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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.

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

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.

aica stareţa Sofia împreună cu preotul
Iosif fac minuni dumnezeieşti prin deschiderea
cărţii sfinte
Ei au fost apropiaţi de Vatican şi de cei mai mari episcopi din
România. Oferă rezultate garantate clienţilor lor, rezolvă orice
fel de probleme, inclusiv prin telefon pe baza zodiei şi a numelui.
Maica Sofia este adevărată dezlegătoare de farmece şi blesteme.
Dezleagă cununii, scoate argintul viu, vindecă impotenţa, alcoolismul, epilepsia,
mâncărimea, depresia, aduce spor în afaceri şi în case, apropie iubitul cu iubita, înlătura
frica, sperietura, psoriazisul și altele. Iată ce spun cei care au apelat la maica Sofia:
Oxana din Roma - mulţumesc cu lacrimi de bucurie măicuţei Sofia deoarece
aveam vârsta de 35 de ani şi nu mă puteam casatori. Acum am familie.
Valeriu din Brescia - mulţumesc măicuţei Sofia, deoarece din cauza alcoolului
aveam probleme de sănătate. Îmi amorţeau mâinile şi picioarele, soţia mă părăsise
din cauza impotenţei. Maica Sofia cu rugăciuni sfinte mi-a scos argintul
viu din corp, m-a vindecat de alcoolism şi impotenţă, mi-a readus soţia.
Andreea din Milano - mii de mulţumiri măicuţei Sofia, deoarece soţul mă părăsise pentru o amantă.
Firma mea înregistra numai pierderi, ajunsesem în pragul falimentului. Am aflat de maica Sofia
din ziar şi cu o singură rugăciune făcută la telefon mi-a pus firma în mişcare mi-a readus soţul.

Apelaţi cu maximă încredere şi rezultatul va fi garantat sută
la sută.
Sunaţi acum la numărul 0040743828144 sau 0040722919763!
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Editotorial
Degustarea vinului moldovenesc la Brescia

Mijlocul lui februarie a fost remarcat la
Brescia printr-o sărbătoare de neuitat,
care a adunat basarabeni şi italieni la
un păhar de vorbă, degustând cele mai
prestigioase vinuri din Moldova. Iniţiativa
acestei întâlniri a venit din partea Asociaţiei
moldo-italiene „Moldbrixia”, care din
primele zile ale fondării şi-a propus să
contribuie la un schimb cultural între
cele două etnii. De rând cu promovarea
tradiţiilor moldoveneşti şi cultura naţională, „Moldbrixia” şi-a
propus să organizeze degustarea vinului moldovenesc într-o ţară
care-i leadership în producerea şi furnizarea vinului pe arena
mondială, dar cetăţenii căreia sunt mereu curioşi să guste un
vin bun. Probabil, de aceea, Asociaţia „MOLBRIXIA” a căutat
să aducă italienilor marca „Negru de Purcari” cunoscută în
trei continente ale lumii: Europa, Asia şi America. Deşi nu au
lipsit impedimentele birocratice, Asociaţia „MOLBDRIXIA” în
colaborare cu Consulatul de la Bologna, în persoana dlui Consul,
Nicolae Nucă, vinul a ajuns la Brescia. Iar din partea SRL „Purcari”
din Ştefan Vodă la eveniment a fost prezent Nicolae CHIOSA,
director de producţie care a răspuns la întrebările italienilor.
Băştinaşii au rămas plăcut surprinşi aflând că, pe timpuri, „Negru
de Purcari” era unul din vinurile căutate de ţarul Nicolae II, de
regina Angliei, Victoria, şi de regele Georgio. De la început şi
până în prezent, vinurile de la Purcari au ajuns să fie apreciat întrun şir de ţări. De asemenea, italienii au fost surprinşi când au aflat
cum a fost recunoscut „Negru de Purcari” pe arena mondială în
1878 la o Expoziţia din Paris. Aici, în timpul degustării, membrii
juriului au marcat un vin particular, sec de o culoare roşie
intens. S-a crezut, mai întâi, că era un nou sortiment a vinului
„Bordeaux”, dar au rămas uimiţi că acel vin provenea dintr-un
mic sătuc necunoscut cum este Purcari din Moldova. La acea
expoziţie internaţională, vinului numit „Negru de Purcari” i s-a
acordat prima sa medalie de aur. Dar, şi fără de astfel de istorii,
vinul adus din Moldova s-a bucurat de o mare apreciere din partea
italienilor, considerându-l unicat prin gustul şi calitatea superioară.
S-a gustat şi din alte sortimente ale vinurilor produse la Purcari,
inclusiv din regele vinurilor roşii, Cabernetul Sauvignion,
care nu dezminte această caracterizare. Aroma sa de fructe de
pădure şi prune uscate, îmbinată armonios cu savoarea vanilinei
şi stafidei negre, i-a determinat pe participanţi să aprecieze
vinurile de la Purcari, făcându-i curioşi să viziteze Moldova.
Printre invitaţii la „Degustarea vinului” a fost şi Elidio di PAOLI,
Senator al Republicii Italiene care a vizitat de mai multe ori
Moldova. Dumnealui a apreciat calitatea vinului de la Purcari
şi a subliniat: „Deşi Italia deţine locul întâi in lume la furnizarea
şi calitatea vinului, nu ar fi rău ca şi vinul din Moldova să poată
fi procurat în Italia. Căci, nu numai italienii sunt un popor cu
tradiţii antice la prelucrarea strugurilor, dar şi Moldova are
o istorie de sute de ani, iar tehnologia prelucrării vinurilor
este la nivel european şi ar fi păcat să nu ajungă în Italia”.
De asemenea, Consulul General Nicolae NUCĂ de la Consulatul
Republicii Moldova din Bologna a ţinut să aprecieze întâlnirile
dintre moldoveni şi italieni care duc la promovarea culturii
moldoveneşti şi la un trai în armonie cu populaţia-gazdă. Domnia
sa a subliniat că este mereu dispus să dea o mână de ajutor când
valorile şi cultura moldovenească sunt apreciate de băştinaşi şi
împrospătate de cei care aduc în Italia tradiţii de neuitat ale Moldovei.
Printre invitaţii de onoare a fost şi Consulul Francesco BECCHETTI
de la Consulatul Onorific Român la Brescia, felicitând comunitatea
moldoveneasca pentru deosebitele intenţii de a promova cultura într-o
ţară în care te poţi integra mai uşor dacă eşti deschis spre colaborare.
Pe parcursul seratei de degustare a vinului moldovenesc,
în sală s-a făcut auzită vioara şi irepetabilele romanţe
moldoveneşti, precum şi cântecele formaţiei „Dorule” care
au contribuit la
buna dispoziţie a invitaţilor. Pe lângă toate
acestea nu au lipsit nici delicioasele prăjituri moldoveneşti,
pregătite cu dragoste şi creativitate de Liliana BURLACU,
amintindu-le moldovenilor de parfumul copturilor „de-acasă”.
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Moldbrixia
Degustazione dei vini moldavi a Brescia

A metà di febbraio è stata organizzata a Brescia una giornata indimenticabile,
che ha riunito sia cittadini moldavi che italiani per la presentazione
e la degustazione dei più famosi vini della Moldova. L’iniziativa è stata
dell’Associazione italo-moldava «Moldbrixia», che già dai primi giorni della
sua fondazione, ha mirato ad incentivare lo scambio culturale tra le due etnie.
Oltre a promuovere le tradizioni moldave e la cultura nazionale «, Moldbrixia»
si è fatta promotrice di organizzare la degustazione dei vini moldavi in un
paese che ha la leadership mondiale nella produzione e fornitura dei vini. Ma
dove esiste una grande cultura del vino, c’è sempre la curiosità di assaggiare
altri grandi vini. Probabilmente per questo l’Associazione «Moldbrixia»
ha cercato di portare in Italia il vino più pregiato della Moldova qual è il
marchio «Negru di Purcari», conosciuto in ben tre continenti: Asia, Europa
e America. Anche se, non senza impedimenti burocratici, l’Associazione
«Moldbrixia» in collaborazione con il Consolato di Bologna, nella persona
del Sig. Nicholae Nuca è riuscita a portare questo squisito vino a Brescia.
In rappresentanza
dell’azienda
vinicola Purcari SRL, del
distretto di
Stefan Voda è arrivato Nicolae Chiosa, drettore di
produzione, che ha risposto alle domande e curiosità degli italiani.
I cittadini italiani sono stati piacevolmente sorpresi nell’apprendere che
un tempo il «Negru di Purcari» era uno dei vini più ricercati dallo zar
Nicola II, dalla Regina Vittoria e dal Re Giorgio d’Inghilterra. A partire dal
secolo scorso fino al oggi i vini di Purcari sono diventati popolari in molti
paesi, grazie al gusto profondo e vellutato. Hanno sorpreso soprattutto
gli italiani le modalità con le quali il «Negru de Purcari» è arrivato alla
ribalta mondiale nel 1878, in una mostra internazionale tenutasi a
Parigi. Durante la degustazione dei vini che erano in concorso, i giudici
hanno segnalato un vino particolarmente secco, dal colore rosso intenso.
Molti, pensavano che fosse un nuovo vino di «Bordeaux»: ma rimasero
meravigliati da quel vino quando seppero che proveniva da un piccolo
villaggio della Moldova, chiamato Purcari, che nessuno conosceva. Il vino
denominato «Negru di Purcari», vinse il primo premio e la sua prima
medaglia d’oro in un’ Esposizione Internazionale. Ma anche senza questi
racconti, che mostrano le sue antiche tradizioni, il vino portato dalla
Moldova, ha comunque ricevuto una grande considerazione da parte degli
italiani, che lo hanno apprezzato in particolare per il suo gusto e qualità.
Si sono assaggiati anche altri tipi di vino prodotti a Purcari, tra i quali
c’era il re dei vini rossi; come il Cabernet Sauvignion che non rinnega
questo appellativo. Il suo gusto marcato dal sapore di frutti di bosco
e prugne secche, armoniosamente miscelati con il sapore di uva
passa e vaniglia, ha incuriosito i presenti, che pur non essendo tutti
enologi hanno comunque apprezzato i vini di Purcari, aumentando
la loro curiosità e voglia di visitare la Moldova e i suoi ristoranti.
Tra gli ospiti alla “Degustazione dei vini Moldavi” c’era Elidio de Paoli, un
senatore della Repubblica Italiana, che spesso ha visitato la Moldova. Ha
apprezzato la qualità del vino di Purcari, ma ha sottolineato che «sebbene
l’Italia è al primo posto mondiale nella fornitura e qualità dei suoi vini, non
sarebbe male che il vino moldavo si vendesse anche in Italia. Perché gli
italiani non sono gli unici ad avere delle antiche tradizioni nella produzione
dei vini, ma anche la Moldova ha alle spalle una storia di cento anni, e
la tecnologia nella produzione del vino è molto simile a quella usata in
Europa e sarebbe un peccato non trovare questo vino anche in Italia «.
Inoltre, il Console Nicolae Nuca del Consolato Moldavo di Bologna,
ha sottolineato che questi incontri tra cittadini moldavi e italiani sono
di buon auspicio e puntano alla promozione della cultura moldava in
Italia, permettendoci di vivere in armonia con la popolazione ospitante.
Ribadendo inoltre di essere sempre disponibile a dare una mano, per
rafforzare i valori e la cultura moldava affinché vengano apprezzati dagli
italiani e rinfrescati dai nostri immigrati, che con loro hanno portato
anche le tradizioni culturali più importanti della nostra Moldova.
Tra gli ospiti d’onore c’era anche il Console Francesco Becchetti del Consolato
Onorario Rumeno a Brescia, che non ha mancato di congratularsi con la
comunità moldava, per la volontà di promuovere la propria cultura in un paese
dovè è possibile integrarsi più facilmente, se si è aperti alla collaborazione.
Una serata di degustazione del nostro vino moldavo non avrebbe raggiunto
tutta la sua pienezza, se non fosse stata accompagnata da un arco di violino, dai
romanzi moldavi, e dalle sue canzoni interpretate dalla formazione «Dorule»
che ha allietato ed amplificato il buon umore degli ospiti. Inoltre, non sono
mancati anche i nostri deliziosi dolci moldavi, preparato con amore e creatività
da Liliana Burcalu, ricordando ai moldavi il profumo dei dolci fatti in casa.

Lilia Bicec, presidente dell ‘Associazione
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CU GÂNDUL ŞI SUFLETUL ACASĂ...

M-am întors din Italia, de la Torino, unde am
participat ca preşedinte al juriului la festivalulconcurs de poezie consacrat lui Mihai Eminescu şi
Grigore Vieru cu genericul De dor şi drag de Ţară.

Evenimentul, ajuns la a doua ediţie, a fost iniţiat şi
este patronat în continuare de Asociaţia Basarabia,
preşedinte al căreia este doamna Larisa CibotaruOlărescu. La organizarea festivalului-concurs Asociaţia
colaborează, bineînţeles, şi cu alte organizaţii româneşti.
La ediţia recentă au participat cu recitaluri membrii
asociaţiilor: „Flacăra”, „Frăţia”, „Maria Tănase”, „Rumeni
di Piemonte”; invitată fiind Associazione „Moldbrixia”.
Ideea de a comemora poeţii români a apărut când a
plecat din viaţă poetul Grigore Vieru, mi-a povestit dna
Olărescu. Atunci ne-am adunat spontan la o propunere
a membrilor asociaţiei noastre Basarabia, la care au
răspuns toate asociaţiile de români basarabeni şi din
România (din Torino, bineînţeles). Am recitat, am
cântat, am plâns împreună plecarea poetului. In anul
2010 am organizat în colaborare cu alte asociatii o
comemorare la care am avut oaspete un interpret din
Bielarusi, Alexandru Zavgorodnii, care a interpretat
cântece pe versurile lui Vieru în limba română.
Anul trecut ne-am propus să organizăm un concurs
pentru comemorarea poeţilor Mihai Eminescu,
Grigore Vieru si Adrian Păunescu, eveniment la
care au participat atât copii, cât şi maturi. Invitatul
de onoare a fost poetul Viorel Dinescu din Galaţi,
România, care ne-a onorat cu prezenţa şi anul acesta.
În acest an Asociaţia Basarabia şi-a asumat rolul de
organizator principal, dar am invitat toate asociaţiile
româneşti din Torino. Am propus ca genericul
concursului să fie De dor si drag de Ţară, iar majoritatea
concurenţilor să fie copii, din simplul motiv că unii
copii ai românilor, mai ales acei născuţi aici, refuză să
vobească limba română din teamă de a nu fi discriminaţi
la şcoală, în societate. Astfel încearcă să se protejeze,
să fie “ca toţi”. Sunt puţine familiile unde copiilor li se
oferă posibilitatea să cunoască opera poeţilor români...”
Am toată admiraţia faţă de concetăţenii noştri plecaţi în
lume, care îşi poartă casa în sufletul lor. În acest context,
aş aminti încă o dată de familia Olărescu: Nicolae
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şi Larisa; de Lilia Bicec (Brescia), care a scris o carte
cutremurătoare despre NOI în Italia şi impactul care-l
are acest exod asupra destinelor omeneşti; de Tatiana şi
Vitalie Ciobanu, Tatiana Nogailic (Roma), Vera Coţaga
(Veneţia), dar şi mulţi alţii despre care doar am auzit.
Fireşte, întru neuitare lucrează şi Providenţa. M-au
convins de acest fapt mai multe destine. Unul fiind Sergiu
Matei, tânărul graţie căruia am fost invitată la Torino.
M-a găsit acum un an ca să-mi prezinte un mănunchi de
versuri scrise din dor de casă, de cei dragi cu o inspiraţie
incredibilă. Acum Sergiu e la a treia carte de poezie. E
poetul de la Torino! Sau cazul dnei Larisa CibotaruOlărescu, care m-a impresionat în mod deosebit.
Casa dumneaei e plină de tablouri care fascinează
privirea: portrete cu lume diferită, cu flori. Îngrijind
mai mulţi ani de un pictor profesionist, dna Larisa
s-a descoperit, dezvoltându-şi talentul în ale picturii...
Îmi răsună în memorie până acum şi până aici
vocile pline de emoţie ale concurenţilor festivaluluiconcurs. Au fost recitate fragmente din „Luceafărul”,
„Scrisoarea a III”; „Glosă”, „Revedere” de Eminescu;
„Cămăşile”, “Floarea soarelui”, “Sunt”, „Legământ” şi
alte creaţii de-ale lui Vieru. Toate păreau trecute prin
inima celor 21 de concurenţi de vârstă diferită: de la 5
la 15 ani, copiii românilor ajunşi pe aceste meleaguri,
unii născuţi aici în străinătate, alţii aduşi de părinţii
lor pe când abia sorbeau graiul matern... Învingătorii
concursului: Lora Cibotaru, Ariadna Cioată-Burduja,
Roxana Golban, Gabriel Munteanu, Diana-Marina
Tendeleu, dar şi ceilalţi concurenţi, au fost minunaţi.
Festivalul concurs a fost binecuvântat de părintele
Victor Matveev de la biserica ortodoxă Sf. Maxim
printr-un serviciu divin în memoria lui Eminescu
şi Vieru şi s-a încheiat cu un memorabil tedeum, cu
un recital de poezie şi frumoase cântări româneşti la
biserica românească Sf. Paraschiva, unde păstoreşte
părintele Gheorghe Vasilescu, stabilit de mai bine de
trei decenii în Italia. În preajma acestui preot cei plecaţi
de acasă se simt mult mai ocrotiţi şi mai în siguranţă.
În drum spre acasă m-au însoţit tot felul de gânduri.
Astfel, îmi apăru pe ecranul memoriei, întru consolare,
chipul luminos al dnei Geta Găluşcă, pentru care
românii sunt români şi punctum, iar datoria fiecăruia
e să se ajute dezinteresat în orice împrejurare. Auzeam
aievea vocea calmă, emoţionantă a poetei Gheorghina
Tofan, rostindu-şi cu pioşenie versul pe care îl
consideră scris pe sufletul ei de însuşi Dumnezeu...
Mă gândeam şi la faptul că neuitarea acelor plecaţi
depinde şi de noi, cei rămaşi acasă. Cine dacă nu
noi trebuie să-i ajutăm să nu ne uite? În acest sens, e
sugestiv şi demn de urmat gestul senatorului român
Viorel Badea care a susţinut festivalul concurs cu
un premiu bănesc (Premiul Mare!). Bine ar fi să-i
urmeze exemplul şi alţi demnitari! Să-şi aducă aminte
că au venit la cârma ţării şi graţie susţinerii celor
duşi de acasă şi pe care îi preocupă viitorul ţării...

Claudia Partole, scriitoare, Chişinău

4

La redazione “MOLDBRIXIA” continua la seria di articoli informativi su una realtà
molto presente nella nostra quotidianità: IL MONDO COLF-BADANTI.
Tutto ciò sarà possibile grazie al servizio fatto dal PATRONATO ACLI 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:030/2294050

E_MAIL:infocolf@aclibresciane.it

L’UFFICIO 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:

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.
LA TEMA PROPOSTA E’ : ‘‘IL PUNTO
DI PARTENZA’’ PER LA REGOLARITA’ DEL
PROCESSO LAVORATIVO: L’ASSUNZIONE.

ASSUNZIONE
Denunce da presentare : Lettera di assunzione
Denuncia all’INPS
Comunicazione d’ospitalità
Lettera di assunzione:
ART.6 del CCNL è dedicato proprio alla stipula
del contratto di lavoro. Tra le parti
dovrà essere stipulata una lettera di assunzione
nella quale andranno indicate le seguente clausole:
- la residenza del lavoratore, l’eventuale diverso
domicilio valido agli effetti del rapporto di lavoro;
per i rapporti di convivenza il lavoratore dovrà
indicare un indirizzo valido in caso di sua assenza
diverso di quello della convivenza
- data dell’inizio del rapporto di lavoro.
- durata del periodo di prova(8 gg. di lavoro
effetivo;30 gg. Per i livelli D,DSUPER).
- la durata del contratto di lavoro(indeterminato
oppure determinato).
- livello d’inquadratura.
- durata dell’orario di lavoro e sua distribuzione.
- esistenza o meno della convivenza(in caso di
convivenza l’indicazione dell’adeguato spazio dove
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il lavoratore abbia diritto di riporre e custodire i
propri effetti personali)
- collocazione del riposo settimanale.
- retribuzione pattuita.
- la modalità di adesione alla CAS.SA COLF.
- il diritto alle ferie.
- eventuale trasferte.
- applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal
presente contratto.
Denuncia all’INPS: DEVE ESSERE INVIATA IN
VIA TELEMATICA ALMENO 24 ORE PRIMA
DELLA DATA DI ASSUNZIONE.
Comunicazione d’ospitalità:DEVE ESSERE
SPEDITA CON RACCOMANDATA/RICEVUTA
DI RITORNO ENTRO 48 ORE.
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
La forma scritta è obbligatoria se la durata del
rapporto di lavoro e superiore a 12 giorni di
calendario.
L’assunzione può effettuarsi a tempo determinato
per ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo nei seguenti casi:
- per l’esecuzione di un servizio definito,anche se
ripetitivo
- per sostituire lavorativi in
ferie,malati,infortunati,in maternità
- per sostituire lavoratori che abbiano ottenuto
la sospensione del rapporto di lavoro per motivi
familiari,compressa la necessità di raggiungere la
propria famiglia residente all’estero.
Il contratto di lavoro a tempo determinato può
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essere prorogato,con il consenso del lavoratore,solo
quando la durata iniziale del contratto sia inferiore
a tre anni. La proroga è ammessa una sola volta ;la
durata complessiva del rapporto di lavoro a termine
non potrà essere comunque superiore,compresa la
proroga,ai tre anni.
DOCUMENTI NECESSARI:
1.DOCUMENTI PER DATORE DI LAVORO
- documento d’identità in corso di validità
- codice fiscale
- codice PIN rilasciato dall’INPS

2.DOCUMENTI PER LAVORATRICE/
LAVORATORE
- passaporto in corso di validità
- codice fiscale
- permesso di soggiorno( NON per i cittadini
comunitari) in corso di validità oppure
permesso di soggiorno in corso di rinnovo
accompagnato della assicurata(ricevuta
della raccomandata).
P.S. Come tutti gli anni a febbraio, con
decorrenza gennaio, vengono aggiornati i minimi
retributivi in base all’indice ISTAT.
NATALIA BENTE

Noua taxă pentru imigranţi: 200 de
euro pentru un permis de şedere

Un milionar moldovean deschide o bază
operaţională la Chişinău

Allora si oppone e chiede soldi per autorizzarne la partenza.
La piccola eroina paga il riscatto di 5.000 € e porta in salvo in Italia
l’ultimo figlio, abbandonando definitivamente la Moldova. Se non
fosse una storia vera potrebbe essere la favola di una allodola che
porta in salvo i propri piccoli da un nido esposto a un grave pericolo.
Ormai il figlio più grande è un meccanico e la seconda
è parrucchiera. La madre, sempre sepolta in una famiglia
italiana, da lontano li gestisce e organizza, prende in affitto
un piccolo appartamento e la domenica li raggiunge,
finalmente sembra avere risolto i suoi problemi, ma non è così.
Un giorno il figlio grande viene avvicinato da alcuni connazionali,
appositamente venuti dal nord Italia, che con fare minaccioso gli
rimproverano di aver abbandonato e dimenticato il povero padre
in Moldova che ora vive in grave difficoltà. Lo invitano così a
fare il suo dovere consegnando loro una somma che avrebbero
fatto recapitare al poveretto. Il ragazzo purché impaurito
dalle minacce racconta la vera storia e confessa che con il
suo lavoro intermittente riesce appena a contribuire alle spese
della famiglia. I due prepotenti restano sorpresi e commossi
da quanto appreso e, lasciando libero il povero ragazzo,
gli promettono che avrebbero richiesto le spese al padre.
Ma la vicenda ha un seguito. Un bel giorno in Italia bussa
alla porta dei figli il padre padrone, si presenta ai figli come
un uomo solo ed abbandonato, li impietosisce e li convince
ha chiedere la generosità della madre per ospitarlo nella
loro casetta. In realtà è venuto per chiedere alla moglie
di rinunciare all’assegno che nella sentenza di divorzio il
giudice gli ha imposto di pagare per il mantenimento dei figli.
E qui avviene il colpo di scena. La povera Angela dopo tutti
i patimenti, le sofferenze, lo sfruttamento, i ricatti, le botte
subite e l’umiliazione del tradimento si accorge di essere
diventata forte. Si accorge di essere diventata autonoma nel
pensiero e nelle azioni, che non è più disposta a subire, che
non si sente più inferiore al marito ne a nessuno altro, che
non è più disposta di fare finta di non vedere e di non sentire.
In quel momento decide di dire basta, con un sol colpo
sistema tutta la famiglia. Ai figli, cosi indulgenti con il padre,
dichiara che se amano così tanto il padre possono tornare a
vivere con lui in Moldova, facendo così la felicità del genitore
che non dovrà più pagare gli alimenti per loro, infatti la sua
generosità la urla, dicendo che pagherà volentieri tutti gli
alimenti per assecondare pace e serenità a tutta la famiglia.
Quindi intima al marito di raccogliere le sue cose e lasciare
immediatamente la casa insieme a quei figli che per amore
vogliono seguirlo, altrimenti avrebbe chiamato la polizia.
E’ un colpo di teatro, una scena di esemplare liberazione e riscatto.
Da quel momento Angela si sente emancipata, finalmente libera,
padrona di se stessa, consapevole di poter pretendere rispetto
da tutti, consapevole di aver conquistato la libertà, di poter
scegliere di essere ciò che desidera, di dire o fare ciò che vuole,
di non avere vincoli di nessun genere, di non dover rendere
conto del suo operato a nessun paesano e a nessun parente, di
non essere più succube di nessuna consuetudine o usanza e
di nessuna tradizione popolare, se non per sua libera scelta.
Angela, si è costruita la sua emancipazione con sofferenza
e sacrifici, dopo un percorso di stenti, di sofferenze morali,
fisiche e mentali, di umiliazioni e di vergogna. Con la sua
piccola cultura, ma con forza d’animo e semplicità c’è riuscita.
La sua vita è cambiata per sempre. Ma ancora poche sono le donne
disposte a fare tanto, e anche capaci di apprezzare questa storia. Per
questo motivo questa storia merita considerazione e attenzione
da parte di chiunque, facendo informazione, abbia la possibilità
diffonderla, farla circolare e conoscere soprattutto in Moldova.

STORIA DI UNA EMANCIPAZIONE
DIFFICILE

Il riscatto di una donna
moldava
È proprio vero che la sofferenza
spesso stimola le virtù

Lo testimonia la vicenda di “Angela”, una donna moldava, piccola,
piena di energia, non proprio gratificata dalla natura. Per sfuggire
alla miseria del suo Paese e non far patire la fame ai propri tre
figli, emigra in Italia tra mille peripezie e pericoli inenarrabili.
Sola senza alcun appoggio morale e materiale, da
immigrata irregolare riesce con tenacia ad inserirsi nel lavoro
vendendosi la libertà. Infatti lavorerà sempre come badante
a tempo pieno per guadagnare molto e spendere poco.
Invia denaro in Moldova per mantenere i figli , ma anche …

Compania Carpatair, fondată şi condusă de Nicolae
Petrov,
inaugurează trei zboruri directe din Chişinău
Noul an a venit cu o lovitură grea pentru
către
Veneţia,
Roma (Fiumicino) şi Milano (Bergamo)
imigranţii din Peninsulă: cetăţenii extracomunitari
începând
cu 26 martie 2012.
vor plăti o nouă taxă atunci când vor solicita

reînnoirea sau eliberarea permisului de şedere.
Astfel, de la 30 ianuarie, suma necesară pentru eliberarea
sau reînnoirea permiselor va oscila între 80 şi 200 de euro,
în funcţie de perioada pentru care se cere eliberarea actului.
Noua taxă este prevăzută de un pachet de legi emanat în
2009 de către guvernul Berlusconi, dar care nu intrase
până acum în vigoare. În luna octombrie a anului trecut,
noua taxă a fost introdusă de un decret semnat de fostul
ministrul de interne Roberto Maroni şi de cel al economiei,
Giulio Tremonti. Decretul a intrat în vigoare după
publicarea în Buletinul Oficial, pe data de 31 decembrie.
În afara noii taxe, străinii care vor solicita eliberarea sau
reînnoirea permisului vor mai plăti 27,5 euro pentru cardul
electronic şi 30 de euro – taxa încasată de Poşta Italiană.
Vor fi scutiţi de noua taxă minorii şi străinii care solicită
un permis de reîntregire a familiei, sau cei
care vin în Italia pentru îngrijiri medicale,
din motive umanitare sau refugiaţii politici.
Banii încasaţi prin aplicarea noii taxe vor contribui la
finanţarea unui «fond de repatriere a clandestinilor”,
precum şi la acoperirea cheltuielilor necesare îmbunătăţirii
serviciilor oferite de Ministerul de Interne al Imigranţilor.
Elvio Pasca – „Stranieri in Italia”

Cartela de aderare la Asociaţia „Moldbrixia”

Cu ocazia lansării bazei operaţionale din capitala
Republicii Moldova, compania Carpatair anunţă
punerea în vânzare a 10.000 de bilete la preţuri reduse şi
trei zboruri directe din Chişinau către Veneţia, Roma
(Fiumicino) şi Milano (Bergamo) începând cu 26 martie
2012. Zborurile se vor efectua în colaborare cu Moldavian
Airlines şi ALITALIA - Compagnia Aerea Italiana S.p.A.
„Începând cu primăvara anului 2012 transportatorii
aerieni moldoveni şi cei comunitari vor obţine accesul
liber la piaţa zborurilor regulate între orice puncte din
Moldova şi Uniunea Europeană, urmare a liberalizării
pieţei transportului aerian Moldova-UE», a precizat
Nicolae Petrov, preşedintele companiei Carpatair.

Posesorii cartelei de membru al Asociaţiei „Moldbrixia” au înlesniri la prima
consultaţie juridică, sunt anunţaţi la evenimentele culturale, li se răspunde la
întrebările ce ţin de orarul prestărilor serviciilor consulare cât şi de alt ordin. Au
reduceri la un cabinet stomatologic şi la perfectarea modelului 730 şi UNICO.
Cine nu a reuşit să devină membru, poate adera în orice moment. Pentru a
facilita înscrierea vă puteţi adresa la Valentina (3461014578) pe care o găsiţi
în zilele de sâmbătă şi duminică la locul de parcare a microbuzelor din strada
Ziziola.
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per mantenere il marito, già perché ha anche un marito.
Uno di quegli uomini che non è proprio raro incontrare in
Moldova, uomini che amano così tanto “bere” da non avere
tempo per lavorare e che in famiglia esercitano la funzione
di maschio e il ruolo di padrone, picchiando moglie e figli.
Questa piccola donna, sepolta viva nelle case degli italiani, sfama
i suoi figli, ma si preoccupa anche del loro avvenire. Quindi fa di
tutto per farli venire in Italia, si informa sul come, quando e dove
poter collocare inizialmente il figlio più grande. Paga migliaia
di euro ad una organizzazione per fare entrare da clandestino il
figlio più grande che ha 13 anni. Finge di abbandonarlo, perché
sa che le autorità trovando un minore lo affideranno ad un istituto
dove i ragazzi abbandonati e senza famiglia vengono accuditi ed
avviati ad un mestiere. Angela segue l’operazione del ritrovamento
da lontano. Poi dopo aver individuato l’istituto dove si trova
il figlio, lo incontrerà la domenica quando esce dall’istituto.
Più difficile è stato far venire la seconda figlia. In questo
caso rischia tutto, ma non può lasciarla con un padre
alcolizzato che porta in casa le donne di piacere senza alcun
riguardo per i figli. Così da clandestina torna in Moldova e
sempre da clandestina ritorna in Italia con la figlia, dopo
aver pagato l’organizzazione che organizza il viaggio.
Con il terzo figlio è tutto più semplice, infatti ottenuto il
permesso di soggiorno e assolte le procedure amministrative per
il ricongiungimento familiare, parte con un volo. Però, quando
arriva in Moldova trova in casa il marito disoccupato che ormai
mantiene un amante stabile con la quale spende i soldi che invia
per il figlio. Non si scoraggia, concede il divorzio al marito
violento, traditore, disoccupato ed alcolizzato. Ma il marito
capisce che se perde l’ultimo il figlio perde anche le rimesse che
la moglie invia per mantenerlo e che lui usa per amanti e alcool.

Global
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Moldbrixia
ALEGERILE DE LA PADOVA
ŞI INDIFERENŢA CETĂŢENILOR REPUBLICII
MOLDOVA
Duminică, 27 noiembrie 2011, la Padova au avut loc
alegerile de selectare a membrilor Comisiei oficiale de
reprezentare a cetăţenilor non-comunitari şi a celor fără
nici o cetăţenie rezidenţi în regulă în acest oraş şi neavând
cetăţenie italiană.
În total au canditat 46 de cetăţeni dintre care 17 femei şi
restul bărbaţi din diferite ţări: 6 din Nigeria, 5 din Filipine,
4 din Ucraina, 4 din Maroc, 4 cetăţeni din Sri Lanka, 3
din Camerun, 3 din Bangladesh, 2 din
Albania, 2 din Congo, 2 din Senegal şi
cite un reprezentant din Costa d’Avorio,
Peru, Afganistan, Tunisia, Pakistan.
Din partea Republicii Moldova au
candidat 5 persoane: Codreanu
Aurelia, Cernomorcenco Domenica,
Cebanu Maria, Dumbrăvanu Nicolae
şi Marcinschi Ion.
În timpul votării alegătorii au fost
divizaţi după gen, adică femeile au fost
separate de bărbaţi pentru ca alegerile
să se desfăşoare în mod democrat, şi
anume femeile să nu fie discriminate
în nici un fel de către soţii lor, să
poată avea reprezentante în această
Comisie. Dacă nu s-ar fi respectat
şi cota referitoare la genuri (masculin şi feminin)
aceasta Comisie nu ar fi fost valabilă. Familiile ce s-au
prezentat la alegeri împreună cu minori i-au putut lăsa
liniştiţi pe aceştia în custodia supraveghetorilor într-un
spaţiu special rezervat pentru acest scop. Pe la ora 17.00
s-a creat o atmosferă chiar destul de plăcută datorită
Asociaţiei “Baştina” condusă de Alexandru Marcinschi,
care la cererea primarului de Padova, Flavio Zanonato, a
organizat un concert gratuit în cadrul căruia au evoluat:
Angela Chirinciuc, Ileana Rotaru şi Costel Marin.
Dintre cei 17.893 de cetăţeni extra-comunitari cu drept de
vot au votat 3.842, număr ce a depăşit cota fixată de 2.250
de voturi pentru validarea acestor alegeri. Parteciparea la
vot a avut rezultate surprinzătoare. Bangladezii au fost cei
mai conştienţi de oportunităţile pe care le oferea această
ocazie prezentîndu-se la vot 445 de persoane din cele
704 din Padova. Urmează cu 55,4% sinegalezii; 52,8%
filipinezii.
Sunt surprinzătoare în sens negativ datele referitoare
la prezenţa cetăţenilor Republicii Moldova, doar 8,5%
dintre cei 4168 cu drept de vot.
Cele mai multe voturi, 107, le-a acumulat Nicolae
Dumbravanu, care a şi fost ales ca membru al Comisiei.
Totuşi, situaţia este dramatică avînd în vedere că cetăţenii
moldoveni sunt cei mai mulţi după număr prezenţi aici,
oficialităţile aşteptîndu-se la o participare mult mai activă
din partea noastră, iar noi am dat dovadă de indiferenţă
şi dezorganizare . De ce oare? Mulţi nu au inţeles care este

Moldbrixia
scopul acestor alegeri şi de ce ar trebui să meargă la vot.
Nu au înţeles ce oportunităţi li se oferă fiindcă nu prea a
fost mediatizat acest subiect, sau din simplu motiv că nu
prea şi-au dat interesul să se informeze. Cu toate acestea,
înainte de alegeri fiecare familie de străini cu rezidenţă
în Padova, a primit prin poştă o scrisoare-invitaţie din
partea primarului, unde se explica succinct scopul acestui
eveniment, rolul comisiei care se va forma în urma
alegerilor, cine putea vota şi alte date de contact pentru ca
destinatarii să se poată informa mai mult.
Indiferenţa a fost mereu cea mai mare problemă a
cetăţenilor moldoveni referitor la alegeri. De unde am
luat aceasta “boală” a deşertăciunii, fără
speranţă? E de vină regimul sovietic,
politicienii ce au urmat după, sau clasa
politică de astăzi? Cetăţenii Republicii
Moldova nu mai au încredere în nimeni
şi nimic. Sunt obligaţi să-şi abandoneze
casele, copiii şi părinţii ca să-şi găsească
un rost în altă parte, pe un “tărâm
al făgăduinţelor”. Dar nici aici nu
reacţionează la ceea ce se petrece în jurul
lor. Cum putem schimba măcar cu un
milimetru aceasta situaţie? Schimbîndune noi înşine, începând cu persoana
noastră şi apoi cu cei de lângă noi.
Numai auzind de cuvântul “alegeri” au
avut o reacţie negativă, nici măcar nu
s-au interesat despre ce e vorba. Şi deci
îi întreb pe cei care nu s-au prezentat la vot şi care nu
plănuiesc să se întoarcă în ţară prea degrabă, dar şi mai
mult, pe cei care au de gând să se stabilească definitiv în
Italia: Cum aveţi de gând să vă integraţi în aceasta societate
şi să faceţi parte din ea dacă nu participaţi la viaţa socială
de aici? Oare nu ar trebui să fim mai recunoscători unui
primar care vrea să ne acorde mai multe drepturi în ciuda
faptului că este atât de criticat de rivalii săi politici?
Comisia a fost formată din 16 persoane, dintre care 5 femei
(adică 31% dintre cei aleşi). Vîrsta medie a membrilor
este de 39 de ani, cel mai tânăr având 21 şi cel mai în
vârstă 55. Majoritatea celor aleşi susţin că integrarea
cetăţenilor străini pe teritoriul Italiei este posibilă, iar
iniţiativa şi efortul trebuie să vină mai întâi din partea
noastră, a imigraţilor; nu doar să pretindem, dar şi să ne
asumăm responsabilităţile
Membrii aleşi îşi vor desfăşura activitatea în cadrul
Comisiei absolut gratuit, fără a fi remuneraţi, fiindcă totul
se desfăşoară în bază de voluntariat. Preşedintele acestei
Comisii va participa la Consiliul Comunal cu dreptul de
a lua cuvântul şi de a prezenta propuneri, dar fără drept
de vot. De asemenea, ceilalţi membri ai Comisiei vor
putea participa la Comisiile Sfătuitoare şi la Consiliile
de Cartier cu dreptul de a lua cuvântul şi fără drept de
vot. Desigur cuiva i se poate părea că nu-i o chestiune
foarte importantă, dar, totuşi, e un început, care ne-ar
putea rezerva un viitor mai uşor şi mai plăcut pe teritoriul
Cezara Todos, Padova
acestei ţări.
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Ştire extraordinară pentru moldoveni!

Jurnal FM

VA FI LANSATĂ CURSA DE TREN
CHIŞINĂU-MILANO!

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 sâmbătăduminică 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
Moldbrixia vă
Brega
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!

Premieră absolută pentru Calea Ferată din Moldova.
Din primăvara acestui an va fi lansată cursa de tren
Chişinău-Milano, care va trece prin mai multe capitale
ale Uniunii Europene, relatează postul PublikaTV.
Deşi preţul biletului nu se cunoaşte, deocamdată, ministrul
Transporturilor, Anatol Şalaru, dă asigurări că va fi unul
rezonabil. Chiar dacă trenul de pe noua cursă va avea o
garnitură din şase vagoane, la Milano vor ajunge doar două.
„Pentru Europa sunt pregătite un alt tip de vagon RITZ,
care-l pregătim pentru destinaţia Bucureşti, Budapesta,
Vienna şi Milano. Nu va merge trenul complet, va merge
până la Bucureşti şi de la Bucureşti două vagoane vor pleca
în continuare spre Viena cu cursa Bucureştiului”, a precizat
Vitalie Strună, director general la Căile Ferate ale Moldovei.
Călătorii spun că lansarea noii curse este un
proiect necesar. „Omul poate călători liber, fară ca
să alerge prin gări cu bagajele», a spus o pasageră.
Cursa Chişinău-Milano va circula zilnic şi va avea
o capacitate de transport de până la 100 de oameni.

Super TV
Blocul de ştiri „Moldova aici şi

acum”

Pentru depunerea actelor de
redobândire a cetăţeniei române la
Consulatul sau Ambasada Română.
Moldovenii care se află temporar pe teritoriul Italiei şi vor
să depună cerere pentru redobândirea cetăţeniei române,
de rând cu alte acte care trebuie să le prezinte la Ambasada
sau Consulatul Român, au nevoie de la Consulatul
sau Ambasada moldovenească de trei declaraţii:

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:

1. Declaraţie că nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni
împotriva ordinii de drept ori a siguranţei naţionale în
România şi nici în trecut nu au desfăşurat asemenea activităţi.
2. Să declare că solicită aprobarea redobândirii cetăţeniei
române, cu stabilirea domiciliului în R.Italiană.
1. Că solicită redobândirea cetăţeniei române şi declară
că anterior nu a mai depus asemenea cerere.

92 – Super TV, 273 –
Video Brescia şi 633 –
Brescia info 24.

Aceste declaraţii pot fi obţinute la
Consulatul General din Bologna.
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Consulatul Român la Brescia

La 1 ianuarie în
strada Cucca 1, s-a
deschis Consulatul
Onorific al
României la
Brescia, condus de
Giorgio Francesco
Becchetti. Unul
din obiectivele
Consulatului este
ACTELE PENTRU PERFECTAREA
de a susţine crearea
PAŞAPORTULUI BIOMETRIC POT FI
unor afinităţi între români şi locuitorii Bresciei.
DEPUSE LA AMBASADA REPUBLICII
Contact pentru prenotare:
MOLDOVA LA ROMA ŞI LA
tel.: 0303730914 ( luni, miercuri, vineri)
CONSULATUL GENERAL DIN BOLOGNA. e-mail: segreteria@consolatoromania.bs.it
Cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în străinătate
pot obţine paşaportul biometric în următoarele
situaţii:
•
eliberarea primară a actului de identitate;
•
schimbarea datelor personale;
•
expirarea termenului de valabilitate;
•
pierderea, furtul sau deteriorarea actului de
identitate;
•
dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova;
•
solicitarea celui de-al doilea paşaport.
Pentru eliberarea paşaportului cetăţenilor Republicii
Moldova care AU ÎMPLINIT VÎRSTA DE 18 ANI,
prezintă, după caz, următoarele documente:
•
certificat de naştere moldovenesc în original;
•
buletin de identitate moldovenesc în original;
•
paşaportul pentru călătorii în străinătate în
original, expirat sau valabil, în cazul în care se
solicită eliberarea celui de-al doilea paşaport;
•
certificat de căsătorie/divorţ moldovenesc în
original (după caz);
•
certificat de naştere moldovenesc al copilului
minor (doar a copiilor cu vârsta de până la 16 ani)
(după caz);

Cererile recepţionate se expediază de

către Ambasada Republicii Moldova la Roma
sau Consulatul General al Republicii Moldova
în adresa Ministerului Tehnologiei Informaţiei
şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova, care va
examina dosarul şi va perfecta paşaportul nou.
* Termenul mediu de obţinere a paşaportului prin
intermediul
Ambasadei Republicii Moldova la Roma – 30 -45
zile
Consulatului General al RM la Bologna – 2 luni

„Moldbrixia news”
Pentru a avea acces la JURNALUL „MOLDBRIXIA
NEWS” în format PDF, daţi clic pe următorul link:
http://issuu.com/tatiananogailic/docs/moldbrixia_4
sau www.diaspora.md
Pentru a ne scrie, puteţi trimite mesaj la adresa:
moldbrixia@yahoo.it

Ghid pentru moldovenii din Italia

La finele anului trecut a apărut prima ediţie a
publicaţiei «Moldoveni în Italia. Ghid pentru
orientarea şi integrarea socială a moldovenilor», întrun tiraj de 5000 de exemplare.
Acest Ghid poate fi descărcat în versiunea româna
accesând următoarele linkuri.
http://ghidmoldoveniitalia.blogspot.com
http://www.iom.md/attachments/110_mold_in_italy.
pdf
http://www.italia.mfa.md/img/docs/originale-guidadei-moldavi-in-italia.pdf
Pentru info: assomoldave@gmail.com
AssoMoldave
Tatiana Nogailic
Tel: 0039 3294754598
Skype: nogailic
E-mail: assomoldave@gmail.com
http://twitter.com/assomoldave
http://assomoldaveroma.blogspot.com
http://www.youtube.com/assomoldave
http://picasaweb.google.it/assomoldave
http://www.odnoklassniki.ru/TatianaNogailic
http://www.facebook.com/Nogailic.Tatiana.
Assomoldave
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În luna ianuarie 2012, la Chişinău
s-a deschis Oficiul MCL

(Movimento Cristiano Lavoratori), oferind
informaţie utilă şi gratuită .

MCL - MOLDOVA
• Informaţii şi asistenţă pentru obţinerea vizei
(familie, muncă, turism, studii, afaceri etc.).
• Informaţii privind procedurile de programare la
Ambasada Italiei.
• Iinformaţii privind legislaţia italiană cu privire la
muncă, securitate socială, fiscalitate, dreptul familiei,
dreptul muncii, asistenţă socială.
• Declaraţie privind contribuţiile făcute în Italia.
Drepturile private şi publice în sectorul de pensii.
Prestaţii familiale - de maternitate şi de şomaj.
Ca să evitaţi birocratismul, pentru orice informaţie
cu privire la acte, completarea dosarului etc., înainte
de a fi depuse la Ambasadă, treceţi pe la MCL, unde
veţi obţine gratuit informaţia şi asistenţa necesară.

Deschis publicului
Luni
09.00-12.00
Marţi 09.00-12.00
Miercuri 09.00-12.00
Joi
09.00-12-00
Vineri 09.00-12.00

PENSIONI ITALIANE E CON STATI ESTERI
INFORTUNI SUL LAVORO
PENSIONI ASSISTENZIALI
INFORTUNI SUL LAVORO
RINNOVO /RICHIESTE PERMESSI/ CARTA DI
SOGGIORNO
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
Via Calata Fimi 8/a 25122 BRESCIA
Tel. 03041387 fax. 0303758820
Email brescia@patronatosias.it
Via Cremona 11 25124 BRESCIA
Tel. 0302423080 fax. 030 2475420
bs_cremona@patronatosias.it
Corso Garibaldi 29/a 25122 BRESCIA
Tel. 03049492 fax 0302404066
centroservizi@mclbrescia.it
VIA SAN MARCO 16 PISOGNE (BS)
TEL. 036486149 FAX 0302475420
sebino@patronatosias.it
Inoltre:
Servizio COLF/BADANTI
Informazioni su CASA – CONDOMINIO –
CONTRATTI AFFITTO – ASSISTENZA LEGALE
– MUTUI e ASSICURAZIONI –
Informazioni su PAGAMENTI in CONTANTI
– CONVENZIONE per CONTI CORRENTI
BANCARI a ZERO SPESE (per accredito stipendio,
prelievi, bonifici).

13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00

Oficiul MCL Chişinău
Str.V.Pârcălab 30, of. 7

CENTRO ASSISTENZA FISCALE

Tel.fix 00373.(0)22. 84-33-21
Mob. +373 79400397

730 – UNICO – IMU
ISEE – ISEU – BONUS GAS/ENERGIA (servizio
gratuito)
Per gli associati a MOLDBRIXIA:
Elaborazione mod. 730 euro 25 – mod. UNICO euro
30
Il sistema gestione QUALITA’ dei servizi MCL è
certificato UNI EN ISO 9001:2008

Uffici MCL – Sias a BRESCIA
VERIFICHE POSIZIONI ASSICURATIVE
ITALIANE ED ESTERE
DISOCCUPAZIONI –ASSEGNI FAMILIARI –
MATERNITA’
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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.

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 diversitatea 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.

Anunţ
Serviciul Consular la
Brescia
În acest an ca şi în cel
precedent Servicul Consular
al republicii Moldova de la
Bologna se va deplasa o dată
la două luni la Brescia, str.
Corsica 165, (sediul ACLI)
de la orele 08.30 – 12.00.
Actele perfectate se vor
elibera după orele 14.00.

Prima audienţă:
Sâmbătă - 3 martie 2012
Sâmbătă - 5 mai 2012
Sâmbătă - 7 iulie 2012
Sâmbătă - 1 septembrie 2012
Sâmbătă – 3 noiembrie 2012
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Mentre l’Europa si dibatte nella crisi, la
Cina investe in Moldova

Tinerii, cu vârste cuprinse între 23 şi 25 de ani, au
reuşit să traverseze râul îngheţat neobservaţi, dar
au fost daţi de gol de urmele lăsate în zăpadă. Cu
ajutorul unui câine special antrenat, grănicerii români
au reuşit să stabilească traseul urmat de moldoveni.

Trei tineri neînfricaţi şi-au pus viaţa în
pericol şi au traversat
Prutul îngheţat, în speranţa de a ajunge la
muncă în Italia

Il
27
dicembre
scorso
il
parlamento
moldavo ha approvato il bilancio per il 2012.
Si tratta di un passo essenziale per sbloccare i
finanziamenti promessi dal Fondo Monetario
Internazionale (FMI). Intanto, la Cina ha accordato
a Chişinău una sovvenzione a fondo perduto di 9,5
milioni di dollari a conferma delle buone relazioni
bilaterali. Non è la prima volta che il gigante asiatico
mostra interesse per il paese più povero d’Europa.
E investendo nei paesi situati nella sfera d’influenza
russa, la Cina si dota di un potente strumento di
pressione nei negoziati con Mosca. Non è la prima
volta che Pechino investe in Moldova. Al momento
sono in via d’attuazione progetti per l’innovazione in
campo medico, la videosorveglianza del traffico e la
diffusione di internet. Perché la Moldova dovrebbe
suscitare l’interesse di Pechino? Innanzitutto per
il suo potenziale di sviluppo: la costruzione delle
infrastrutture, oggi quasi completamente assenti,
rappresenta una promettente fonte di guadagno e
l’industria tessile locale si presta agli investimenti
cinesi. Inoltre, la popolazione è quasi del tutto
alfabetizzata, parla russo (non solo rumeno) e
possiede buone competenze in ambito informatico.
Investendo nei paesi situati nella sfera d’influenza
russa, la Cina si dota di un potente strumento di
pressione nei negoziati con Mosca. Allo stesso tempo,
la vicinanza dell’UE rende la Moldova un ottimo
punto d’appoggio low cost per le esportazioni verso
il resto del continente. Per questo Pechino ha deciso
di affrontare la corrotta burocrazia e gli arbitri degli
ufficiali di dogana moldavi. Mentre Bruxelles è
impegnata ad affrontare la crisi della moneta unica
e dimentica le aspirazioni europee di Chişinău.
Simone Piras

Aceştia urcaseră într-un autobuz care se deplasa spre
Bacău.
Autorităţile
române au
reacţionat
prompt şi au oprit
autobuzul chiar
la intrarea în
localitate.
La audieri,
moldovenii au
recunoscut că au trecut ilegal frontiera cu intenţia de
a ajunge în Italia pentru a-şi găsi un loc de muncă.
Tinerii n-au pornit la drum cu buzunarele goale, ei
aveau asupra lor documente de identitate precum şi
diverse sume de bani.
Pe numele lor au fost întocmite dosare penale, iar după
finalizarea cercetărilor, bărbaţii vor fi expulzaţi în ţară.

Permesso di soggiorno: scatta l’obbligo di
pagamento del contributo da 80 a 200 euro.
Il nuovo contributo deve essere versato sul cc
postale 67422402 in unica soluzione insieme
all’importo per il permesso di soggiorno elettronico.
Poste italiane non accetterà i kit sprovvisti del
versamento ed il procedimento di rilascio o
rinnovo sarà sospeso nel caso di importo inferiore.
Chi e quanto dovrà pagare:
a) € 107,50 per i permessi di soggiorno di durata
superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
b) € 127,50 per i permessi di soggiorno di durata
superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
c) € 227,50 per il rilascio del permesso di soggiorno Ce
per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il
permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 27, comma 1,
lett. a) del testo unico e cioè i dirigenti ed il personale
altamente specializzato delle multinazionali.
Colf e badanti, da mille euro in su niente più paga in
contanti.
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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.

Per chi volesse incorniciare i giorni da non dimenticare della sua vita,

è disponibile un servizio di limousine. Contattare il numero - 3880479200

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 legislative cu privire la moldovenii din Italia, știrilor de la Ambasada Moldovei din Roma, de la Consulatul General din Bologna, evenimentelor culturale desfășurate de comunitatea basarabenilor din Italia.
Tiraj 1500.

Colegiu redacţional: Lilia Bicec,
cudel, Danilo Taglietti, Luciano
Director de proiect – Lilia Bicec
Associazione Moldbrixia
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