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Mit\ la Ministerul
de Interne

Secretarul de stat Dan
F\tuloiu s-a autodenun]at
`ntr-un dosar privind o mi -
t\ de 1 milion € pentru “re -
 zol varea” a 48 de dosare.

Mihai Stoica 
a revenit la Steaua

Dup\ trei ani, Mihai
Stoica s-a `ntors ca mana-
ger general la Steaua [i
sper\ s\ ia titlul `n acest
sezon cu “ro[-alba[trii”.
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B\sescu, `n dizgra]ia
rom=nilor

~ncrederea `n pre[edintele
Traian B\sescu [i premierul
Emil Boc s-a pr\bu[it dra-
matic. {eful statului este
creditat cu doar 13%.

Capra vecinului
pag. 7

Sorin Cehan 

Guvernul italian a decis, pe
[est, s\ me n ]in\ restric]iile pentru
lucr\ torii rom=ni [i `n 2011, limita
p=n\ la care Italia poate decid\
singur\. ~ncep=nd cu 2012, va
putea men]ine restric]ii doar da c\
va convinge Comisia Euro pean\
c\ ridicarea lor va bulversa pia]a
intern\ a muncii. Ar fi ridicol. ~n
2010, patronii italieni au solicitat
circa 6000 de “nulla osta” pentru
angajarea unor rom=ni, `n meserii
`n care nu putem munci liber. 

Restric]iile sunt simbolice,
pentru c\ 99% dintre rom=ni mu -
n cesc `n domenii f\r\ restric]ii la
angajare (construc]ii, asisten]\ do -
mestic\, etc). Or, tocmai pentru c\
sunt simbolice, men]inerea
restric]iilor este un semn c\
r\m=nem cet\]eni de serie B.
Dup\ ce Maroni ne-a ar\tat cu
degetul, ca cet\]eni pasibili de
expulzare, indiferent c\ avem
pa[aport european, comunitatea
noastr\ prime[te `nc\ o lovitur\.

Restric]ii simbolice

pag. 24

2011, `nc\
un an de
restric]ii pag. 
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Guvernul italian a decis pe 4 noiembrie s\
prelungeasc\ cu `nc\ un an restric]iile pe
pia]a muncii pentru rom=ni [i bulgari.

Rom=nii nu vor munci
liber nici anul viitor 
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Afrodita Carmen Cionchin,
profesoar\ de limba rom=n\ la
Universitatea din Padova din
2005, a realizat un site despre ori-
zonturile culturale italo-rom=ne:
www.afroditacionchin.ro. 

«M\ g=ndesc de ceva vreme la
ideea unui site bilingv rom=no-
italian sub semnul dialogului [i al
traducerii literare ca mediere `ntre
cele dou\ limbi [i culturi. 

Astfel, versiunea rom=n\ se
deschide `n prezent cu un interviu
cu eseista [i traduc\toarea Ljiljana
Avirovic de la Universitatea din
Triest, intitulat “Traducerea este
pentru mine un modus vivendi”.
Receptarea culturii rom=ne `n
Italia `n zilele noastre este subiec-
tul anchetei inaugurate prin inter-
viul cu istoricul Ervino Curtis,
Pre[edintele Asocia]iei culturale
italo-rom=ne “Decebal” din Triest
(vezi pagina al\turat\ - n.r.). 

Urmeaz\ un grupaj de poezii

inedite semnate de italienistul
George Popescu, cunoscut poet,
traduc\tor [i critic literar, versuri
reunite sub titlul Casa de niciunde.
A[ ad\uga c=teva cuvinte [i despre
ceea ce s-ar putea numi “a treia
coloan\”, unde am creat un spa]iu
de expresie a principalelor centre
de interes din activitatea pe care o
desf\[or: chestiunea traducerii,
aspecte de literatur\ rom=n\ [i ital-
ian\ cu problematica, printre
altele, a identit\]ii, a memoriei, a
confesiunii, a exilului.»

Cum s-a desf\[urat [i c=t timp a
durat realizarea site-ului? 

«Realizarea, `n sine, a site-ului
a mers repede [i bine, dat fiind c\
am avut parte de colaborarea
tehnic\ [i editorial\ a jurnalistului
Giovanni Ruggeri, de mult timp
implicat `n promovarea Muzeului
de icoane pe sticl\ din Sibiel,
inclusiv prin site-ul pe care i l-a
dedicat, www.sibiel.net. 

Dup\ o perioad\ `n care am
asimilat principalele aspecte
tehnice, acum sunt `n perfect\
autonomie `n gestionarea practic\
a site-ului, lucru esen]ial pentru
ceea ce inten]ionez s\ fac. A[
putea spune, a[adar, c\ am deprins
primii pa[i ai unei noi “meserii”
care m-a atras dintotdeauna.» 

Cum inten]ioneaz\ s\ duc\ mai
departe acest proiect?

«Site-ul va fi `n mod progresiv
actualizat cu noi articole, intervi-
uri [i contribu]ii ale oaspe]ilor. 

Mi-a pl\cut ideea de a crea o
sec]iune special\ pe care am
numit-o “Oaspe]i” pentru a g\zdui
prezen]e literare [i interven]ii ale
amicilor [i colegilor rom=ni [i ital-
ieni, `n spiritul interesului cultural
comun. 

~n ceea ce prive[te poezia, m\
g=ndeam c\, pentru nota de nou-
tate pe care a[ vrea ca acest site s\
o aduc\, s\ propun [i versuri
inedite [i m\ bucur c\ primii
oaspe]i, poetul George Popescu
pentru versiunea rom=n\, [i poeta
milanez\ Claudia Azzola pentru
versiunea italian\, au venit `n
`nt=mpinarea acestei idei [i, ca
atare, pute]i g\si o frumoas\ suit\
de poezii inedite.»

Crina Suceveanu

Dialog cultural rom=no-italian, pe net

Afrodita Carmen Cionchin


