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Întrevederea secretarului de stat pentru afaceri europene, George Ciamba, cu 
vice-ministrul italian pentru afaceri externe, Marta Dassù  

Tip: Comunicat de presă MAE 
Data: 18.10.2013  

Secretarul de stat pentru afaceri europene, George Ciamba, a avut astăzi, 18 octombrie 

2013, o întrevedere bilaterală cu vice-ministrul italian pentru afaceri externe, Marta Dassù, 

în contextul vizitei oficiale pe care demnitarul italian o desfășoară la Bucureşti, la invitaţia 

omologului român. 

Întrevederea a fost urmată de declaraţii de presă comune ale celor doi oficiali. 

Agenda de discuţii a cuprins teme de actualitate ale agendei bilaterale, cu accent pe 

dezvoltarea relaţiilor de colaborare în plan politic şi economic, cât şi ale agendei europene. 

Cei doi oficiali au dezbătut astfel temele aflate pe agenda viitoarelor Consilii Europene, 

respectiv relansarea creșterii economice, consolidarea UEM în format UE 28, creșterea 

competitivității UE și a Statelor Membre, precum și pregătirea Summit-ului de la Vilnius 

privind Parteneriatul Estic. Au trecut, de asemenea, în revistă ultimele evoluţii din 

vecinătatea imediată a UE, acordând o atenţie specială situaţiei din Republica Moldova şi 

Ucraina. 

Secretarul de stat George Ciamba a subliniat că “România şi Italia, partenere în cadrul 

Uniunii Europene, au viziuni similare privitoare la viitorul Europei, la integrarea economică 

la nivel european şi la rolul tot mai puternic pe care Uniunea trebuie să îl joace în 

vecinătate”. 

În contextul evenimentelor tragice recente din Lampedusa, cei doi oficiali au evocat 

importanţa contribuţiei României la operaţiunea Maritimă Comună Aeneas 2013, 

coordonată de Agenţia FRONTEX, subliniind reuşita navei româneşti “Ştefan cel Mare” 

care, aflată în misiune în largul coastelor italiene, a reţinut o navă suspectă care s-a 

dovedit a fi o “navă mamă”, implicată în transportul a sute de imigranţi ilegali în Italia.  

Sprijinul ferm al Italiei pentru aderarea României la spațiul Schengen a fost reafirmat de 

oficialul italian care a subliniat că acesta reprezintă o constantă a politicii italiene. 

Vice-ministrul Dassù a prezentat, de asemenea, priorităţile Preşedinţiei italiene a UE 

(semestrul II, 2014), cele două părţi convenind asupra intensificării cooperării bilaterale în 

promovarea dosarelor europene în care cele două state au o abordare comună.  



Traduzione dalla lingua romena 
 
Incontro del Sottosegretario di Stato per gli Affari europei George Ciamba con il Vice 
Ministro italiano degli Affari Esteri, Marta Dassù 
 

(Comunicato stampa MAE) 
 
Il Sottosegretario di Stato per gli Affari Europei, George Ciamba, ha avuto oggi, il 18 ottobre 2013, 
un incontro bilaterale con il Vice Ministro italiano degli Affari Esteri, Marta Dassù, nell’ambito 
della visita ufficiale effettuata a Bucarest, su invito del suo omologo. 
Il colloquio è stato seguito da dichiarazioni congiunte per la stampa dei due. 
L’agenda delle discussioni ha previsto temi attuali sull’agenda bilaterale, con accento sullo sviluppo 
delle relazioni di collaborazione a livello politico e economico, nonchè dell’agenda europea. 
I due hanno parlato anche di argomenti dell’agenda dei prossimi Consigli europei, ossia il rilancio 
della crescita economica, il rafforzamento UEM in formato UE28, la crescita della competitività UE 
e dei Paesi Membri, nonchè la preparazione del Summit di Vilnius sul Partenariato Orientale. 
Hanno passato in rivista anche gli ultimi sviluppi dei vicini dell’UE, con un’attenzione particolare 
nei confronti della Repubblica Moldova e Ucraina. 
Il Sottosegretario di Stato George Ciamba ha sottolineato che “La Romania e l’Italia, partners nel 
quadro dell’Unione Europea, hanno visioni simili relative al futuro dell’Europa, all’integrazione 
economica a livello europeao e al ruolo sempre più forte che l’Unione deve giocare nella 
prossimità”. 
Nel contesto degli eventi tragici recenti avvenuti a Lampedusa, i due hanno sollevato l’importanza 
del contributo della Romania all’operazione Marittima congiunta Aeneas 2013, coordinata 
dall’Agenzia FRONTEX, sottolineando il successo della nave romena “Stefan cel Mare” la quale, 
in missione al largo delle coste italiane, ha fermato una nave sospetta che si è dimostrata la “nave 
madre” coinvolta nel trasporto di centinaia di immigranti illegali in Italia. 
Il sostegno fermo dell’Italia per l’adesione della Romania allo Spazio Schengen è stato ribadito dal 
Vice Ministro italiano, il quale ha sottolineato che questa è una costante della politica italiana. 
Il Vice Ministro Dassù ha presentato anche le priorità della presidenza italiana dell’UE (secondo 
semestre del 2014) e le due parti hanno convenuto sul rafforzamento della cooperazione bilaterale 
nella promozione dei dossier europei in cui i due paesi hanno un approccio comune. 
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Preşedintele Senatului a avut o întrevedere cu Marta 
Dassu, ministru adjunct al Afacerilor Externe al Italiei 

Vineri, 18 Octombrie 2013 11:42  

Preşedintele Senatului, Crin Antonescu, a 
avut vineri o întrevedere cu Marta Dassu, 
ministru adjunct al Afacerilor Externe al 
Republicii Italiene, în care a punctat relaţiile 
bilaterale dintre România şi Italia. 

"De fiecare dată, o întâlnire între reprezentanţii 

ţărilor noastre la nivelul Guvernului, la nivelul 

Parlamentului este o întâlnire rodnică, având în 

vedere tradiţia şi bogăţia de conţinut a relaţiilor 

noastre. Aş dori să adresez mulţumiri Guvernului italian şi excelenţei sale domnului 

ambasador pentru poziţia publică afirmată în privinţa aderării României la spaţiul 

Schengen. Este foarte important pentru noi, responsabilii politici din România, dar şi 

pentru opinia publică, să vedem că o poziţie corectă este afirmată fără rezerve în această 

chestiune. Acesta a fost încă unul din actele, una din atitudinile de corectitudine şi de 

prietenie faţă de ţara noastră", a spus Antonescu, la începutul întrevederii.  

Potrivit acestuia, în al doilea rând este preocupat, ca preşedinte al Senatului, de 

continuarea şi dezvoltarea relaţiilor parlamentare între România şi Italia. 

"Aştept cu mare bucurie şi cu interes vizita preşedintelui Senatului italian în luna 

următoare în România şi, de asemenea, suntem pregătiţi pentru a reorganiza, reconstitui, 

grupul de prietenie şi de relaţii parlamentare româno-italiană. Acest grup a avut o activitate 

foarte bună în anii trecuţi, în legislaturile trecute, şi cred că este foarte bine să le 

continuăm. În al treilea rând, suntem în continuare foarte interesaţi de situaţia comunităţii 

românilor din Italia. Cred că s-au înregistrat progrese foarte importante, foarte bune, în 

ultima vreme în această privinţă şi cred că în continuare cooperarea pe toate planurile 

între autorităţile italiene şi române poate da bune rezultate. Şi în această privinţă doresc 

să mulţumesc autorităţilor italiene care au o poziţie foarte corectă. Nu în ultimul rând, este 

foarte important pentru noi ca investitorii, oamenii de afaceri italieni care acţionează în 

România să rămână printre cei mai importanţi investitori în ţara noastră şi să dezvolte 

acţiunile lor economice în condiţii cât mai bune şi cât mai profitabile pentru toată lumea", a 

precizat preşedintele Senatului României.  

Marta Dassu a precizat că autorităţile italiene sunt în favoarea extinderii spaţiului 

Schengen.  



"Prefer să fiu la Senatul român decât la cel italian. Este într-adevăr mai relaxant şi poate 

chiar mai satisfăcător. Noi suntem, într-adevăr, în favoarea extinderii spaţiului Schengen. 

Nu vedem în asta un risc, ci o oportunitate pentru a întări libera circulaţie a persoanelor şi 

implicit a pieţei interne", a mai afirmat Marta Dassu. AGERPRES (A - autor: Florin 

Bărbuţă, editor: Florin Marin). 



Traduzione non ufficiale dalla lingua romena 
 

 
Il Presidente del Senato ha avuto un incontro con il Vice Ministro degli Affari 
Esteri d’Italia Marta Dassù 
Venerdì, 18 ottobre 2013 11:42 
 
Il Presidente del Senato Crin Antonescu ha avuto un incontro venerdì con il Vice Ministro 
degli Affari Esteri della Repubblica Italiana Marta Dassù nell’ambito del quale hanno parlato 
dei rapporti bilaterali tra la Romania e l’Italia 
 
“Un incontro fra i rappresentanti dei nostri Paesi al livello del Governo, al livello del Parlamento è 
sempre un incontro fruttuoso tenendo conto della tradizione e della ricchezza dei nostri rapporti. 
Desidererei ringraziare il Governo italiano e S.E. l’Ambasciatore per la posizione pubblica espressa 
riguardante l’adesione della Romania allo spazio Schengen. È molto importante per noi, 
responsabili politici di Romania, ma anche per l’opinione pubblica, vedere come una posizione 
corretta sia affermata senza riserve in tale questione. Questo è stato uno degli atti, uno degli 
atteggiamenti di correttezza e di amicizia nei confronti del nostro Paese”, disse Antonescu all’inizio 
dell’incontro. 
In secondo luogo, Antonescu, in qualità di Presidente del Senato, si è dimostrato preoccupato della 
continuità e dello sviluppo dei rapporti parlamentari fra la Romania e l’Italia. 
“Attendo con grande gioia ed interesse la visita in Romania del Presidente del Senato italiano nel 
prossimo mese e, inoltre, siamo pronti a riorganizzare, ricostituire il gruppo d’amicizia e dei 
rapporti parlamentari italo-romeni. Questo gruppo ha svolto un’attività molto produttiva negli anni 
passati, nelle legislazioni passate, e credo che sia molto utile continuarla. In terzo luogo, 
continuiamo ad essere molto interessati della situazione delle comunità romene d’Italia. Credo che 
ultimamente ci siano stati dei progressi molto importanti, molto positivi in tal senso e credo che la 
cooperazione fra le Autorità italiane e romene su tutti i piani continuerà a dare buoni risultati. 
Pertanto desidero ringraziare le Autorità italiane che hanno una posizione molto corretta a tal 
proposito. Non in ultimo luogo, per noi è molto importante che gli investitori, gli imprenditori 
italiani che sono attivi in Romania rimangano fra i più importanti investitori nel nostro Paese e 
sviluppino le loro attività economiche nelle migliori condizioni e nel modo più proficuo per tutti”, 
precisò il Presidente del Senato romeno. 
Marta Dassù ha specificato che le Autorità italiane sono a favore dell’estensione dello spazio 
Schengen. 
“Preferisco stare al Senato romeno piuttosto che a quello italiano. È, veramente, più rilassante e 
forse più soddisfacente. Noi siamo, in effetti, favorevoli all’estensione dello spazio Schengen. Non 
la vediamo come un rischio, ma un’opportunità per consolidare la libera circolazione delle persone 
e, implicitamente, del mercato interno”, affermò Marta Dassù.   
AGERPRES (A – autore: Florin Bărbuţă, editore: Florin Marin) 
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Crin Antonescu a avut o întrevedere cu Marta 
Dassu, ministru adjunct al Afacerilor Externe al 
Italiei 
ARTICOL | 18. OCTOMBRIE 2013 - 17:12  

 

Președintele Senatului, Crin Antonescu, a avut vineri o întrevedere cu Marta Dassu, ministru 

adjunct al Afacerilor Externe al Republicii Italiene. În cadrul întâlnirii Marta Dassu a punctat că 

autoritățile italiene sunt în favoarea extinderii spațiului Schengen. 

"De fiecare dată, o întâlnire între reprezentanții țărilor noastre la nivelul Guvernului, la nivelul 

Parlamentului este o întâlnire rodnică, având în vedere tradiția și bogăția de conținut a relațiilor 

noastre. Aș dori să adresez mulțumiri Guvernului italian și excelenței sale domnului ambasador 

pentru poziția publică afirmată în privința aderării României la spațiul Schengen. Este foarte 

important pentru noi, responsabilii politici din România, dar și pentru opinia publică, să vedem că 

o poziție corectă este afirmată fără rezerve în această chestiune. Acesta a fost încă unul din actele, 

una din atitudinile de corectitudine și de prietenie față de țara noastră. (...) Aștept cu mare bucurie 

și cu interes vizita președintelui Senatului italian în luna următoare în România și, de asemenea, 

suntem pregătiți pentru a reorganiza, reconstitui, grupul de prietenie și de relații parlamentare 

româno-italiană. Acest grup a avut o activitate foarte bună în anii trecuți, în legislaturile trecute, și 
cred că este foarte bine să le continuăm. În al treilea rând, suntem în continuare foarte interesați de 

situația comunității românilor din Italia. Cred că s-au înregistrat progrese foarte importante, foarte 

bune, în ultima vreme în această privință și cred că în continuare cooperarea pe toate planurile 

între autoritățile italiene și române poate da bune rezultate. Și în această privință doresc să 

mulțumesc autorităților italiene care au o poziție foarte corectă. Nu în ultimul rând, este foarte 

important pentru noi ca investitorii, oamenii de afaceri italieni care acționează în România să 

rămână printre cei mai importanți investitori în țara noastră și să dezvolte acțiunile lor economice 



în condiții cât mai bune și cât mai profitabile pentru toată lumea", a declarat Crin Antonescu, la 

începutul întrevederii. 

Marta Dassu a punctat că autoritățile italiene susţin extinderea spațiului Schengen. 

"Prefer să fiu la Senatul român decât la cel italian. Este într-adevăr mai relaxant și poate chiar mai 

satisfăcător. Noi suntem, într-adevăr, în favoarea extinderii spațiului Schengen. Nu vedem în asta 

un risc, ci o oportunitate pentru a întări libera circulație a persoanelor și implicit a pieței interne", a 

spus Marta Dassu. 



Traduzione non ufficiale dalla lingua romena 
 
Crin Antonescu ha avuto un incontro con il Vice Ministro degli Affari Esteri 
d’Italia Marta Dassù 
ARTICOLO/ 18 OTTOBRE 2013 – 17:12 
 
Il Presidente del Senato Crin Antonescu ha avuto un incontro venerdì con il Vice Ministro degli 
Affari Esteri della Repubblica Italiana Marta Dassù. Nell’ambito dell’incontro la Dott.ssa Marta 
Dassù ha sottolineato che le Autorità italiane sono favorevoli all’estensione dello spazio Schengen. 
 
“Un incontro fra i rappresentanti dei nostri Paesi al livello del Governo, al livello del Parlamento è 
sempre un incontro fruttuoso tenendo conto della tradizione e della ricchezza dei nostri rapporti. 
Desidererei ringraziare il Governo italiano e S.E. l’Ambasciatore per la posizione pubblica espressa 
riguardante l’adesione della Romania allo spazio Schengen. È molto importante per noi, 
responsabili politici di Romania, ma anche per l’opinione pubblica, vedere come una posizione 
corretta sia affermata senza riserve in tale questione. Questo è stato uno degli atti, uno degli 
atteggiamenti di correttezza e di amicizia nei confronti del nostro Paese. (…) Attendo con grande 
gioia ed interesse la visita in Romania del Presidente del Senato italiano nel prossimo mese e, 
inoltre, siamo pronti a riorganizzare, ricostituire il gruppo d’amicizia e dei rapporti parlamentari 
italo-romeni. Questo gruppo ha svolto un’attività molto produttiva negli anni passati, nelle 
legislazioni passate, e credo che sia molto utile continuarla. In terzo luogo, continuiamo ad essere 
molto interessati della situazione delle comunità romene d’Italia. Credo che ultimamente ci siano 
stati dei progressi molto importanti, molto positivi in tal senso e credo che la cooperazione fra le 
Autorità italiane e romene su tutti i piani continuerà a dare buoni risultati. Pertanto desidero 
ringraziare le Autorità italiane che hanno una posizione molto corretta a tal proposito. Non in ultimo 
luogo, per noi è molto importante che gli investitori, gli imprenditori italiani che sono attivi in 
Romania rimangano fra i più importanti investitori nel nostro Paese e sviluppino le loro attività 
economiche nelle migliori condizioni e nel modo più proficuo per tutti”, dichiarò Crin Antonescu 
all’inizio dell’incontro. 
La Dott.ssa Marta Dassù ha sottolineato che le Autorità italiane sono favorevoli all’estensione dello 
spazio Schengen. 
“Preferisco stare al Senato romeno piuttosto che a quello italiano. È, veramente, più rilassante e 
forse più soddisfacente. Noi siamo, in effetti, favorevoli all’estensione dello spazio Schengen. Non 
la vediamo come un rischio, ma un’opportunità per consolidare la libera circolazione delle persone 
e, implicitamente, del mercato interno”, disse Marta Dassù.   
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Titus Corlăţean şi viceministrul italian de Externe au 
convenit intensificarea frecvenţei contactelor la nivel 
înalt 
Şeful diplomaţiei române Titus Corlăţean a avut vineri, la Bucureşti, o întrevedere cu 
viceministrul italian pentru Afaceri Externe, Marta Dassů, prilej cu care au convenit 
că frecvenţa contactelor la nivel înalt trebuie intensificată, relatează MAE român, 
într-un comunicat remis AGERPRES. 

"Cei doi oficiali au reconfirmat calitatea deosebită" a Parteneriatului strategic, nivelul 

excelent al relaţiilor româno-italiene, reflectat atât în dinamica dialogului politico-

diplomatic, în dezvoltarea cooperării în plan social şi cultural, cât şi în evoluţia pozitivă a 

schimburilor comerciale şi investiţiilor italiene în România, care s-au ridicat, la finele anului 

2012, la 11,4 miliarde de euro", detaliază MAE.  

Corlăţean şi Dassů au convenit că frecvenţa contactelor la nivel înalt trebuie intensificată, 

inclusiv prin vizite, la Bucureşti sau Roma, la nivel de miniştri de Externe. A fost, de 

asemenea, discutată posibilitatea organizării celei de-a treia şedinţe de Guvern comune, 

în primul semestru al anului 2014 la Roma, înaintea preluării de către Italia a Preşedinţiei 

Consiliului Uniunii Europene.  

Ministrul român de Externe a mulţumit interlocutorului pentru sprijinul constant şi vocal al 

Italiei faţă de aderarea României la spaţiul Schengen.  

În cadrul întrevederii a fost realizat un schimb succint de opinii asupra dosarelor prioritare 

ale agendei europene, discuţiile evidenţiind poziţii similare în ceea ce priveşte politica de 

extindere, Vecinătatea Estică şi obţinerea, cu ocazia Summit-ului de la Vilnius privind 

Parteneriatul Estic, a unor rezultate ambiţioase pentru statele partenere cele mai 

avansate.  

Priorităţile Preşedinţiei italiene a UE (semestrul II, 2014) vizează relansarea economică şi 

crearea de locuri de muncă pentru tineri, extinderea UE cu Balcanii de Vest, consolidarea 

UEM în format UE 28, politica UE în domeniul migraţiei şi azil au fost de asemenea 

dezbătute de cei doi oficiali care au agreat continuarea coordonării bilaterale strânse 

pentru promovarea dosarelor de interes comun. AGERPRES/(AS - autor: Victoria Vioară, 

editor: Claudia Stănescu) 



Traduzione dalla lingua romena  
 

Titus Corlăţean e il Vice Ministro italiano degli Esteri hanno convenuto l’intensificazione 
della frequenza dei contatti ad alto livello 

Il capo della diplomazia romena Titus Corlăţean ha avuto venerdì, a Bucarest, 
un incontro con il viceministro italiano per gli Affari Esteri, Marta Dassù, 
occasione in cui hanno convenuto che la frequenza dei contatti ad alto livello 
deve essere intensificata, svela un comunicato stampa del MAE romeno. 
(comunicato stampa trasmesso all’AGERPRES). 

 
"I due ufficiali hanno riconfermato la qualità straordinaria del Partenariato strategico, 
il livello eccellente dei rapporti italo - romeni sia nella dinamica del dialogo politico-
diplomatico, nello sviluppo della cooperazione sul piano sociale e culturale, sia 
nell’evoluzione positiva degli scambi commerciali e degli investimenti italiani in 
Romania, che hanno raggiunto, alla fine del 2012, un totale di 11,4 miliardi di euro", 
dichiarano i rappresentanti del MAE. 

Corlăţean e Dassù hanno convenuto che la frequenza dei contatti ad alto livello deve 
essere intensificata, anche attraverso più visite, a Bucarest o a Roma, a livello dei 
ministri degli Esteri. E’ stata peraltro messa in discussione anche l’organizzazione 
della terza seduta di Governo comune, nel primo semestre dell’anno 2014 a Roma, 
prima che l’Italia assuma l’incarico della Presidenza del Consiglio dell’Unione 
Europea. 

Il Ministro romeno degli Esteri ha ringraziato il suo interlocutore per il supporto 
costante offerto dall’Italia durante il processo di adesione della Romania allo spazio 
Schengen. 

Durante l’incontro è stato realizzato un breve cambio di opinioni sui dossier 
dell’agenda europea, il dialogo evidenziando le posizioni simili per quanto riguarda 
le politiche di allargamento, la Vicinanza dell’Est e l’ottenimento, in occasione del 
Summit di Vilnius concernente il Partenariato dei Paesi dell’Est, di alcuni nuovi 
risultati promettenti per i più avanzati stati partner. 

Le priorità della Presidenza italiana dell’UE (secondo semestre, 2014) mira verso il 
rilancio economico e i nuovi posti di lavoro per i giovani, l’estensione dell’UE nei 
Balcani dell’Ovest, il rafforzamento dell’UE Min formato UE 28, la politica dell’UE 
nel campo della migrazione e dell’asilo è stato un altro tema affrontato dai due 
ufficiali che sono stati d’accordo con il coordinamento bilaterale per la promozione 
delle problematiche di interesse comune. AGERPRES/(AS - autore: Victoria Vioară, 
editore: Claudia Stănescu) 
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Oficial italian: Dorim ca UE să fie spaţiu unitar, fără fracturi între 
Zona Euro şi ţările non-euro 
 
BUCUREŞTI, (vineri, 20:32)\ 
de Cătălina Mihai  

Italia doreşte ca UE să fie un spaţiu unitar, fără fracturi între statele din Zona Euro şi cele 

care nu aparţin încă acestui spaţiu, a declarat, vineri, vice-ministrul pentru Afaceri Externe, 

Marta Dassu, aflată în vizită la Bucureşti în perspectiva viitoarei Preşedinţii italiene a UE. 

 

 

Oficial italian: Dorim ca UE să fie spaţiu unitar, fără fracturi între Zona Euro şi ţările non-euro 
(Imagine: Publimedia/Shutterstock) 

"Italia este interesată de întărirea economică a Zonei Euro (...) Vrem o Europă a creşterii 

economice. Pentru Italia este important ca această redresare economică să nu creeze fracturi între 

statele care fac parte din Zona Euro şi ţările care urmează să adere. Dorim ca Uniunea Europeană a 

celor 28 de state să fie un spaţiu unitar şi, din acest motiv, suntem în favoarea dezvoltării pieţei 

unice", a precizat Dassu, în cadrul unei conferinţe de presă comune cu secretarul de stat în MAE 

George Ciamba. 

Italia va deţine Preşedinţia rotativă a Consiliului European în a doua jumătate a anului 2014. 

Referindu-se la relaţiile bilaterale, Marta Dassu a recunoscut faptul că în ultimul timp oficialii din 

România şi Italia, din motive de politică internă, "s-au întâlnit prea rar". "Această vizită marchează 

începutul unei noi perioade în care dorim să intensificăm relaţiile politice şi cele economice", a mai 

spus Dassu. 



Vice-ministrul pentru Afaceri Externe a precizat că s-a întâlnit, joi, cu premierul Victor 

Ponta, cu preşedintele Senatului, Crin Antonescu, şi cu ministrul de Externe, Titus Corlăţean, 

unul dintre subiectele abordate fiind "importanta prezenţă economică italiană în România". 

Marta Dassu a mai spus că anul viitor va avea loc o reuniune interguvernamentală. 

La rândul său, secretarul de stat George Ciamba a precizat că i-a mulţumit oficialului italian pentru 

"luările de poziţii publice vizavi de sprijinul pe care ni-l acordă nouă şi Bulgariei în privinţa 

integrării în Spaţiul Schengen". 



Traduzione dalla lingua romena 
 
Ufficiale italiano: desideriamo che l’UE sia uno spazio unitario, senza crepe tra 
la Zona Euro e gli Stati non-euro 
 
Di Catalina Mihai 
 
L’Italia desidera che l’UE sia uno spazio unitario, senza crepe tra gli Stati della Zona 
Euro e quelli che non appartengono a tale spazio, ha dichiarato, venerdì, il Vice 
Ministro per gli Affari Esteri, Marta Dassu, durante la sua visita a Bucarest in vista 
della prossima Presidenza italiana dell’UE. 
 
“L’Italia e’ interessata del rafforzamento economico della Zona Euro (…). 
Desideriamo un’Europa della crescita economica. Per l’Italia e’ importante che tale 
rilancio economico non realizzi crepe tra gli Stati che fanno parte della Zona Euro e 
quelli che devono ancora aderire. Desideriamo che l’Unione Europea dei 28 Stati sia 
uno spazio unitario e, per questo motivo, siamo a favore dello sviluppo del mercato 
unico”, a precisato Dassu, nell’ambito di una conferenza stampa congiunta con il 
Segretario di stato del MAE George Ciamba. 
 
L’Italia avrà la Presidenza rotativa del Consiglio Europeo nella seconda metta’ 
dell’anno 2014. 
 
Con riferimento alle relazioni bilaterali, Marta Dassu, ha riconosciuto il fatto che 
nell’ultimo tempo, gli ufficiali di Romania e d’Italia, per motivi di politica interna, 
“si sono incontrati troppo poco”. Questa visita rappresenta l’inizio di un nuovo 
periodo in cui desideriamo intensificare i rapporti bilaterali politici ed economici”, ha 
detto Dassu. 
 
Il Vice Ministro per gli Affari Esteri ha specificato che si e’ incontrata, giovedì, con il 
Premier Victor Ponta, con il Presidente del Senato, Crin Antonescu, e con il Ministro 
degli Affari Esteri, Titus Corlatean, uno degli argomenti affrontati essendo 
“l’importante presenza economica italiana in Romania”. 
 
Marta Dassu ha inoltre detto che l’anno prossimo avrà luogo una riunione 
intergovernativa. 
 
A sua volta, il Segretario di Stato George Ciamba ha ringraziato l’ufficiale italiano 
per “le prese pubbliche di posizione in merito all’appoggio accordato alla Romania e 
Bulgaria circa l’adesione allo Spazio Schengen”. 

 



6) http://www.amosnews.ro/adrian-ciocanea-s-intalnit-cu-viceministrul-
italian-al-afacerilor-externe-marta-dassu-2013-10-18 
 

Adrian Ciocănea s-a întâlnit cu viceministrul 
italian al Afacerilor Externe, Marta Dassu 
ARTICOL | 18. OCTOMBRIE 2013 - 21:03 

 

Secretarul de stat în Ministerul Economiei, Adrian Ciocănea, s-a întâlnit vineri, 18 octombrie 2013, 

cu viceministrul italian al Afacerilor Externe, Marta Dassu, la întâlnire participând ambasadorul 

Italiei la Bucureşti, E.S. Diego Brasioli, precum şi oficiali din Ministerul Afacerilor Externe din 

Italia. 

Cooperarea economică bilaterală a fost unul dintre subiectele abordate, în acest context, o atenţie 

deosebită acordâdu-se stadiului investiţiilor italiene în România şi diversificării acestora în 

sectoare de maxim interes precum energie, producţia industrială, agricultură, IMM-uri, servicii şi 

infrastructură. 

Secretarul de stat Adrian Ciocănea a susţinut, în cadrul discuţiilor, necesitatea intensificării şi 

diversificării cooperării economice între cele două state, reiterând importanţa consolidării 

Parteneriatului româno-italian existent. 

Demnitarul român a prezentat, de asemenea, stadiul elaborării de către România a Strategiilor de 

competitivitate, de comerţ şi cea privind politica industrială, exprimând opinia că Romania rămâne 

atractivă pentru investitorii italieni în domeniile economice de interes. 

Viceministrul Afacerilor Externe a declarat, printre altele, că modelul de funcţionare şi dezvoltare 

al IMM-urilor italiene ar putea constitui un exemplu pentru România, exprimandu-si increderea in 

reuşita Expoziţiei Mondiale "World Expo - 2015", ce se va desfășura la Milano. In acest context, 

demnitarul italian a apreciat ca oportuna urgentarea demersurilor pentru participarea României la 

expoziţie. 

De asemenea, oficialul italian şi-a exprimat mulţumirea faţă de discuţiile purtate la Ministerul 

Economiei şi consideră că ar fi utilă o întâlnire a experţilor din ministerele economice şi de comerţ 

de resort pentru discuţii aplicate referitoare la strategiile de politică industrială şi comerţ exterior. 

• După primul semestru al anului 2013, Italia continuă să fie al doilea partener al ţării noastre, cu 

11,79 % din volumul total al comerţului exterior al României, din care 11,93 % din valoarea 



exporturilor şi 11,66 % din cea a importurilor. Există o crestere uşoară faţă de aceeaşi perioadă a 

anului trecut (0,68%) iar prin creşterea mai rapidă a exporturilor (1,87%) faţă de importuri 

(0,40%), deficitul comercial extern al României s-a redus cu 21,55 %. La data de 30 iunie 2013 

valoarea schimburilor româno-iteliene a fost de 5.850,47 milioane euro (creştere de 0,68% faţă de 

aceeaşi perioadă a anului trecut), din care 2828,25 milioane euro export (creştere cu 1,87%) şi 

3061,78 milioane euro import (scădere cu 0,40%). Soldul balanţei comerciale, de 233,54 milioane 

euro a fost defavorabil părţii române . 

• volumului investitiilor italiene în România, conform statisticilor românesti depăşesc 1,7 miliarde 

euro, ocupând astfel locul 7 şi o pondere de 5% în volumul total al investiţiilor de capital străin. 

Mediu de afaceri find foarte atractiv a condus, în decursul a 23 de ani, la apariţia în România a 

peste 36.000 de companii cu capital italian, din care, astazi, se consideră active pe piaţă cca. 17.000 

(contribuind prin activitatea lor cu circa 10% la PIB-ul românesc). 



Traduzione dalla lingua romena 
 

Adrian Ciocanea ha incontrato il Vice Ministro italiano degli Affari Esteri, Marta Dassù 
 

(amos news) 
 

Il Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell’Economia, Adrian Ciocanea, ha incontrato 
venerdi’, 18 ottobre 2013 il Vice Ministro italiano degli Affari Esteri, Marta Dassù. All’incontro 
hanno partecipato l’Ambasciatore d’Italia a Bucarest, S.E. Diego Brasioli e altri delegati da parte 
del Ministero degli Affari Esteri italiano. 
La cooperazione economica bilaterale è stato uno degli argomenti discussi e con l’occasione di 
un’attenzione particolare ha goduto l’argomento degli investimenti italiani in Romania e la loro 
diversità in settori di massimo interesse come energia, produzione industriale, agricoltura, PMI, 
servizi e infrastruttura. 
Il Sottosegretario di Stato Adrian Ciocanea ha sostenuto, durante i colloqui, la necessità del 
rafforzamento e della diversificazione della cooperazione economica tra i due Paesi, ribadendo 
l’importanza del rafforzamento del Partenariato romeno-italiano esistente. 
Il Sottosegretario di Stato romeno ha fatto una presentazione dello stato di avanzamento 
dell’elaborazione da parte della Romania delle Strategie di competitività, di commercio e quella 
relativa alla politica industriale ed ha espresso l’opinione che la Romania rimane attraente per gli 
imprenditori italiani in settori economici di interesse. 
Il Vice Ministro degli Affari Esteri ha dichiarato, tra l’altro, che il modello di funzionamento e 
sviluppo delle PMI italiane potrebbe costituire un esempio per la Romania e si è mostrato fiducioso 
nella riuscita della Mostra Mondiale “World Expo – 2015” che si svolgerà a Milano. In questo 
contesto il Vice Ministro italiano ha ritenuto opportuno accellerare i passi per la partecipazione 
della Romania alla mostra. 
Inoltre, il Vice Ministro italiano si è mostrato contento dei colloqui avuti presso il Ministero 
dell’Economia e ha ritenuto utile un incontro degli esperti dei Ministeri economici e del commercio 
per parlare di strategie di politica industriale e commercio estero. 
 
Dopo il primo semestre del 2013 l’Italia continua a essere il secondo partner del nostro Paese, con 
l’11,79% del volume globale del commercio estero della Romania, di cui l’11,93% del valore delle 
esportazioni e l’11,66% delle importazioni. Esiste una crescita leggera rispetto allo stesso periodo 
dell’anno scorso (0,68%) e con la crescita più rapida delle esportazioni (1,87%) rispetto alle 
importazioni (0,40%), il deficit commerciale esterno della Romania si è ridotto del 21,55%. Il 30 
giugno 2013 il valore degli scambi romeno-italiani ammontava a 5.850,47 milioni di euro (una 
crescita del 0,68% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso) di cui 2828,25 milioni di euro 
l’esportazione (una crescita del 1,87%) e 3061,78 milioni di euro l’importazione (una diminuzione 
del 0,40%). Il saldo della bilancia commerciale, di 233,54 milioni di euro è stato sfavorevole alla 
parte romena. 
Il volume degli invetimenti italiani in Romania, secondo le statistiche romene, supera 1,7 miliardi di 
euro e occupa il settimo posto e un peso del 5% del volume totale degli investimenti di capitale 
straniero. L’ambiente di affari molto attraente ha portato, in 23 anni, all’apparizione in Romania di 
oltre 36.000 compagnie a capitale italiano, di cui, oggi, sono attive sul mercato circa 17.000 (il loro 
contributo al PIL romeno è del 10%). 
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