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EXPO Romania-Italia
Editia a VIII-a. Eveniment dedicat Centenarului Marii Unirii

Editia a VIII-a a EXPO Romania-Italia va fi una speciala, dedicata Centenarului Marii
Uniri. In 2018 se implinesc 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. Pentru
poporul roman, importanta istorica a primaverii anului 2018 este colosala, intrucat, in
urma cu un secol, respectiv pe 27 martie 1918, Basarabia si-a recapatat granitele, dupa
o lunga perioada de ocupatie tarista, devenind astfel prima provincie unita cu Romania.
EXPO Romania-Italia se afla la cea de-a VIII-a editie. Editiile anterioare s-au bucurat de
un real succes, atingandu-si de fiecare data obiectivele propuse. In cadrul primei editii a
evenimentului a luat nastere Camera de Comert si Industrie a Romaniei in Italia
(CCIRO), in patrimoniul careia a intrat targul. Incepand cu acest an, EXPO RomaniaItalia isi va deschide portile independent de CCIRO, devenind o entitate distincta.
In contextul sarbatoririi Centerarului Marii Uniri, organizarea unui targ care sa marcheze
acest eveniment extrem de important pentru poporul roman contribuie la consolidarea
relatiilor dintre Romania si Italia, acest aspect fiind relevant inclusiv la nivel institutional.
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EXPO Romania-Italia
Editia a VIII-a. Eveniment dedicat Centenarului Marii Unirii

EXPO Romania-Italia va fi un eveniment de interes major pentru comunitatea
romaneasca din Italia, care va beneficia de o sustinere puternica din partea partenerilor
importanti pe care ni-i dorim alaturi, referindu-ne la reprezentanti ai administratiei publice
centrale si locale, atat din Romania, cat si din Italia. Rolul pe care il vor juca acestia va fi
important pentru sustinerea comunitatilor locale, axandu-se pe realizarea infratirilor intre
localitati din Romania si Italia, benefice pentru o dezvoltare complexa din toate punctele
de vedere.
Pe perioada desfasurarii EXPO Romania-Italia, se estimeaza o prezenta de 10.00012.000 de vizitatori.
Principalii beneficiari ai acestui eveniment sunt membrii comunitatii de romani din
regiunea Lazio, romanii emigrati in Italia si Europa, dar si familiile mixte (italo-romane),
precum si institutiile publice din Romania si Italia care vor avea ocazia sa puna bazele
unei colaborari stranse.
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EXPO Romania-Italia
Editia a VIII-a. Eveniment dedicat Centenarului Marii Unirii

Locatie: Roma – Club ATLANTICO
Viale dell'Oceano Atlantico, 271 D

Perioada: 4-6 mai 2018

EXPO Romania-Italia se va desfasura in perioada 4-6 mai 2018, in Club Atlantico din
Roma.
Vor fi amenajate 100 de standuri in cadrul evenimentului, cu dimensiunile 3x4mp si
3x3mp.
Clubul ATLANTICO este un spatiu modern, amenajat la standarde europene, care
permite organizarea de diverse evenimente cu impact considerabil, de la concerte pana
la targuri sau festivaluri, avand o capacitate medie de aproximativ 4.000 de spectatori/
vizitatori.
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Activitati

In cadrul targului vor fi organizate evenimente de interes pentru comunitatea
romaneasca din Italia, precum:
• Forum economic;
• Pactul cu diaspora;
• Intalniri intre reprezentanti ai administratiei publice centrale si locale;
• Doua seminarii/ prezentari;
• Momente cultural-artistice sustinute de artisti din Romania, spectacole de muzica si
poezie dedicate Centenarului Marii Uniri;
• Maratonul filmului romanesc.
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Forum economic

In prima zi a EXPO Romania-Italia se va desfasura un forum economic, al carui scop principal este acela de a le reda investitorilor romani din Europa și
celor italieni increderea in economia Romaniei. Avand in vedere amploarea evenimentului, expozantii se vor putea bucura de o vizibilitate crescuta in
toate mediile de comunicare.
Organizarea unui astfel de eveniment a devenit deja o traditie. Pana in prezent, CCIRO a organizat 30 de forumuri economice ce au avut in prim-plan
relatia dintre Romania si Italia, reunind investitori, autoritati publice si specialisti din diverse domenii. Printre altele, forumurile anterioare si-au propus
incurajarea investitiilor in Romania si dezvoltarea de parteneriate pentru dezvoltarea mediului de afaceri.
Cu ocazia forumului economic din cadrul EXPO Romania-Italia, romanii care au pus pe picioare afaceri in Italia vor fi informati cu privire la:
• Facilitatile fiscale acordate mediului de afaceri romanesc;
• Oportunitatile de dezvoltare pe piata romaneasca;
• Oportunitatile privind accesarea a diverse surse de finantare;
• Oportunitati privind demararea investitiilor in Romania;
• Informatii cu privire la masurile de relaxare fiscala implementate sau in curs de implementare in Romania;
• Oportunitati de demarare a unor parteneriate publico-private cu statul roman;
• Oportunitatea de a contribui la cresterea economica a Romaniei, intrucat, prin mutarea afacerilor in tara natala, investitorii romani reusesc inclusiv sa
creeze noi locuri de munca.
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Pactul cu diaspora

Unul dintre obiectivele principale ale forumului „Redam increderea romanilor din diaspora in economia romaneasca”, din perioada 4-6 mai, consta in
elaborarea unui memorandum care va schimba considerabil relatiile dintre romanii din diaspora si statul roman. De altfel, in anul sarbatoririi
Centenarului Marii Uniri, acesta poate fi condiserat chiar semnalul reunirii diasporei cu tara mama.
Memorandumul „Pactul cu diaspora” ar trebui sa includa obiective importante precum: apararea drepturilor cetatenilor romani, mentinerea vie a limbii
romane si a traditiei romanesti in comunitatile de romani din diaspora, dar si programe pentru reintoarcerea si reintegrarea romanilor interesati sau
constransi sa se intoarca in tara lor natala.
Acest memorandum propune alocarea a 1% din PIB-ul Romaniei in scopul valorificarii potentialului diasporei. Un astfel de buget este necesar pentru
implementarea masurilor referitoare la oprirea exodului, intoarcerea romanilor plecati peste hotare si sustinerea comunitatilor romanesti din strainatate
prin investitii strategice, precum: infiintarea de centre de afaceri in strainatate; facilitati pentru repatriere; sustinerea exporturilor catre comunitatile din
diaspora; sustinerea presei din diaspora; asigurarea minima pentru repatriere in caz de deces; trimiterea de misiuni de monitorizare si interventie in
zonele unde sunt semnalate cazuri de exploatare in masa a romanilor; infiintarea de filiale de universitati in limba romana in zonele cu mari comunitati de
romani; implicarea diasporei in Centenarul Marii Uniri; implicarea diasporei in activitatile coordonate de Romania, dupa preluarea presedintiei UE, in
2019.
In urma semnarii acestui memorandum intre diaspora si Guvernul Romaniei sunt asteptate urmatoarele rezultate:
• investitii ale romanilor din diaspora in economia romaneasca;
• noi locuri de munca create in Romania;
• noi contributii la sistemul national de pensii;
• reintoarcerea fortei de munca din diaspora, fiind vorba despre romani care au acumulat experienta in anumite domenii sau care au obtinut calificari
profesionale;
• reintregirea familiilor;
• echilibru demografic.
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Relatii Romania-Italia

Un aspect esential care poate caracteriza relatiile romano-italiene este legat de
prezenta unei numeroase comunitati romanesti in Italia. Datele Institulului Italian
de Statistica ne arata ca la 1 ianuarie 2017 se aflau, pe teritoriul Italiei, 1.168.552
de cetateni rezidenti si peste 100 de asociatii romanesti.

Din punct de vedere politic si economic, relatiile dintre Romania si Italia au devenit, cel
putin in ultimele doua decenii, din ce in ce mai stranse. Important de mentionat este si
faptul ca intre cele doua state exista un Parteneriat Strategic Consolidat, semnat in anul
2008.
Pe langa contactele politice dese, România și-a consolidat poziția în Italia inclusiv în
domeniul cultural-științific, existând, de exemplu, Accademia di Romania în Roma.
Relatiile economice sunt in continuare intense intre cele doua state, in conditiile in care,
potrivit datelor Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Italia se afla pe locul al doilea in
clasamentul partenerilor comerciali ai statului roman, pe locul al saselea in clasamentul
investitorilor straini, realizat in functie de capitalul pe care l-au investit, dar si pe primul
loc in clasamentul investitorilor straini daca ne referim strict la numarul societatilor
comerciale active pe piata romaneasca.
Este important sa se mentina aceasta directie ce vizeaza consolidarea relatiilor stranse
dintre Romania si Italia. Infratirile intre diverse localitati din cele doua state vor contribui
semnificativ la atingerea unui astfel de obiectiv, sustinand dezvoltarea armonioasa a
comunitatilor locale.
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Obiectivele evenimentului

Marcarea Centenarului Marii Uniri printr-un eveniment extern de interes pentru comunitatea romaneasca din Italia, formata din 1.168.552 de cetateni
rezidenti;
Infratirea diverselor localitati din Romania si Italia, ceea ce poate duce pe viitor la demararea unor proiecte culturale, artistice, stiintifice sau
educationale, dar si la o promovarea intensa si eficienta a parteneriatului comunitar;
Imbunatatirea calitatii serviciilor care se adreseaza cetateanului, ca urmare a unor posibile schimburi de experienta prilejuite de infratirile realizate in
cadrul targului;
Oferirea oportunitatii de intoarcere a romanilor din Italia in tara natala, in conditii avantajoase si civilizate pentru acestia, aspect ce contribuie
inclusiv la cresterea economica a Romaniei. Comunicarea oportunitatilor pe care le au romanii rezidenti in Italia in cazul in care decid sa se intoarca
definitiv acasa, accentul punandu-se pe evidentierea ofertelor de munca disponibile in Romania si pe un contact transparent cu potentialii angajatori;
Consolidarea relatiilor dintre Romania si Italia. Dezvoltarea relatiilor de colaborare intre institutii publice romanesti (precum Primaria Municipiului
Bucuresti, primariile celor sase sectoare ale Capitalei, primarii din diverse localitati, consilii judetene sau locale) și institutii publice, companii sau ONGuri din Italia, care ulterior pot realiza impreuna diverse proiecte de anvergura, de interes pentru comunitatile locale;

Promovarea economiilor locale la nivel international;
Promovarea Romaniei din punct de vedere turistic, publicul-tinta fiind format atat din romani stabiliti sau plecati la munca in Italia, dar si din turisti
italieni, dornici sa descopere locuri interesante in care sa isi petreaca vacantele sau scurte sejururi;
Dezvoltarea turismului romanesc, prin evidentierea obiectivelor turistice mai putin cunoscute. Impactul asupra bugetelor locale va fi considerabil;
Dezvoltarea continua a relatiilor comerciale intre Romania si Italia, accentul punandu-se chiar si pe cresterea exporturilor de produse traditionale
romanesti in Italia;
Atragerea unui numar mare de institutii publice, companii, entitati private, asociatii si organizatii neguvernamentale interesate sa participe la acest
eveniment;
Atragerea unui numar mare de vizitatori atat din randul comunitatii romanesti din Italia, dar si din randul consumatorilor italieni;
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Ne aducem romanii acasa!

In prezent, Romania intampina probleme majore privind
IT-ul. Acest deficit se datoreaza inclusiv faptului ca, in
urmare a aderarii statului roman la Uniunea Europeana.
inceput sa angajeze muncitori din tari asiatice, salariile
ajunge sa transforme Romania intr-un stat de imigratie.

forta de munca, printre sectoarele afectate numarandu-se sanatatea, constructiile, agricultura si
ultimii ani, tot mai multi romani au luat drumul strainatatii, profitand de drepturile garantate ca
Pentru a acoperi lipsa semnificativa de forta de munca, companiile de pe piata romaneasca au
ajungand, in unele cazuri, chiar si la 1.500 de euro. Drept urmare, deficitul de forta de munca

Situatia in care se afla Italia este, de asemenea, una delicata, in conditiile in care rata somajului este in continuare una ridicata. De exemplu, datele
Oficiului European de Statistica (Eurostat) indicau, in septembrie 2017, o rata a somajului de 35,7%. In multe cazuri, romanii ajung sa munceasca, in
Italia, pentru salarii de cateva sute de euro, fiind exploatati de angajatori, sau cheltuiesc mai mult de jumatate din veniturile obtinute pentru a acoperi
chiria lunara, restul banilor ajungandu-le cu greu pentru a-si asigura strictul necesar. Comparativ, rata somajului in Romania se afla, in continuare, printre
cele mai scazute din UE, fiind, in septembrie 2017, de 5%, iar nivelurile salariale sunt decente.
In anul Centenarului Marii Uniri, romanii ar trebui sa fie mai uniti ca niciodata si sa contribuie la dezvoltarea economica a tarii natale. Multi dintre
conationalii plecati la munca in Italia au avut posibilitatea de a acumula experienta in anumite domenii de activitate sau chiar de a se perfectiona din
punct de vedere profesional, iar acum s-ar putea implica activ in cresterea economica a Romaniei.
Pentru motivarea romanilor in ceea ce priveste intoarcerea acasa in conditii favorabile, vom crea o Bursa a locurilor de munca, avand urmatorul motto:
“Uniti, dezvoltam Romania...de ACASA” / “Romania ne cheama ACASA”.
Astfel, pentru ca romanii sa isi doreasca sa revina definitiv in tara natala, este firesc ca acestia sa aiba acces la informatii referitoare la ofertele de
munca disponibile in Romania, dar si despre nivelurile salariale. Prin intermediul Bursei locurilor de munca, vizitatorii vor avea, eventual, si posibilitatea
de a intra in contact cu unii dintre angajatorii de top.
In plus, Bursa locurilor de munca va oferi ocazia depunerii de CV-uri de catre romanii care isi doresc sa se intoarca in tara natala. De asemenea, se vor
putea desfasura interviuri de angajare, iar vizitatorii targului, care se vor arata interesati de anumite locuri de munca, vor avea oportunitatea de a bate
palma cu angajatorii, respectiv de a semna precontracte de muncă.
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Parteneri

Participarea reprezentantilor administratiei publice centrale si locale din Romania la un astfel de eveniment le ofera acestora numeroase oportunitati,
deschizand usi in directia unei colaborari interinstitutionale eficiente.
Pentru autoritatile publice, interesul cetateanului este prioritar. Prezenta la EXPO Romania-Italia le va oferi ocazia de a promova economia locala la nivel
international.
Aspectul central al targului este reprezentat de faptul ca, in cadrul acestuia, va fi posibila demararea procedurilor de infratire si cooperare intre diverse
localitati din Romania si Italia.
In cadrul evenimentului vor fi posibile intalniri programate intre reprezentantii administratiei publice din Romania si omologii lor din Italia, in cadrul carora
vor putea fi semnate acordurile de infratire si cooperare.
Acordurile de infratire urmaresc dezvoltarea comunitatilor locale, din punct de vedere economic, educational, social si nu numai. Acestea duc implicit la
sprijinirea economiilor locale, dar si la o dezvoltare continua a schimburilor comerciale.
Ca urmare a infratirii localitatilor, autoritatile publice vor putea realiza si diverse proiecte culturale, artistice, stiintifice sau educationale, care urmaresc
dezvoltarea comunitatilor locale.
Schimburile de experienta ca urmare a infratirilor intre autoritatile romane si italiene contribuie la imbunatatirea vizibila a calitatii serviciilor publice oferite
cetateanului.
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Promovare eveniment

Evenimentul va beneficia de o acoperire media puternica, prin asigurarea unor parteneriate cu televiziuni precum TVR, Romania TV sau Dacia TV, post
dedicat romanilor din diaspora.

De asemenea, va fi asigurata prezenta prin:
• Website www.ExpoRomaniaItalia.com;
• Pagina de Facebook dedicata evenimentului si alte grupuri de Social Media, avand ca membri romani din Italia;
• Anunturi radio in romana si italiana – Radio metro Roma;
• Insertii pe portalul www.gazetaromaneasca.com cu anunturi in limba romana;
• Pagina publicitara in Gazeta Romaneasca, saptamanal romanesc in Italia;

• Invitatii pentru membrii si simpatizantii ARI;
• Anunturi la centrele comerciale;
• Anunturile la aeroporturile Ciampino – Fiumicino.
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Schita spatiu expunere
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info@exporomaniaitalia.com
www.exporomaniaitalia.com

