
Sărbătorile vin, sărbătorile trec, 
iar comunitatea moldovenilor din Brescia mențin mereu
spiritul național și  tradițiile de neuitat



     Moldbrixia

Începând de la 90 de euro

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. 

următoarele:
Sâmbătă - 01 iunie 2013
Sâmbătă – 27  iulie 2013

Sâmbătă –02 noiembrie 2013
 

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. 

Matrimoni, 
Battesimi e Compleanni

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

Promozioni 10%
inf: 3880479200
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Lilia Bicec nasce in un piccolo paese della 
Repubblica moldava da Eugenia e Michael, ex 
deportati in Siberia. Studia a Chisinau dove 
diventa giornalista per giornali e radio. Nel 
2000 arriva in Italia lavorando come colf e 
badante, ora vive a Brescia dove ha fondato 
l’associazione «Moldbrixia». 
 Nel 2009 ha pubblicato in rumeno il nucleo 
centrale di questo libro con il titolo Testamento 
non letto    (Cartier).
«Non ero pronta a partire, ma ho dovuto abbandonare 
tutto e andarmene».
 Eppure Lilia, una giornalista moldava di trentacinque 
anni, una fredda mattina di dicembre decide di gettarsi 
alle spalle un marito indolente e violento e un paese 
soffocato dal caos e dalla povertà.
   Quando arriva in Italia non ha un lavoro né un posto 
dove stare, ma le strade sono illuminate come «palazzi 
dei grandi principi» e ovunque si legge la scritta«Buon 
Natale». 
   Qui a nessuno importa della sua laurea e della sua 
istruzione, ma a poco a poco trova lavori e sistemazioni 
migliori e può fare i documenti per ottenere il permesso 
di soggiorno.
  La sua sete di conoscenza è fortissima:
vorrebbe saperne di piú della storia e dell’arte italiana, 
vorrebbe leggere, studiare, ma la sera è cosí stanca da non 
riuscirci mai. Del resto, lei ha abbandonato da tempo il 
suo vero mestiere per i detersivi e i canovacci, e la sua vita 
interiore si è ridotta all’osso, assottigliata, proprio come il 
suo corpo che smagrisce sotto il peso della fatica e delle 
corse in bicicletta da un’abitazione all’altra. Non le resta 
che scrivere. Scrivere ogni volta che può. Scrivere ai suoi 
adorati bambini rimasti in Moldavia con il padre. Scrivere 
per sentirli crescere, per sentirli ridere e piangere. Scrivere 
perché raccontare ai figli la sua vita italiana è l’unica cura 
per la solitudine.
Di pagina in pagina il racconto di Lilia si arricchisce 
di trame nuove e antiche, di storie del passato – 
dall’avventuroso esilio siberiano dei suoi nonni durante 
la Seconda guerra mondiale, alla campagna italiana di 
Russia di cui apprende da un anziano soldato – e del 

presente: il pianto di una madre disperata incontrata 
in treno o la storia di un ragazzo rumeno arrestato per 
errore. E cosí, il suo racconto si popola di personaggi 
forti, determinati, alla conquista di un posto nel mondo:  
uomini, ma soprattutto donne, che come piante senza 
radici non si sentono piú a casa da nessuna parte e sono 
tormentate dal dor, la nostalgia che è anche
desiderio. «Questa è la mia storia, – dice,  – ma anche 
quella del mio Paese: è la mia tragedia, ma è anche la 
tragedia di tante altre madri».

  Può una madre abbandonare i figli ed emigrare, 
sola, in un paese straniero?
Necessità, disperazione, fuga dalla violenza, 
desiderio di aiutare la famiglia: motivi come questi 
hanno costretto migliaia di donne a lasciare il 
proprio paese e prendere la via dell’Occidente.
  Questa è la storia vera di una di loro. È la storia 
del tentativo di piantare le proprie radici in una 
nuova terra, a volte dura e ostile. È la storia della 
tenacia della vita e di una nostalgia che è insieme 
desiderio.
   Una storia raccontata ai figli lontani per sentirli 
crescere, per sentirli ridere o piangere. Perché, a 
volte, solo scrivere la vita può curare la solitudine.
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 Caută şi vei afla!
                       ÎNVIEREA     

Iarna zăpada albă aşternută peste tot, natura ofilită şi adormită, 
aerul rece trece prin oase, toate-s îngheţate. Negura ca un paiangăn 
e întinsă peste tot: ape, munţi, câmpii, sate, oraşe. Totul în jur e 
trist!
     Făptura toată ascunde o taină, este taina aşteptării, revenirii 
la viaţă. Universul aşteaptă motivaţie pentru a-ţi readuce iarăşi 
frumuseţea în jertfă şi spre închinare Creatorului. Copacii să-
şi înalţe ramurile înverzite spre cer, florile să-şi desfacă petalele 
pline de culori, emanând mireasma divină, vântul nerăbdător prin 
suflarea sa să răspândească aroma primăverii şi ciripitul păsărilor 
măiestre. Apele aşteaptă să-şi murmure melodia pământul 
dezmorţit.
    Natura toată aşteaptă binecuvântare de sus şi Sfântul Eveniment 
Mondial. Toate aşteaptă să confirme Învierea Domnului nostru 
Iisus Hristos din morţi, toate aşteaptă să-şi aştearnă veşmintele lor 
la Picioarele Celui Înviat!

Pentru Tine Doamne,                 Pentru Tine ploaia,
Florile-nfloresc!                           Picură şi cântă!
Pentru Tine noaptea,                 Şi-n grădină cerne,
Stele strălucesc!                          Bucurie sfântă!...

    Darurile primăverii face Învierea Domnului înţeleasă pruncilor, 
copiilor, tinerilor şi bătrânilor. Bucurie mare văzând că şi natura 
împreună cu noi sărbătoreşte Învierea lui Iisus, venirea lui 
Dumnezeu pe pământ.
    Sfântul Apostol Pavel zice: „Zadarnică ar fi credinţa şi 
propăvăduirea noastră dacă nu ar fi înviat Hristos din morţi!...,, 
   Înţeleptul Gamaliel spunea: ,,Dacă învăţătura aceasta e de la 
oameni o să despară de la sine, dar dacă e de la Dumnezeu o să 
dăinuiască mereu!...,,
  Flavius Josephus (c.c.a. 37-c.c.a 100) istoric evreu şi în acelaşi 
timp cetăţean roman care a scris ,,Antichitatea Evreilor, descrie 
Învierea lui Iisus Hristos în pasajul ,,Iisus şi Pilat ,,Pasajul conţine 
fragmentul  urmator: ,,Când Pilat (...) L-a condamnat pe Iisus la 
moarte prin crucificare, cei care L-au iubit pe El nu au cedat (SĂ-L 
urmeze) ,căci El li s-a arătat a 3-a zi după moarte, viu,  exact cum 
au proorocit proorocii Vechiului Testament.(Antiguities 11.8.33)
  Fraţii mei, deci Învierea lui Iisus nu este învăţătura omenească sau 
o istorie gândită, este Marea Realitate că Dumnezeu a venit din cer 
pe pământ la noi. Ne-a învăţat să credem în El, a pătimit pentru 
noi, s-a răstignit, a murit şi a înviat, astfel trezindu-ne raţiunea şi 

firea din păcat la viaţă, arătându-ne că nu ne părăseşte în veci: ,,Eu 
sunt cu voi până la sfârşitul veacului!,,.
  ,,Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a trimis pe Fiul Său cel 
Unul Născut, ca tot cel ce crede în El să nu piară ci să aibă viaţă 
veşnică!,,.
   Pentru bucuria învierii toţi creştinii şi-au dat viaţa pentru Hristos 
Dumnezeu, au fost arşi pe rug, răstigniţi pe cruce, aruncaţi la lei, 
jupuiaţi de piele, fierţi în ulei. Nu puteau mii şi mii de oameni, 
împăraţi, învăţaţi, luminaţi în ştiinţe să-şi dea viaţa pentru o 
minciună că cineva a zis că: ,,Hristos a Înviat,,
Toţi s-au despărţit cu nerăbdare de cele vremelnice, ca să se unească 
cu cel Înviat, Împăratul Făpturilor şi Creatorul a toate! Bucuria 
pe care au avut-o Sfinţii Apostoli vazându-L pe Învăţătorul Înviat, 
care din spaimă s-au lepădat de El, bucuria mironosiţelor femei, 
care au plâns la crucea Lui, bucuria Mamei Lui cu inima sfâşiată 
de durere, bucuria tuturor care au crezut în El, acea bucurie ca o 
rază caldă, luminoasă să pătrundă în inima noastră şi să nu ne 
părăsească nicicând această Bucurie Dumnezeiască!

                        „Minunea Oului Roşu„
        Sfânta Maria Magdalena a fost desfrânată şi amanta 
împăratului Tiberiu (anii 14-37) (al doilea împărat roman după 
Cesar Augustus). Când Maria Magdalena s-a întâlnit cu Iisus s-a 
luminat, s-a pocăit, cu lacrimi a spălat picioarele Mântuitorului 
şi cu părul capului ei le-a şters. Iisus a tămăduit-o de diavolul 
curviei, scoţând din ea şapte diavoli.
      După Învierea lui Iisus, Maria Magdalena a mers la Împăratul 
Tiberiu să-i vestească Marea Minune. Tiberiu când a văzut-o a 
poruncit să deschidă porţile mari a palatului, crezând că Maria 
vine pentru păcat.
       Sfânta Maria Magdalena zice: „-Tiberiu, eu nu mai sânt femeia 
desfrânată de altă dată, eu ţi-am adus vestea că Iisus a Înviat din 
morţi, primeşte în dar acest ou, care acum pare mort, dar aduce 
viaţă!...„
      „- Cum Marie?! Ai înnebunit?! Cum un mort poate învia?! 
Cum acest ou alb poate fi roşu, dacă-i alb?!„
      „- Eu nu ştiu!„zice Maria,„- Una ştiu că Învăţătorul şi Dumnezeul 
meu, care m-a izbăvit de diavolul curviei a Înviat!„.În acea clipă, 
oul alb printr-o minune dumnezeiască s-a făcut roşu în mâinile 
împăratului. Tiberiu înspăimântându-se a strigat:„-Cred şi eu în 
Iisus Hristos cel Înviat din morţi!„
       De atunci, în amintirea acestei minuni a convertirii Împăratului 
Tiberiu la Hristos, toţi vopsim ouăle în roşu şi nu în alte culori, 
aducând slavă Lui Dumnezeu pentru marea Lui purtare de grijă 
pentru toţi, sărbătorind  Învierea Lui din morţi. 

   E Ziua Învierii,    
Popoarelor veniţi!                                   
 În cugete şi-n inimi, 
Lumina s-o primiţi!                    
Cântări de biruinţă,                          
S-aducem Lui Hristos!    

  Că din robia morţii,  
Cu moartea Lui ne-a scos!                   
  E praznicul cel mare,
Al sărbătorilor!
Slăvind în ea pe Domnul,                          
   În vecii vecilor!      

Protoiereu Ioan CÎRLAN, Brescia
3898492001

pr.cirlanion@yahoo.it

 Fraților, să iertăm toate pentru Inviere, să ne 
îmbrațișăm unii pe alții, zicînd: „Hristos a Inviat!„ 
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BRESCIA, Via Corsica 165; cap- 25125 

LA DISOCCUPAZIONE 2013-L’ASPI
La legge n. 92 del giugno del 2012, nell’ambito della generale 
riforma del mercato del lavoro, ha previsto anche il controllo degli 
ammortizzatori sociali e già dal 2013 l’ASPI (Assicurazione Sociale 
per l’Impiego) sostituisce l’indennità di disoccupazione.
A partire dunque dai licenziamenti avvenuti dal 1 gennaio, i 
lavoratori non avranno più diritto all’indennità di disoccupazione, 
bensì all’ ASPI. I requisiti sono: un anno di contribuzione nel 
biennio precedente la cessazione del rapporto di lavoro e il 
versamento di almeno un contributo previdenziale prima di tale 
biennio. In alternativa, per chi non soddisfa tali condizioni, è 
prevista l’indennità mini-ASPi, che spetta a chi nell’anno precedente 
la disoccupazione ha versato almeno tre mesi di contributi. La 
domanda deve essere sempre presentata telematicamente all’INPS 
entro 68 giorni dal licenziamento.

           SPORTELLO IMMIGRATI - 
SPORTELLO INCONTRA LAVORO

Test di italiano obbligatorio per il permesso di lungo periodo
 Test d’italiano obbligatorio per i cittadini stranieri che vogliono 
rimanere a lungo in Italia. Dal 9 dicembre 2010 per i migranti 
che intendono fare richiesta del Permesso CE per soggiorni di 
lungo periodo (ex carta di soggiorno) è diventato obbligatorio 
dimostrare di possedere una conoscenza della lingua italiana di 
livello A2. Per chi non fosse già in possesso di certificazione valida, 
è possibile inoltrare richiesta (tramite il sito del Ministero http://
testitaliano.interno.it) per sostenere il test d’italiano.  Entro 60 
giorni lo Sportello Unico per l’immigrazione invierà all’interessato 
una lettera con data e luogo dell’esame. Nella nostra provincia 
sono organizzati test nelle otto scuole che sono anche sede dei 
Centri territoriali permanenti per la formazione degli adulti. Sul 
sito web della Prefettura di Brescia sono pubblicati gli elenchi dei 
convocati e l’esito degli esami. Per superare il test il candidato deve 
conseguire almeno l’80% del punteggio complessivo nelle tre prove 
di ascolto, lettura e scrittura. I bocciati potranno ripetere la prova 
presentando una nuova domanda. Non tutti sono tenuti a sostenere 
il test: i figli minori di quattordici anni, gli stranieri affetti da gravi 

limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivante 
dall’età, da patologie o da handicap. In quest’ultimo caso bisognerà 
presentare in Questura un certificato rilasciato dalla struttura 
sanitaria pubblica. E’ esonerato anche chi ha studiato in Italia e ha 
conseguito un diploma di scuola secondaria di primo o secondo 
grado, oppure chi sta frequentando, l’università, un master o un 
dottorato. Anche chi possiede un attestato di livello A2 conseguito 
nei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, non è tenuto a 
sostenere il test.
Da gennaio 2013 è attivo il nuovo sportello Incontra Lavoro 
Assistente Familiare che si occuperà di fornire un servizio di 
selezione di lavoratrici domestiche per le famiglie interessate, 
presentando  loro le assistenti familiari più affini alle proprie 
esigenze.

Per informazioni e/o appuntamenti per le famiglie: mail: 
incontralavoro@aclibresciane.it   Tel.: 030/2294010

 Claudia Salmi, Laura Barilli 

ORARIO DI APERTURA SPORTELLO COLF-BADANTI

Martedì e  Giovedì  dalle 8,30 alle 12,00
  Mercoledì dalle 14,30 alle 16,30
 L’UFFICIO COLF-BADANTI  SVOLGE PREVVIO 
APPUNTAMENTO PRATICHE DI ASSUNZIONE,CESSAZIONE  
RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO.
     Contatti: tel.; 030/2294011; tel.; 030/2294010
Gli sportelli Colf-Badanti sono presenti anche sul territorio  grazie 
a una rete ben consolidata , per soddisfare le esigenze degli utenti 
residenti in provincia di Brescia.
    L’inizio del 2013 è segnato dalla pubblicazione dei nuovi minimi 
retributivi ma anche dai nuovi contributi INPS suddivisi in base 
alla tipologia del contratto. Per i contratti a tempo indeterminato 
si può notare un leggero ribasso, invece per i contratti a tempo 
determinato i contributi sono aumentati dell’1,40%.
                                                                                Natalia Bente

„Moldoveni in Italia” 
Ghid pentru orientarea şi integrarea socială a 

moldovenilor în Italia”

Asociaţia  „Assomoldave” Vă aduce la cunoştinţă ca în 
curând va apărea ediţia a treia a ghidului. Graţie unei 

persoane cu spirit filantropic reuşim să dăm continuitate 
editării broşurii „Moldoveni în Italia”. Broşura va apărea 
actualizată şi completată cu informaţie utilă şi necesară. 
Associaţia „Assomoldave” vine cu rugămintea către toţi 
moldovenii să ne sugeraţi propuneri şi opinii asupra 
informaţiei care lipseşte şi aţi dori să fie inclusă în ediţia 
a treia. «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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                        ISCRIZIONI

Richiedere la scheda di iscrizione all’indirizzo:
cledis.pasqualini@libero.it
Inviare ricevuta del bonifico e scheda d’iscrizione 
entro il 18.05.2013 all’indirizzo: cledis.pasqualini@
libero.it Per info telefonare al: 339 7207186
Iscrizione tramite bonifico bancario presso:
CREDITO VALTELLINESE S.C.
CODICE IBAN: IT02Y0521601614000000007809
Causale: erogazione liberale SolidAli
Giornata di studio 25.05.2013
QUOTA D’ISCRIZIONE:
50 euro: offerta minima per la partecipazione
30 euro: per studenti
30 euro: per i soci di Psicologi per i Popoli nel Mondo

Il ricavato verrà interamente devoluto all’Associazione Psicologi
per i Popoli nel Mondo per finanziare il progetto Professionisti solidAli

                         PROGRAMMA
08.30/09.00 Accoglienza dei partecipanti
09.00/09.30 Apertura dei lavori: progetto professionisti solidAli e finalità 
della giornata di studio

Wanda Ielasi - Alessandra David
09.30/10.15 Ricongiungimento familiare e genitorialità a distanza: la 
situazione attuale

Giovanni Franco Valenti
10.15/11.00 ll ricongiungimento nella migrazione diasporica: l’etnoclinica 
con famiglie migranti pakistane.

Maria Grazia Soldati
11.00/11.15 Pausa caffè
11.15/12.00 L’intervento psicologico accompagna il ricongiungimento
 familiare                                                                                   RosannaMaugeri
12.00/13.00 Essere genitori nella migrazione: esperienze a 
confronto Bouchra                                                                   Akil e Lilia Bicec
13.00/14.00 Pausa pranzo
POMERIGGIO Coordinano: Daniela Calzoni e Daniela Quaresmini
14.00/17.00 Tavola rotonda Costruire legami tra generazioni: pratiche a 
confronto
Riconoscere la scuola come luogo risorsa delle differenze - Laboratorio 
video-narrativo                                                                           Lorenzo Moreni
Noi e l’oro: la politica della testimonianza nel dispositivo etnoclinico. 

Simone Perin
Nuove sfide per ricostruire i legami interrotti.                          Nives Martini

Dibattito e conclusioni

La giornata di studio è aperta a: psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali, educatori, 
mediatori linguistico-culturali, insegnanti, studenti e tutti coloro

che si occupano di famiglie migranti.

presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico Statale Annibale Calini
Via Monte Suello, 2 - Brescia

Giornata di studio - 25 maggio 2013

Ricongiungimento
familiare e

genitorialità
a distanza

gruppo CRONOS
creazione sociale ed educativa 

mediazione culturale
Comune di Brescia

Assessorato alla Famiglia,
alla Porsona e ai Servizi Sociali

club mediterraneo

Gioventu e famiglia

con il patrocinio di:



 «ARTSHOW» 
o nouă tabăra în Moldova pentru toţi copiii lumii 

 
Tabăra  Internaţională de Arte pentru copii «ARTSHOW» din Republica Moldova invită copiii cu vârsta de la 7  -  18 ani la 
odihnă. Concomitent doritorii pot participa la Festivalul Internaţional pentru copii «ARTSHOW» care se va desfăşura în 
două tabere curative «Andrieş» şi «Mioriţa», situate pe teritoriul rezervaţiei naturale “Codrii”. 
Factorii climaterici ai Codrilor moldoveneşti şi hrana exclusiv naturală, produsele ecologic-pure, au un efect curativ  asupra 
organismului copiilor. In plus, aici îi aşteaptă două bazine cu apă, cinematograf, un vast program distractiv, itinerare turistice 
prin Codri, excursii la punctele de atracţie ale Moldovei şi alte programe interesante de divertisment. Copiii talentaţi din 
diferite ţări vor îmbina odihna cu ocupaţii creative în studiourile distractive - «Fabrica de Steluţe» şi «Mâini dibace», ulterior 
vor participa la concursurile din cadrul Festivalului Internaţional pentru copii «ARTSHOW». În final învingătorilor li se vor 
înmâna diplome, medalii, premii şi Grand Prix.
 La «Fabrica de steluţe» copiii vor face ore de canto, de artă scenică, măiestrie actoricească, coregrafie şi vor obţine multe alte 
deprinderi. Vor face schimb de experienţa, vor însuşi metode inovaţionale de cucerire a scenei cu profesori din diferite ţări.
      «Mâini dibace» este o şcoala distractivă de artă plastică şi decorativ-aplicativă, unde copiii nu doar desenează, dar ţi se 
ocupă de olărit, studiază arta sculpturii, broderiei ţi alte laturi ale activităţii de creaţie. Participanţii vor obţine temelia pe 
care se construieşte arta, de exemplu, grafica, schiţa, compoziţia.
Contact pentru detalii la site-ul  www.artshow.md

Flussi stagionali 2013 
Possibile inviarle fino alle ore 24 del 31 dicembre 2013. La quota 
massima di ingressi è di 30.000 persone. L’inoltro delle domande 
è consentito solo per via telematica.
  Dalle ore 8 di 26 marzo 2013, è possibile inviare attraverso il 
sito del Ministero dell’interno le domande di nulla osta per 
l’assunzione dall’estero di lavoratori stagionali autorizzati ad 
entrare in Italia con il decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri del 15 febbraio 2013, pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale.
Il decreto autorizza una quota massima d’ingressi di 30.000 
lavoratori stagionali extracomunitari residenti all’estero 
provenienti da Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croazia, 
Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, 
Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, 
Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, 
Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.
    Inoltre, sempre nell’ambito dei 30.000, è riservata una quota 

di 5.000 unità per i cittadini dei Paesi indicati sopra che abbiano 
fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale 
per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro 
presente richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato 
stagionale. L’invio delle domande potrà avvenire esclusivamente 
on line seguendo le procedure già utilizzate negli anni precedenti.
Le domande si possono presentare anche per chi è già stato in 
Italia per lavoro stagionale l’anno scorso, pur non provenendo 
dai Paesi citati sopra. Per questi lavoratori, chiamati a lavorare 
presso lo stesso datore di lavoro dell’anno precedente, si applica 
la procedura del silenzio-assenso, ossia l’automatico accoglimento 
delle domande dopo 20 giorni anche se non sono pervenuti i 
prescritti pareri di Questura e Direzione territoriale del lavoro.
In merito al nulla osta al lavoro, al fine di semplificare le procedure, 
la sottoscrizione del contratto di soggiorno è valevole ai fini della 
comunicazione obbligatoria.                   
                                                                           Immigrazione   Oggi
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Unirea Basarabiei cu 
România celebrată la Roma

La 25 martie 2013 în incinta „Accademia di Romania” din Roma 
a avut loc un eveniment dedicat Aniversării a 95-a de la Unirea 
Basarabiei cu România. În debutul manifestării, dl. Prof. Mihai 
Bărbulescu, directorul Academiei Române a ţinut o conferinţă 
în care a trasat parcursul Basarabiei, începând cu cele mai vechi 
timpuri şi până în zilele noastre, subliniind momentele cruciale 
care au marcat destinul acestui pământ. În acest context a amintit 
despre operele literare ale lui Paul Goma şi ale altor autori care 
au scris despre drama teritoriului dintre Prut şi Nistru în secolul 
XX. Profesorul Mihai Bărbulescu a notat cu îngrijorare prezenţa 
fenomenului moldovenismului primitiv, materializat, între altele, 
în scrieri precum „Moldova în anii celui de-al doilea război 
mondial” de Petru Şornicov sau în revista „Moldova Mare”, drept 
exemplu servind articolul „Moldoveni a sosit şansa noastră!” de 
Andrei Hropotinschi (doi ideologi pro-ruşi). Aceste îngrijorări au 
fost împărtăşite în totalitate de membrii Asociaţiei „Dacia”, care au 
făcut apel către colegii de la asociaţiile basarabenilor din străinătate, 
îndemnându-i să susţină o iniţiativă adresată guvernării de la 
Chişinău de a legifera în Constituţia Republicii Moldova termenii 
Limba română şi Identitate românească.
În a doua parte a evenimentului desfăşurat la „Accademia di 
Romania” a fost  prezentat şi proiectat filmul „Odessa în flăcări” 
(regizor Carmine Gallone). Un film unde protagonistă este Maria 

Cebotari, celebra soprană basarabeană. „Odessa în flăcări” a 
obţinut Marele Premiu la Festivalul de la Veneţia - ediţia 1942. 
Filmul a fost produs la iniţiativa lui Ion Cantacuzino, una dintre 
cele mai importante figuri ale istoriei filmului românesc din 
prima jumătate a secolului XX şi a fost turnat după scenariul lui 
Nicolae Kiriţescu, urmând tradiţia primului lungmetraj autohton 
„Independenţa României” (regizor Grigore Brezeanu), care 
omagiază victoria trupelor române în Războiul de Independenţă 
din 1877-1878. 
Premiera filmului „Odessa în flăcări” a avut loc simultan, la Roma 
şi la Bucureşti, înregistrând un succes de casă impresionant şi 
cronici elogioase atât în România şi Italia, cât şi în Germania. 
Alberto Rosselli mărturiseşte despre dorinţa regizorului Carmine 
Gallone de a ridica prin această peliculă cinematografică moralul 
forţelor armate italiene şi române, angajate în lupte grele pe 
teritoriul Rusiei, fără mare succes însă, deoarece la începutul lui 
februarie 1943 ultimele rămăşiţe ale armatei a VI-a germane, sub 
comanda lui von Paulus, se vor preda armatei roşii. În pofida 
conotaţiilor induse de propaganda vremii, acest film rămâne 
un document istoric valoros care prezintă o pagină dureroasă 
din cronica celui de-al doilea război Mondial, şi anume: drama 
refugiaţilor din Basarabia şi ororile comise asupra lor în timpul 
regimului sovietic. 
La evenimentul organizat la Roma cu prilejul Aniversării a 95-a de 
la Unirea Basarabiei cu România au fost prezenţi SE Ambasadorul 
României pe lângă Sfântul Scaun Bogdan Tătaru-Cazaban, 
Secretarul al doilea al Ambasadei României dl. Laviniu Enii, 
poetul Steven Grieco, scriitoarea Enrica Baldi, reprezentanţi ai 
asociaţiilor româneşti de la Roma, bursierii români „Vasile Pârvan” 
şi mai mulţi italieni pasionaţi de istoria şi cultura română. Este a 
patra ediţie a acestui eveniment omagial, organizat de „Accademia 
di Romania” în colaborare cu Asociaţia „Dacia”. Oaspeţii ediţiilor 
precedente au fost scriitorii basarabeni: Vitalie Ciobanu, Vasile 
Gârneţ, Eugenia Bulat şi Efim Tarlapan.

Creşterea migraţiei a condus la lansarea de către 
Centrul de Consultanţă şi Asistenţă pentru Migranţi 
(CCAM) a proiectului www.euromigration.eu, care 
oferă migraţilor cunoştinţe şi informaţii complete cu 
scopul, ca toate deciziile acestora, să fie bine gândite 
şi conştiincioase din punct de vedere  legal, social şi 
economic. Unele servicii prestate de Agenţia noastră 
sunt: pregătirea întregului set de acte necesare în 
procedura de redobândire a  Cetăţeniei Romane, 
Dobândirea Cetăţeniei Italiene şi Federatiei Ruse, 
asistenţa în obţinerea actelor de stare civila şi 
rectificarea acestora de la autorităţile competente. La fel 
asistăm la perfectarea cazierelor judiciare RO, MD, UA, 
IT ,FR, ES. Concomitent prestăm servicii la procedurile 
birocratice legate de emigraţie. 

Adresa:
Str: Borgo Leoni 21, Ferrara, Italy

Tel. +39 0532 211143 Tel: +39 338 2392523
Web: www.euromigration.eu 

Email: info@euromigration.eu

În ajutorul imigranţilor
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Tatiana Ciobanu
Coordonator al As. «Dacia», Roma.



La finele lunii trecute la Paris a avut loc Conferinţa 
ştiinţifică „Rolul Franţei în realizarea şi recunoaşterea 
internaţională a Unirii Basarabiei cu România la 
1918”. Evenimentul a fost organizat de 4 asociaţii ale 
diasporei românilor de pe ambele maluri ale Prutului: 
Asociaţia Connexions Moldavie, Asociaţia Doctorilor 
şi Doctoranzilor Basarabeni din Franţa, Asociaţia Toţi 
Români şi Asociaţia Clubul Liberal Franţa.  

Invitatul de onoare al Conferinţei a fost dl Octavian ŢÎCU 
– doctor în istorie, conferenţiar, specialist în chestiunea 
Basarabiei, actualmente – Ministru al Tineretului şi 
Sportului din Republica Moldova. În alocuţiunea sa, dl 
Octavian ŢÎCU a prezentat o scurtă incursiune istorică în 
problematica legată de Basarabia, de la momentul ruperii 
sale din trupul Moldovei (1812) până în zilele noastre. În 
viziunea domniei sale, începând cu sfârşitul secolului al 
XVIII-lea, Moldova a fost un teritoriu în care s-au fondat 
şi au concurat mai multe modele de construcţii identitare. 
O analiză documentată a acestor construcţii de identitate 
este singura în măsură să explice evoluţiile ulterioare din 
acest spaţiu, în contextul mutărilor de ordin geo-politic din 
întreaga regiune şi din întreaga Europă. Referitor la Unirea 
Basarabiei de la 27 martie 1918, remarcabil este faptul că 
acest eveniment s-a produs într-un context extrem de 
nefavorabil pentru România, atunci când mai mult de 2/3 
din teritoriul ţării se afla sub ocupaţia trupelor germane şi 
când bandele dezorganizate şi anarhiste ale armatei ţariste 
ameninţau stabilitatea politică a statului. Totuşi, în pofida 
unor oscilări de moment, clasa politică din Basarabia a 
ţinut să facă alegerea corectă, şi să voteze Actul Unirii – 
fapt care s-a bucurat de întreaga susţinere a clasei politice 
din Regatul României. Trasând o paralelă între momentele 
istorice 1918 şi 1991, dl. Octavian ŢÎCU a remarcat faptul 
că acum 22 de ani, voinţa de reîntregire firească a fost 
mult mai puternică în stânga Prutului decât în România, şi 

că doar ezitarea 
politicienilor ajunşi la putere în urma Revoluţiei Române 
de la 1989 a împiedicat reproducerea unui proces similar cu 
cel din 1918. Referindu-se la recunoaşterea internaţională 
a Unirii, dl conferenţiar a subliniat rolul important jucat 
de Franţa, care urmărea la acea perioadă un scop bine 
definit: formarea unui „cordon sanitar” constituit din 
state naţionale puternice, în apropierea graniţelor Rusiei 
sovietice. Recunoaşterea internaţională a Unirii de la 
1918 a fost apogeul diplomaţiei româneşti, iar sprijinul 
Franşei a avut un rol de primă importanţă în punerea în 
practică a clauzei privind reîntregirea României – clauză 
introdusă expres în sistemul de la Versailles.    În a doua 
parte a Conferinţei, publicul a avut ocazia să adreseze 
invitatului de la Chişinău o serie de întrebări. Dezbaterile 
s-au axat pe problematica relaţiilor actuale între cele două 
state româneşti, pe parcursul de integrare europeană 
al Republicii Moldova, şi pe necesitatea adoptării unei 
abordări responsabile, demitizate a istoriei, întru realizarea 
cât mai grabnică a aspiraţiilor pro-europene a poporului 
nostru. 

 Organizatorii Conferinţei: Violeta GRIŢCAN, 
Dorin DUŞCIAC,  Mihai DOBRIN 

 Paris, 27 martie 2013 

Le modalità di ingresso in Italia dei 
cittadini moldavi per motivo di lavoro 
richiedono nella formula attuale due 
principi fondamentali: (1) la formazione 
linguistica del lavoratore che intende 
inserirsi in Italia e   (2) la disponibilità 
del datore di lavoro in Italia che dovrebbe 
procedere all’assunzione.
I lavoratori moldavi che abbiano 
completato uno dei programmi di 
formazione autorizzati dal Ministero del 
Lavoro Italiano acquisiscono un titolo di 
prelazione valido per l’ottenimento di un 
nulla osta al lavoro (anche nel caso le quote 
previste dal decreto flussi annuale siano 
esaurite). La richiesta di nulla osta viene 
presentata dal datore del lavoro italiano.
Impegno del Governo italiano è quello 
di garantire la formazione in Moldova 
di un numero idoneo di cittadini che 

appositamente inseriti in una lista 
potranno essere successivamente assunti, 
previa la disponibilità del datore di lavoro 
italiano.
E’ compito del Ministero del Lavoro 
moldavo, attraverso l’Agenzia Nazionale 
per l’Impiego (  di seguito denominata 
ANOFM) di selezionare i migranti moldavi 
da inserire nei corsi di formazione.
  La selezione viene effettuata unicamente 
dall’ANOFM (0.22.287629 ), dove può 
rivolgersi, per maggiori informazioni, il 
cittadino moldavo che intenda partecipare 
al Corso di formazione.
Va precisato quanto segue:
1. L’inserimento nella “lista di disponibilità” 
è unicamente competenza dell’ANOFM e 
di nessun altro Ufficio oppure organismo 
moldavo. Gli enti italiani compiono una 
successiva e ultima selezione dei lavoratori 

presenti nella lista.
2.  L’inserimento nella lista effettuato 
dall’ANOFM è totalmente gratuito.
3. Il Corso di formazione linguistica 
viene effettuato in Moldova dagli Enti 
appositamente selezionati dal Governo 
Italiano, è gratuito e prevede la frequenza 
obbligatoria. Gli enti italiani preposti 
alla formazione sono obbligati a coprire 
le spese di alloggio, trasporto e vitto dei 
beneficiari non residenti nella località di 
svolgimento delle attività formative.
4. La frequenza al Corso non da’ la certezza 
dell’ingresso in Italia per motivo di lavoro.
5.  L’ingresso in Italia per motivo di lavoro 
avviene attraverso la disponibilità del 
datore di lavoro italiano, il quale dovrà 
attingere per le assunzioni unicamente 
dalla lista di coloro che abbiano completato 
il Corso di formazione.

Ingresso in Italia dei cittadini moldavi per motivo di lavoro

Rolul Franţei în recunoaşterea internaţională 
a Unirii Basarabiei cu România 
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Biroul Relaţii Interetnice în colaborare cu Biblioteca 
Naţională pentru copii «Ion Creangă» din Republica 
Moldova anunţă organizarea Concursului de desene şi 
eseuri pentru copiii din diasporă cu genericul «Guguţă 
– prietenul meu îndrăgit» în cadrul Anului Spiridon 
Vangheli.
 Concursul este organizat pentru copiii din diasporă 
având drept scop cultivarea interesului şi cunoştinţelor 
copiilor din diasporă pentru păstrarea patrimoniului  
cultural din Moldova, valorizarea limbii materne, 
educarea dragostei de neam şi  istorie.
Obiectivul Concursului: desene şi eseuri realizate de 
copiii din diasporă în baza creaţiei lui Spiridon Vangheli.
 Concursul se desfăşoară în două etape:
I. În perioada 15 martie – 15 mai 2013, Concursul se 
desfăşoară în ţările de reşedinţă a diasporei moldoveneşti, 
unde este organizat de asociaţiile diasporale.
Cele mai reuşite desene şi eseuri, selectate în cadrul Etapei 
I, urmează a fi expediate, până la 20 mai 2013, ora 17.00, 
în adresa Biroului Relaţii Interetnice:  adresa poştală: 
MD-2009, Chişinău, str. A.Mateevici, 109/1 – Biroul 
Relaţii Interetnice; - adresa electronică: brimoldova@
bri.gov.md, driied@bri.gov.md; tel. de contact: 244522, 
241234.
2. Pe parcursul perioadei 20 mai — 30 mai 2013, la 
Chişinău, Republica Moldova, Comisia de evaluare 
va evalua şi aprecia lucrările prezentate. În rezultatul 
evaluării vor fi desemnaţi câştigătorii.
 La Concurs sânt admise: desene executate color, în 
acuarelă, guaşă sau creion, pe foi format A4 (foi standard 
din albumul pentru desen). Se vor prezenta pe suport de 
hârtie sau în format electronic (PDF);  eseuri în format 
electronic, volumul — 2 pagini A4, format 12, Times 
New Roman, interval 1,5.
 Rezultatele Concursului vor fi anunţate la data de 1 iunie 
2013, Ziua internaţională a copilului, prin intermediul 
paginii web a Biroul Relaţii Interetnice: www.diaspora.
md şi presă
Cine poate participa? Copii din diasporă, cu vârsta 

cuprinsă între 6-9 ani şi 10-13 ani.
 Participanţi ai Concursului pot fi nu doar copiii 
moldoveni, dar şi copiii de altă origine etnică, originari 
din ţările de reşedinţă ale diasporei moldoveneşti, 
fapt ce va contribui la promovarea imaginii Republicii 
Moldova peste hotare.  Participarea la Concurs are loc 
prin expedierea desenelor şi eseurilor în adresa Biroului 
Relaţii Interetnice. Desenele şi eseurile prezentate 
urmează a fi însoţite de o scrisoare cu informaţia 
personală a participantului: nume, prenume, vârsta, 
denumirea Asociaţiei diasporale, ţara şi localitatea de 
trai, telefon de contact, e-mail. 
 Comisia de evaluare va fi formată din reprezentanţi ai 
Biroului Relaţii Interetnice. reprezentanţi ai Bibliotecii 
Naţionale pentru copii «Ion Creangă».reprezentanţi 
ai Biroului pentru Relaţii cu Diaspora,reprezentanţi ai 
Ministerului Educaţiei, reprezentanţi ai organizaţiilor 
nonguvernamentale de profil (Uniunea Artiştilor 
Plastici din Republica Moldova, Uniunea Scriitorilor din 
Moldova etc.);
 Câştigătorilor li se vor conferi diplome, premii şi cadouri.
 Informaţii suplimentare privind organizarea Concursului 
pot fi solicitate la adresa electronică: driied@bri.gov.md.
 Lucrările câştigătorilor vor fi publicate pe pagina web: 
www.diaspora.md, ziarul «Gazeta Basarabiei». Totodată, 
la Chişinău, în incinta Biroului Relaţii Interetnice va 
fi organizată o expoziţie de desene ale câştigătorilor la 
Concurs.

Guguţă — pentru 
copiii din diasporă

 Sărbătoarea popoarelor
 – Festa dei popoli

La 26 mai comunitatea moldovenească din 
Brescia va participa la “Sărbătoarea popoarelor”. 
Cu diverse nuanţe eterogene prin prisma 

participării celor peste 23 de reprezentanţi ai 
popoarelor va fi şi Asociaţia “Moldbrixia” care 
va prezenta un stand cu produse tradiţionale 
şi bucate naţionale. Nu vor lipsi nici dansatorii 
moldoveni, acompaniaţi de Formaţia „Dorule”. 
Doritorii: basarabeni, italieni şi alte etnii sunt 
invitaţi la o duminică de relax la PalaBrescia 
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Ambasadorul Aurel Băieşu a fost desemnat cel de-al 
doilea judecător la Înalta Curte. Comuniştii au părăsit 
în semn de protest sala de şedinţe a Legislativului.
Fracţiunea Partidului Comuniştilor au refuzat să voteze 
pentru numirea lui Băieşu, invocând dubla cetăţenie a 
acestuia. Potrivit lor, acesta este şi cetăţean al României 
fapt ce reprezintă un conflict de interese, anunţă 
UIMEDIA
„Cinci din şase judecători ai Curţii Constituţionale ai 
Republicii Moldova sunt cetăţeni ai României. Credeţi 
că este normal acest lucru?”, a întrebat comunistul Iurie 
Muntean. În replică, Aurel Băieşu a menţionat că norma 
legală nu interzice deţinerea dublei cetăţenii şi că el se va 
conduce strict de Constituţie în întreaga sa activitate de 
judecător al CC.
Totodată, Victor Popa şi-a depus mandatul de deputat 
şi a renunţat la funcţia de preşedinte al Comisiei 
juridice. La rândul său, Aurel Băieşu s-a angajat ca 
după depunerea jurământului să demisioneze din orice 
funcţie incompatibilă cu funcţia de judecător şi să-şi 
suspende activitatea din orice partid sau organizaţie 
politică.
 Popa şi Băieşu au depus jurământul în cadrul şedinţei 
Legislativului, în faţa deputaţilor, preşedintelui ţării, 
preşedintelui Curţii Constituţionale şi membrilor 
Consiliului Superior al Magistraturii.

Pentru cei ce vor pleca în Moldova
Vinieta achitată la posturile vamale interne şi 

în zilele de odihnă
Întru asigurarea comodităţii cetăţenilor, facilitării 
procedurii de achitare a taxei pentru utilizarea 
drumurilor Republicii Moldova, numită Vinieta, în 
special în perioada când în ţară revin concetăţenii de 
peste hotare pentru a sărbători Sfintele Sărbători de 
Paşti, Serviciul Vamal anunţă despre stabilirea unui 
program special de lucru a posturilor vamale interne în 

perioada de 1 - 15 mai a.c.
Astfel, în această perioadă pe teritoriul ţării, în 
dependenţă de regiune, fiecare solicitant va putea achita 
Vinieta şi în zilele de odihnă şi de sărbători, la unele 
posturi vamale interne care vor avea un program de 
lucru special de la orele 8:00-17:00. 
Lista posturilor Vamale care în perioada 1-15 mai vor 
activa în zilele de odihnă şi de sărbători de la 8:00-
17:00, pentru a răspunde solicitărilor cetăţenilor privind 
achitarea Vinietei. 
Totodată, reamintim, că Vinieta poate fi achitată în 
regim non stop la punctele de trecere a frontierei. 
Serviciul Vamal atenţionează persoanele să nu recurgă 
la acţiunile ce sfidează legislaţia, implicit falsificarea 
Vinietei. Datorită mecanismelor de control şi sistemului 
automatizat de evidenţă gestionat de Serviciul Vamal 
orice tentativă de fraudare a legii va fi depistată cu 
aplicarea sancţiunilor conform legii. 
Atenţionăm cetăţenii de bună credinţă că achitarea 
Vinietei în alte locuri decât birouri şi posturi vamale nu 
este legitimă. 
Serviciul Vamal face apel la atitudine responsabilă a 
cetăţenilor şi recomandă achitarea taxei - Vinieta din 
timp.

Aurel Băieşu, ambasadorul Republicii Moldova în 
Italia. Candidatura sa la Curtea Constituţională a fost 

propusă de democraţi. Anterior, acesta a fost şi deputat 
PD în parlament. 
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Ziua drapelului Naţional
La data de 27 aprilie curent, în Republica Moldova se va 
sărbători Ziua Drapelului Naţional, care a fost instituită 
de Parlamentul Republicii Moldova.
Pentru prima dată, ziua Drapelului de Stat a fost 
consemnată în Republica Moldova la data de 27 aprilie 
2010, iar în anul 2012, cu acest prilej marcat pentru 
a treia oară, în Piaţa Marii Adunări Naţionale din 
Chişinău, pe un catarg de 30 de metri înălţime, a fost 
arborat un drapel imens, cu dimensiunile de 7  pe 3,5 
metri în cadrul unei ceremonii solemne. 

Constantin Papanace
   comemorat la cimitirul din Salo 
Constantin Papanace, de origine română a fost secretar de stat, 
doctor în economie politică, istoric și publicist, membru de 
frunte al mişcării legionare. S-a născut la 15 septembrie 1904 în 
Grecia la Selia, aproape de orașul Veria din provincia Macedonia, 
regiune cu o numeroasă populație românească.  Este un militant 
înflăcărat pentru drepturile românilor.  Între anii 1932-1933, 
într-o perioadă de puternică extindere a Mișcării legionare, este 
căpetenie a Tineretului Legionar Macedonean și prim-consilier al 
„Căpitanului”, Corneliu Zelea Codreanu. După victoria legionară 
din 6 septembrie 1940 este chemat în țară la București, și devine 
subsecretar de stat în ministerul Finanțelor. Îl însoțește pe mareșalul 
Ion Antonescu în vizitele la Roma, 14-16 noiembrie 1940, și Berlin, 

19-20 noiembrie 1940.
Pe parcursul guvernării 
legionare susține o serie de 
conferințe la radio, împreună 
cu alte personalități ale 
regimului. Este deputat pe 
listele partidului  Totul pentru 
Ţară, 1937
În 1950, fondează în exil, cu 
ajutorul lui Nicolae Bujin, 
la Roma în Italia, colecția 
„Biblioteca Verde”, publicată 
la Editura „Armatolii”, sub 
egida căreia apar 26 de lucrări.
Mareșalul Ion Antonescu, 
care l-a invitat să facă parte 
din guvern, spunea despre el: 
„Papanace are mintea limpede 
și judecata dreaptă. Să-l ascultăm!” S-a  retrage în exil la Salò, în 
Italia. Aici se căsătorește cu Zoița Simu, și ea româncă din Veria. 
   Duminică 7 aprilie  membrii filialei din Italia a Noii Drepte 
s-au întâlnit la Salo (Lago di Garda) pentru a aduce un omagiu 
lui Constantin Papanace, decedat la  7 aprilie, 1985 și îngropat în 
cimitirul din Salo. Slujba de comemorare a lui Constantin Papanace  
a fost celebrată de părintele Ion Cârlan, de la biserica ortodoxă 
română din Brescia.
Constantin Papanace a fost o personalitate complexă în viaţa 
culturală şi politică a veacului trecut și merită a fi cunoscută de 
generaţiile noastre.                                                                                                                                         
                              Biroul de Presă al Noii Drepte Italia

«Pînă în prezent, Republica Moldova 
a semnat 8 acorduri bilaterale 
în domeniul securității sociale a 
cetățenilor Republicii Moldoiva, 
care muncesc legal în Belgia, 
Cehia, Austria, Estonia, Bulgaria, 
Portugalia, România, Marele Ducat 
de Luxemburg. Avem deja trei 
aranjamente administrartive cu 
Bulgariei, Portugaliei și României în 
baza cărora aсordurile au începuut 
să funcționeze» ‒ a decalrat doamna 
Valentina Buliga, Ministrul Muncii, 
Protecției Sociale și Familiei, într-
un interviu acordat în exclusivitate 
portalului Viza. md.
«În baza acestor acorduri, la atingerea 
vîrstei de pensionare cetățeanul 
Republicii Moldova primește pe 
pricipiul proporționalității pensia, 

care se achită de fiecare stat în 
parte în dependența de perioada 
în care a muncit în țara respectivă. 
Funcționează și principiul 
exportului de prestație. Persoanei, 
care a trăit o anumită perioadă 
în Portugalia și care a decis să se 
reîntoarcă acasă, stabilindu-se cu 
domiciliul în Republica Moldova, 
partea portugheză îi transferă banii, 
care i-au fost plătiți în rezultatul 
activității sale».
Referindu-se la cazul Italiei, doamna 
Valentina Buliga a menționat că «în 
2010, Ministerul Muncii, Protecției 
Sociale și Familiei a lansat ideea 
de a începe consultări la subiect cu 
partea italiană, solicitînd crearea 
grupurilor de lucru la nivel de 
experți pentru examinarea legislației 
ambelor state. De asemenea, s-a 
făcut un demers către Ministerul 
de Externe al Republicii Moldova 
prin care a fost solicitată implicarea 
acestuia în a facilita procedura de 
inițierea a consultărilor».

                      Viza.md

STABILIREA PENSIILOR MOLDOVENILOR ÎN 
STRĂINĂTATE ȘI CETĂȚENILOR DE PE AMBELE 

MALURI ALE NISTRULUI

Cetãţeni moldoveni 
fugari, dupã model 

mexican
O reţea de infractori români şi 
moldoveni a fost destructuratã 
de procurorii Directiei de 
Investigare a Infracţiunilor 
de Criminalitate Organizatã 
şi Terorism (DIICOT) Vaslui, 
care au muncit timp de trei 
ani pentru a proba faptele 
infracţionale. Este vorba de 
persoane care traficau cetãţeni 
din Republica Moldova spre 
Franţa, Italia sau Spania, actiuni 
ilegale pentru care încasau mii 
de euro. Cetãţenii moldoveni 
erau ascunşi, la iesirea din 
România, în portbagajele unor 
maşini sau în locaşuri special 
amenajate ale autocarelor, 
procedee folosite de ani de 
zile de reţelele de traficanţi de 
persoane de la graniţa SUA 
cu Mexic. Procurorii DIICOT 
Vaslui au trimis în instanţã 
dosarul de trafic de migranţi, 
iar cei implicaţi riscã pedepse 
cu închisoarea de la 10 la 20 de 
ani.
Circa 330 de milioane 
de dolari ies anual ilegal 
din Republica Moldova
În anii 2001-2010, fluxurile 
financiare ilicite din ţara 
noastră spre alte state au 

constituit 3,3 miliarde de 
dolari, arată un raport al 
Centrului Global Financial 
Integrity (GFI) din SUA. 
Think-tank-ul american 
Global Financial Integrity 
(GFI) a calculat câţi bani sunt 
scoşi în afară dintr-o ţară 
sau alta. Cifrele prezentate 
în raportul „Illicit Financial 
Flows From Developing 
Countries: 2001-2010“ 
(Fluxurile financiare ilicite 
din ţările în curs dezvoltate: 
2001-2010), elaborat de GFI, 
arată că e vorba de sume de 
ordinul sutelor de miliarde 
de dolari în fiecare an. 
Pentru Republica Moldova, 
valoarea cumulativă a 
fluxurilor financiare ilicite 
în această perioadă se 
ridică la circa 3,3 miliarde 
de dolari, sumă aproape 
egală cu stocul investiţiilor 
străine directe la finele 
anului 2012. O estimare mai 
rezervată inclusă în acelaşi 
studiu arată un volum de 
252 de milioane de dolari 
pe an şi un total de 2,52 de 
miliarde de dolari timp de 
un deceniu.
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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 Vă 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 doi prezentatori 
ai matinalului super haios „Popcorn show”: Bogdan 
Dascăl şi Alex Marcoci.  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. Iar între 20:00 şi 23:00 Anatol Melnic Vă 
aşteaptă în “Lampa fermecată” – un program cu mesaje 
de iubire şi farse în direct. În cursul săptămânii, de la 
15:10 la 16:00, şi sâmbătă-duminică, de la 7:00 la 10:00, 
„În grădină la Ion” răsună cele mai îndrăgite melodii 
populare.   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 (20:00-21:00). 

Radio Jurnal FM Vă va suplini 
dorul de casă şi de cei dragi.

Mica publicitate 

Tămăduitoarea 
şi clarvăzătoarea 

Rodica 
Unica şi adevărata 
tămăduitoare şi 
c l a r v ă z ă t o a r e 
Rodica, principesa 
magiei albe, 
vine în ajutorul 
dumneavoastră cu 
cele mai puternice 
leacuri şi descântece, 
plante şi talismane 
pentru a vă scăpa de 
necazuri şi probleme. 
 A fost prezentată 

de toate canalele de televiziune şi presa scrisă din 
Ucraina şi Republica Moldova ca fiind cea mai 
puternică tămăduitoare în domeniul magiei albe. 
Rezolvă orice fel de problemă chiar de la distanţă, prin 
telefon, pe baza zodiei şi numelui.Dezleagă farmece 
şi blesteme, scoate argintul viu, vindecă epilepsia, 
impotenţa, depresia, psoriazisul, copii bolnavi, boli 

incurabile pentru care medicina încă nu are soluţii, 
apropie iubit cu iubita, vindeca alcoolismul etc... 
 Natalia din Briceni: Mulţumesc 
binefăcătoarei Rodica,  principesa  magiei albe şi 
a harului sfânt Dumnezeiesc, care, cu puterea ei, 
mi-am găsit fericirea  în căsătorie. Aveam 36 de 
ani şi până la vârsta aceasta orice relaţie începută 
se destrămă uşor. Am încercat multe căi, dar fără 
niciun rezultat. Am apelat prin telefon la doamna 
Rodica şi cu puteri miraculoase mi-a dezlegat 
cununia şi acum sunt căsătorita şi fericită. 
 Ovidiu din Chişinău: Sincere mulţumiri 
doamnei Rodica pentru că m-a vindecat de dureri 
îngrozitoare la mâini şi picioare. Nu puteam dormi 
noaptea, aveam coşmaruri. Am fost la mulţi doctori, 
dar nu puteau să-mi depisteze boala. Am aflat de 
doamna Rodica prin intermediul ziarului local şi 
imediat am apelat cu sufletul deschis. După prima 
şedinţă mi-a scos argintul viu din corp şi acum mă 
simt bine şi sunt sănătos.

Apelaţi cu maximă încredere şi rezultatul va fi 
garantat sută la sută.

Sunaţi la numărul 0040745485828

Jurnal FM
Managementul mobilităţii specialiştilor medicali

Institutul Regal Tropical (KIT) din Amsterdam anunţă 
studiul despre mobilitatea specialiştilor moldoveni din 
domeniul sănătăţii în cadrul proiectul “Managementul 
mobilităţii specialiştilor medicali din Republica Moldova”. 
Scopul studiului este de a informa Republica Moldova 
despre problemele cu care se confruntă cadrele medicale 
de peste hotare şi totodată care-s aspectele benefice ale 
migraţiei.
 Invităm: specialişti de laborator, asistenţi medicali 
coordonatori, specialişti în domeniul sănătăţii publice şi 
specialişti medicali în cursul studiilor de doctorat, care 
lucrează, indiferent de domeniul de activitate, pe teritoriul 
statelor UE. 
 Participarea constă în completarea unui scurt chestionar 
online, sau într-un interviu (max. 45 min). Toate datele 
furnizate de Dvs. vor rămâne anonime. 
 Pentru a participa, vă rugăm să contactaţi echipa de 
cercetare la: 

Jana Leppink +373 687 05 208
Skype: jana.lpnk

jn.leppink@zoho.com
**********************************
Ofer ore de pian pentru copii.
Contact la numărul de tel.: 3209444244
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     Moldbrixia

Air Moldova,
 Voli diretti su 4 aeroporti italiani

Dal 1° aprile la compagnia avvierà 
nuovi operativi da Chisinau verso 
i quattro scali unicamente con voli 
diretti senza scalo tecnico.  
 Sono previsti 4 voli su Verona, 
di lunedì, mercoledì, venerdì e 
domenica, 4 anche su Milano nelle 
stesse giornate; 3, invece, su Roma 
e Bologna il martedì, il giovedì e il 
sabato.
 I collegamenti saranno operati da 
Air Moldova, di cui Gs Air è agente 
generale per l’Italia, con A320 con 
capacità da 174 posti e con Embraer 
190 da 114 posti.
 Voli da Roma, Milano, Bologna e 
Verona nel nuovo orario summer di 
Air Moldova.
 I voli dall’Italia permettono 
inoltre coincidenze per Mosca, 
Domodedovo.

Gratitudine

Asociaţia „Moldbrixia” aduce 
profunde mulţumiri Biroului 
Relaţiilor Interetnice şi Biroului 
pentru Relații cu Diaspora pentru 
suportul acordat în obţinerea 
costumelor naţionale. 

Anunţ
 
Firma Navlu Trans cu sediul la 
Chişinău în strada Sarmisegetuza 
31,  (conductorii de autobuz – 
Alexei şi Sergiu ) vă anunţă că 
Sediul de colectare şi trimitere a 
pachetelor în Moldova din strada 
Solferino, Brescia  s-a transferat 
în strada Fratelli Bronzetti, 14 (în 
apropierea parcului Garibaldi). 
Pentru comoditate ne putem deplasa 
şi la domiciliu. Tel. : de contact: 
389562683
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Rîdeți că e  gratis
Bancuri

Sunpă telefonul la miezul nopţii !
Bărbatul: «- Dacă e pentru mine, nu sunt acasă.»
Nevasta răspunde: «- E acasă.»
Bărbatul: «- Ce ți-am spus, femeie ???»
Nevasta: «- A fost pentru mine !!!

La un bar:
- Bună ziua. Suc de morcovi aveţi?
- Nu.
- Dar de roşii?
- Nu domnule, aici e bar!
- Dar fiertură de ţelină?
- Nu avem decât băuturi alcoolice.
- Dumnezeu mi-e martor că n-am vrut să beau alcool, dar 
dacă nu aveţi altceva, daţi-mi o vodca!

Un politician vorbea la o întrunire electorală:
- Adversarul meu v-a furat pe rupte timp de 4 ani... Daţi-mi 
și mie o şansă!

Un candidat aştepta rezultatul votului împreună cu soţia lui.
- Uite, am 3 voturi.
- Aha! Ştiam eu că ai amantă!

Vechituri
La uşă sună un ţigan şi întreabă:
- Nu aveţi cumva vreo vechitură de care v-aţi putea lipsi?
- Stai puţin s-o chem pe soacră-mea!

Regina Elisabeta a II-a, George W. Bush şi Traian Băsescu 
mor şi ajung în Iad.
La un moment dat, Elisabeta:
- Mi-e dor de Anglia! Vreau să sun în Anglia să văd ce face 
toată lumea acolo.
Sună regina, vorbeşte cam 5 minute şi apoi întreabă pe 
Diavol:
- Cât îţi datorez pentru convorbirea asta?
- 5 milioane $.
Scoate regina un cec cu 5 milioane $ şi se duce la locul ei...
După câteva momente, Bush, foarte gelos, ţipă:
- E rândul meu! Vreau să sun şi eu să văd ce se întâmplă în 
Statele Unite, ce face toată lumea acolo!
Sună Bush, vorbeşte cam 10 minute, după care către Diavol:
- Cât îţi datorez pentru convorbirea asta?
- 10 milioane $.
Bush, cu o privire tăioasă, scoate un cec cu 10 milioane de $ 
şi se duce la locul lui...
Văzând acestea, Băsescu şi mai gelos, începe să ţipe:
- Vreau să sun în România, să văd ce face toată lumea acolo! 
Vreau să vorbesc cu miniştrii, cu deputaţii, vreau să vorbesc 
cu toată lumea!
Sună Băsescu în România, stă la telefon vreo 2 ore, vorbeşte 
cu toate neamurile, cu toţi prietenii, cu toţi deputaţii şi 
miniştrii... După ce termină de vorbit, se pregăteşte să-i 
plătească Diavolului:
- Scuze, am stat cam mult... Cât îţi datorez?
- Un dolar...
- Poftim?! Doar un amărât de dolar?
- Păi, da... Că dacă suni dintr-un Iad în alt Iad, e convorbire 
locală...
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GHEDI SEDE (BS)
Piazza Roma, 17
Tel. 030 90441

GHEDI Agenzia 1 (BS)
Via A. Manzoni, 13
Tel. 030 9033032

ALFIANELLO (BS)
Via Cavour, 5/A
Tel. 030 9305922

AZZANO MELLA (BS)
P.zza Dante Aligheri, 8 
Tel. 030 9748866

BRESCIA (BS)
Via della Volta, 18/A
Tel. 030 3531880

BRESCIA (BS)
Via F.lli Ugoni, 12/A
Tel. 030 3776009

BRESCIA (BS)
Viale Sant’Eufemia, 58/a
Tel. 030 361425

BRESCIA (BS)
Via San Polo, 283/285
Tel. 030 2310260

BRESCIA (BS)
Via Salgari, 7
Tel. 030 2422449

BRESCIA (BS)
Via Triumplina, 237
Tel. 030 2092454

BORGOSATOLLO (BS)
Via IV Novembre, 100
Tel. 030 2500060

CALVISANO (BS)
Via Roma, 17
Tel. 030 968024

CANNETO (MN)
Via Roma, 8
Tel. 0376 725007

CASALROMANO (MN)
Via IV Novembre, 2
Tel. 0376 76592

CASTELMELLA (BS)
Via Ungaretti, 3
Tel. 030 2550165

DELLO (BS)
Via Borgo Belvedere, 13
Tel. 030 9770846

FIESSE (BS)
Via Zanardelli, 64
Tel. 030 950029

FLERO (BS)
Piazza IV Novembre, 41
Tel. 030 2563075

GUSSAGO (BS)
Via Giovanni Nava, 1
Tel. 030 2522960

MONTIRONE (BS)
Via Palazzo, 46/C
Tel. 030 2677510

PONCARALE (BS)
Via Sorelle Girelli, 9
Tel. 030 2540005

S. ZENO NAVIGLIO (BS)
Piazzetta 28 Maggio, 1
Tel. 030 2160043

VIADANA (BS)
Via Kennedy 
angolo Via Battisti, 17 
Tel. 030 9968690

VISANO (BS)
Via Kennedy, 69
Tel. 030 9958987

VOLONGO (CR)
Via Cavour, 1
Tel. 0372 845747

ENTRA NELLA PIÙ VICINA FILIALE 

BCC AGROBRESCIANO.

WWW.AGROBRESCIANO.IT 
INFO@AGROBRESCIANO.IT
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