uniunea Europeană.
 

 Relaţii consulare pentru moldoveni, oriunde s-ar 
afla în lume: +373.22.690.990

  Singura instituţie din R. Moldova care oferă informaţii 
consulare cetăţenilor moldoveni, oriunde s-ar afla în lume, 
marchează doi ani de activitate. În această perioadă, Centrul 
de Apel al Departamentului Afaceri Consulare din cadrul 
Ministerului de Externe a recepţionat peste 13 mii de apeluri. 
Din Republica Moldova apelul este gratuit – 080.090.990. 
Din străinătate trebuie să se formeze +373.22.690.990, 
iar apelul se taxează la tariful standard al ţării din care 
se efectuează. Coordonatoarea Centrului de Apel, Diana 
Bordea, a declarat că cele mai multe apeluri sunt efectuate 
din Italia, Spania şi Federaţia Rusă, dar există apeluri şi din 
ţări îndepărtate (Nicaragua, Australia, Angola, Maroc, ş.a.).  
Ca proporţie de gen, 60 la sută din cei care apelează sunt 
femei, iar 40 la sută - bărbaţi. Centrul de Apel a fost creat 
la 17 decembrie 2009 în cadrul proiectului „Consolidarea 
Capacităţilor Instituţionale ale Ministerului Afacerilor 
Externe şi Integrării Europene”. Proiectul este implementat 
de către Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 
(PNUD) Moldova, cu sprijinul financiar al Ministerului 
Regal al Afacerilor Externe al Norvegiei şi al Agenţiei Turceşti 
pentru Colaborare şi Dezvoltare Internaţională (TIKA). 
 

Uniunea Europeană a acordat R. Moldova 63,8 
milioane de euro.

 Banii vor fi direcţionaţi pentru implementarea reformei 
în domeniul energetic, aprovizionarea cu apă potabilă şi 
canalizare, ocrotirea sănătăţii şi, respectiv, pentru construcţia 
drumului „centura de ocolire a oraşului Ungheni”. Prim-
ministrul Vlad Filat a contrasemnat marţi, 6 decembrie, cele 
patru acorduri de  finanţare între Republica Moldova şi Uniunea 
Europeană, ce prevede alocarea a  63.8 milioane de euro. La 
ceremonia de contrasemnare a participat şi ambasadorul 
Dirk Schuebel, şef al Delegaţiei Comisiei Europene în 
Republica Moldova. Astfel, primul acord de finanţare prevede 
finanţarea reformei în domeniul energetic în mărime de 42,6 
mil. euro. Acţiunile ce vor fi implementate au drept obiectiv 
sporirea eficienţei, competitivităţii şi siguranţei complexului 
energetic, dar, totodată, şi sporirea securităţii energetice a 
statului, modernizarea infrastructurii energetice existente, 
îmbunătăţirea eficienţei energetice, precum şi utilizarea 
surselor regenerabile de energie şi integrarea pe piaţa energetică 

europeană. De asemenea, va fi efectuat auditul energetic şi 
emise certificate de corespundere pentru circa 500 blocuri din 
întreaga republică. Cel de-al doilea acord se referă la suplinirea 
cu 5 milioane de euro a Programului de suport bugetar în 
domeniul aprovizionării cu apă potabilă şi canalizare. Banii 
vor contribui la apariţia a 110 mii de noi conexiuni la apă 
potabilă în localităţile urbane şi rurale şi a circa 50 mii noi 
conexiuni la sistemul de canalizare. Cel de-al treilea acord 
vizează extinderea perioadei de implementare a Programului 
de suport bugetar în domeniul ocrotirii sănătăţii cu încă un an, 
pentru a permite finalizarea unor acţiuni importante precum 
reconstrucţia centrului de stimulare pentru instruire medicală, 
dar şi atragerea investiţiilor în modernizarea Spitalului Clinic 
Republican. Pentru acest scop vor fi  alocate circa 4,47 mil. 
euro. Al patrulea acord contrasemnat, în valoare totală de 
16,2 mil. euro, ţine de finanţarea lucrărilor de reabilitare a 
segmentului de drum „centura de ocolire a oraşul Ungheni”. 
Segmentul de drum propus spre reabilitare constituie 7 
kilometri şi este parte a drumului Chişinău-Ungheni-
Sculeni. Lucrările sunt planificate să demareze anul viitor. 
 

Un nou pod peste Prut
   Premierul Vlad Filat şi omologul său român Emil Boc au 
solicitat Comisiei Europene, printr-o scrisoare comună, să 
sprijine construcţia unui pod peste Prut. Anunţul a fost făcut 
de premierul Vlad Filat marţi, 6 decembrie, la o conferinţă 
de presă. „Avem mai multe posibilităţi de finanţare. Am 
apelat la Comisia Europeană printr-o scrisoare comună 
împreună cu omologul meu român Emil Boc. Am adresat 
această solicitare. Dar şi în cadrul ajutorului, în mărime de 
o sută de milioane de euro, acordat Republicii Moldova de 
România  există această posibilitate. Au fost purtate discuţii 
pentru ca să fie alocaţi banii în acest sens”, a relatat Vlad 
Filat. Prim-ministrul a făcut această afirmaţie în contextul 
contrasemnării unui acord privind acordarea de către Uniunea 
Europeană a unui grant, în valoare totală de 16,2 mil. euro, 
ce ţine de finanţarea lucrărilor de reabilitare a segmentului  
de drum „centura de ocolire a oraşului Ungheni”.  Segmentul 
de drum propus spre reabilitare constituie 7 kilometri , face 
parte din drumul Chişinău-Ungheni-Sculeni şi urmează să 
scurteze dumul Chişinău –Iaşi cu circa 20-30 de kilometri. 
ARENA precizează că recent ministrul Transporturilor şi 
Infrastructurii Drumurilor, Anatol Şalaru, a precizat că 
podul auto peste râul Prut va fi construit în partea de sud a 
oraşului Ungheni. Un pod de acest fel a existat aici până în 
1944, dar a fost bombardat şi distrus. În prezent, la Ungheni 
există doar un pod feroviar. Şi ministrul Transporturilor 
din România, Anca Boagiu, a menţionat la finele lunii 
noiembrie, în cadrul unei întrevederi cu Anatol Şalaru, că 
podul de la Ungheni este  justificat  de construcţia viitoarei 
Autostrăzi Târgu Mureş – Iaşi – Ungheni şi de necesitatea 
amplasării unui Punct de trecere a Frontierei, care să asigure 
interconectarea viitoarei infrastructuri la profil de autostradă. 
 

ŞŞŞŞŞŞŞȘtiri selecţionate de Liliana VERLAN
Secretar I

Ambasada Republicii Moldova in Republica Italiana
www.italia.mfa.md

Stiri din Moldova
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În penitenciarul nr.15 din Cricova s-a sărbătorit o 
căsătorie civilă a unui deţinut cu aleasa inimii sale

P o t r i v i t 
Departamentului 
I n s t i t u ţ i i l o r 
P e n i t e n c i a r e , 
mirele este 
condamnat la 20 de 
ani de închisoare, 
iar mireasa, în 

vârsta de 21 de ani, promite sa-şi aştepte soţul până în 
momentul în care va fi eliberat din închisoare. Mirele 
are 23 de ani, şi-a ispăşit din pedeapsa 4 ani, fiind 
condamnat pentru omor. Şeful Secţiei relaţii publice şi 
mass-media, Cristina Mitu, a declarat pentru ARENA 
că  tânărul deţinut are un comportament pozitiv şi face 
parte din Teatrul de păpuşi din cadrul penitenciarului.
Ceremonia a avut loc la 1 decembrie. La eveniment au 
fost prezenţi şi părinţii mirilor. Stilistul Victor Micuţa 
s-a oferit să-i facă coafura şi machiajul miresei.
Cristina Mitu a mai declarat pentru ARENA ca în 
penitenciarele din Republica Moldova au mai fost 
înregistrate cununii civile, dar cea de la 1 decembrie  
este prima organizata fastuos. ,,Mireasa a avut 
rochie alba, ca toate miresele, a fost un pod de flori 

                                                             Anastasia Rotaru
                                                                      ARENA

Proxenetă la 20 de ani. Primea 500 de 
dolari pentru fiecare fată racolata.

O tânără, în vârsta de 20 de ani, din Cantemir 
este suspectată de trafic de fiinţe umane şi 
proxenetism. Tânăra a fost reţinută pe Aeroportul 
Internaţional Chişinău în timp ce încerca să 
trimită trei tinere în Cipru pentru a se prostitua.
Potrivit MAI, victimele au vârsta de 20-25 ani şi sunt 

originare din oraşul Leova şi Cantemir. Tinerele 
au recunoscut că urmau să ajungă în localurile din 
Cipru  pentru a presta servicii sexuale. Pentru fiecare 
fată racolata, proxeneta obţinea 500 de dolari SUA.
În acest caz, a fost iniţiată o cauză penală pentru 
trafic de fiinţe umane şi proxenetism. Daca va fi găsită 
vinovată, tânăra riscă până la 15 ani de puşcărie. 
Oamenii legii continuă acţiunile de investigaţie 
pentru identificarea complicilor din străinătate.
  

Wikipedia: - Eu ştiu totul!
Google: - Eu am de toate!

Facebook: - Eu ştiu pe toată 
lumea!

Internet: - Fără mine nu aveţi 
valoare!

ENEL: - Serios?

Soţul se uită atent la soţia sa şi-i zice:
- Rochia ta nouă este prea îndrazneaţă. Se vede totul 

prin ea.
- Ei şi? O femeie cinstită nu are nimic de ascuns...

Dumnezeu a creat cerul şi pământul. Restul a fost 
fabricat în China.

Ion o întrebă pe Maria
-Mâine, ție ti-ar plăcea să fii bărbat?

Maria  răspunde:
-Da, Ioane, da ție?

În armată, comandantul:
- Cei casătoriți in stînga, cei necăsătoriți în dreapta!
- Și homosexualii? întreabă un soldat.
- Încolonați în spatele meu, răspunde comandantul.

Un tip merge la încorporare 
Un tip merge la încorporare in marină. În timp ce i 
se completau actele, este întrebat:
- Stiți să înotați?
- Da- ce, nu aveți vapoare?

Țiganul ascundea în casă marfă de contrabandă 
Într-o zi, zărește pe geam trei polițiști care veneau la 
cocioaba lui.
- Vezi, nevastă, eu fug. Tu ascunde toată marfa.
Înșfacă o pernă și o ia la fugă. Polițiștii după el. 
După un timp, îl prind pe țigan, rup perna bucăți și 
înăuntru numai puf!
- De ce dracu- fugeai de noi, cioară?
- Eu știu de ce alergăm, da- voi de ce alergați?
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O poveste de o clipă transformată într-un basm de o 
viaţă!

Daca doriţi o nuntă sau un botez cu o sală amenajată 
ca în povesti, sunaţi la numărul de telefon: 3208779328 

(Svetlana). 
Amenajarea deosebită a sălii vă poate 
crea o sărbătoare plină de emoţii şi fără 
multe griji. În plus, balonaşele de săpun, 
decorul original, bombonierele, cascada de 
ciocolată şi un conăcar iscusit vor face din 
petrecerea Dvs. o seară de neuitat.

  Revista “Moldbrixia news” este o publicație în bază de voluntariat, fără apartenență politică, non 
profit și își propune să elucideze evenimentele social-economice și politice din R. Moldova, noutățile leg-
islative cu privire la moldovenii din Italia, știrilor de la Ambasada Moldovei din Roma, de la Consu-
latul General din Bologna, evenimentelor culturale desfășurate de comunitatea basarabenilor din Italia.
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Colegiu redacţional: Lilia Bicec, Giacomo Mantelli, Olga Carlan, Licia Lombardi, Cristina 
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Director de proiect – Lilia Bicec
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Per chi volesse incorniciare i giorni da non dimenticare della sua vita, 
è disponibile un servizio di limousine. Contattare il numero - 3880479200




