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Rezumat
Interviul a fost realizat pe data de 24 Decembrie 2012, la sediul Consulatului
General Onorific al României din Genova. Domnul Massimo Pollio este Consulul
General Onorific de 7 ani, iar în prezent este şi Vice‐Preşedinte la Fundaţia „Flying
Angels”.
Cuvinte cheie: relaţii bilaterale, mediator cultural, proiect social,
activităţi sociale, birou operativ.

1. Puteţi să ne descrieţi atribuţiile dumneavoastră ca şi
Consul Onorific al României?
Massimo Pollio (M.P.): Rolul meu este destul de interesant. Eu mă
ocup de relaţiile bilaterale dintre Italia şi România. În realitate, sunt
Consulul General Onorific. Consulatul Onorific nu se ocupă de rezol‐
varea problemelor administrative legate de paşapoarte, acte de stare
civilă; Consulatul nostru nu este autorizat să realizeze documente şi nu
ne putem amesteca în viaţa privată a cetăţenilor, chiar dacă noi încer‐
căm să îi ajutăm. Dacă ni se aduce la cunoştiinţă o problemă specială,
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noi putem încerca să o rezolvăm, dar tot ce trebuie să facă cetăţenii
români este să se andreseze nouă, pentru că dacă nu o fac noi nu avem
de unde să cunoaştem problema; oricum ar fi noi încercăm să îi ajutăm.
Rolul principal este de a facilita demersul/parcursul antreprenorului
italian când doreşte să deschidă o afacere în România, prin crearea unei
bune legături între acesta şi Guvernul României (autorităţile
româneşti), oferind totodată şi consiliere în cazuri speciale. O să vă
povestesc o întâmplare interesantă de acum câţiva ani în urmă. Noi
trebuie să fim pregătiţi în orice moment să primim vizitele diplomaţilor
români, a autorităţilor române sau a antreprenorilor români care
doresc să îşi extindă afarerea in Italia şi mai ales pe teritoriul Linguriei,
ce este regiunea de care mă ocup eu. Responsabilitatea mea este
Genova şi tot teritoriul Linguriei. La un moment dat s‐a întâmplat că un
antreprenor italian a cumpărat un teren în România ‐ pentru a păstra
anonimatul, nu voi menţiona numele acestuia sau unde a cumpărat
teren ‐, dar după o săptămână acest teren a devenit parc naţional. El a
cumpărat terenul pentru dezvoltarea unui proiect, iar eu l‐am ajutat să
rezolve problema deoarece, în caz contrar, s‐ar fi transformat într‐o
problemă ce ar fi afectat încrederea celorlalţi antreprenori italieni, dar
în acelaşi timp şi România. Noi l‐am ajutat în relaţia cu autorităţile
române să îi schimbe terenul, dându‐i‐se altul de o valoare apropriată
cu a terenului iniţial. Antreprenorul a putut construi, a fost fericit că nu
a mai avut probleme.

2. Din cunoştiinţele dumneavoastră, care este opinia
publică în Italia despre cetăţenii români care locuiesc
aici?
M.P.: În principiu, există două opinii. Prima opinie este aceea a
persoanelor foarte bine instruite şi aceea a persoanelor care iau contact
cu românii zilnic, în relaţii de famile: aceştia sunt foarte apreciaţi. Noi
ne referim la persoane care lucrează în casele italienilor sau au locuri
de muncă asemănătoare, dar există şi oameni care sunt manageri sau
directori de companii, iar din acest punct de vedere românii sunt foarte
apreciaţi deoarece sunt foarte bine educaţi, au studii medii şi
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superioare şi sunt foarte muncitori. Din păcate, există o problemă în
momentul în care românii se amestecă cu romii, iar oamenii nu mai pot
face distincţia dintre ei. Aceasta este o problemă pe care consulatul
nostru a încercat să o rezolve. Când a venit o delegaţie din partea
României, erau şi persoane de etnie rromă care au încercat să explice şi
să vorbească, să fie ca nişte mediatori culturali, dar am întâmpinat
foarte multe dificultăţi.

3. Puteţi să ne povestiţi despre sistemul de protecţie
socială a străinilor în Italia?
M.P.: Vă spun ceea ce ştiu. Cetăţenii români sunt de acum, putem
spune, cetăţeni europeni şi pe teritoriul Europei nu au probleme. Dacă
devin cetăţeni ai ţării noastre (în sensul emigrării), ei vor avea toate
drepturile cetăţenilor europeni, vor avea asigurare socială, vor avea
dreptul la spitalizare, vor avea dreptul să consulte doctorii de
specialitate şi să aibă medic de familie. Lucrurile în Italia sunt foarte
deschise şi foarte cinstite, dar o problemă rămâne (mai mult la început,
mai puţin acum): românii nu doreau să fie înregistraţi, iar în acel
moment noi aveam o problemă deoarece ei trebuiau să plătească
medicul şi tot aşa, dar în ziua de azi aceasta nu mai reprezintă o
problemă, prin urmare, cetăţenii români au un nivel ridicat al asistenţei
medicale. Din nefericire, există problema financiară ce afectează
sistemul medical şi nu credem că vom fi capabili să oferim sprijin nici
cetăţenilor italieni şi nici celorlalţi. În concluzie, toţi cetăţenii europeni
sunt identici.

4. Vă este cunoscut dacă există cetăţeni români care
locuiesc în Italia (Genova) ce sunt implicaţi în proiecte
sociale?
M.P.: Nu ştiu foarte multe despre acest lucru deoarece nu există o
evidenţă a activităţilor de genul acesta. Tot ce pot spune este că avem o
comunitate ortodoxă foarte puternică, iar acest lucru este un proiect
social pentru mine. Pot spune că este o foarte bună comunicare între
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Vatican, Biserica Catolică şi Biserica Ortodoxă din Genova. Ei trăiesc în
comunitate unii cu alţii, iar Biserica din Sestri Ponente, unde se află
Biserică Ortodoxă din Genova, a fost donată de către Biserica Catolică,
iar din acest punct de vedere parteneriatul bilateral este foarte bun, iar
Biserica are multe activităţi sociale. Preotul Sorin este o persoană foarte
implicată şi din punctul meu de vedere face o treabă foarte bună
deoarece sunt pregătite activităţi şcolare, ajută să înveţe limba italiană
şi ajută ca limba română să nu fie uitată. Găsesc aceste activităţi sociale
foarte folositoare pentru români.

5. Acest lucru poate fi folositor deoarece am observat,
în activităţile desfăşurate de noi, cum copiii români nu îşi
mai amintesc limba română deoarece în interiorul fa‐
miliei se vorbeşte o limbă combinată: o italiană‐română.
M.P.: Aceasta este o problemă în general a românilor. Eu cred că voi,
românii, aveţi tendinţa să vă anulaţi tradiţiile. Nu înţeleg de ce nu vă
plac. Voi sunteţi o comunitate foarte numeroasă, eu tot timpul am avut
în minte un proiect, pentru a crea o comunitate globală deoarece un
milion de oameni în Italia ar putea avea o putere de decizie foarte mare,
dacă ar vota împreună, dacă şi‐ar oferi ajutor reciproc şi aşa mai
departe, cred că ar avea o poziţie foarte bună în Guvernul Italiei. Dar din
păcate, ei aproape că neagă că sunt români, majoritatea dintre ei. Este
foarte deranjant deoarece, după ce au părăsit România şi au trecut de
graniţe, ei încearcă să uite că sunt români şi doresc să devină localnici.
6. La prima noastră întâlnire, de pe 29 Noiembrie, am invitat şi doi
părinţi români şi am încercat să purtăm o mică discuţie cu ei în
româneşte „Bună ziua! Bine aţi venit! Ce mai faceţi?” iar unul dintre
părinţi ne‐a cerut să vorbim în italiană. Noi l‐am întrebat de ce vrei sa
vorbim în italiană, ţi‐ai uitat limba? De ce?
M.P.: Cred că este un concept, dacă sunt consideraţi români, se află pe
un nivel inferior, iar acest lucru este foarte rău. Noi ca italieni,
înţelegem foarte bine. Există italieni ce vin din partea de sud şi italieni
veniţi din partea de nord, iar între aceştia a existat o rivalitate.

164

Vol. III • Nr. 2/2013

JOURNAL OF SOCIAL ECONOMY

Persoanele din nord judecă persoanele venite din sud din cauza
accentului, iar acest lucru este foarte rău. Vorbim despre cultură, da,
trebuie să fim bine educaţi, dar în momentul în care ajungem în sânul
unei altei culturi dorim imediat să ne schimbăm, iar acest lucru este
foarte trist.

7. În opinia dumneavoastră, care sunt principalele
probleme cu care se confruntă românii din Italia?
M.P.: Aşa cum am mai spus, cea mai mare problemă cu care se
confruntă sunt tocmai ei înşişi. Sincer. Italia este o ţară multiculturală şi
foarte deschisă să primească pe oricine. În schimb, ne gândim că
suntem români şi încercăm să ne implicăm în activităţi şi în activităţile
sociale şi aşa mai departe, acesta este comportamentul românilor.
Totodată cred că Guvernul român încearcă să rezolve aceste probleme
cât mai bine. Eu cred că este nevoie de proiecte la nivel european
pentru persoanele emigrante.

8. Există forme ale economiei sociale legate de
emigranţii români în Italia?
M.P.: Nu am cunoştinţe despre aceste lucruri. Ştiu că sunt din ce în ce
mai mulţi antreprenori români care doresc să înceapă afaceri în Italia şi
care îşi doresc să reuşească şi să supravieţuiască în primul rând, dar eu
cred că sunt multe organizaţii care se ocupă de emigranţii români, atât
de multe organizaţii, atat de multe conglomerate sociale, fundaţii şi alte
formaţiuni, dar din nefericire comunică foarte puţin unii cu alţii. Toţi
încearcă să îşi conducă propriile fundaţii, să îşi păstreze funcţiile de
conducere, să realizeze activităţi la nivel local, iar la nivel naţional nu
doresc să facă nimic. Tot timpul este aceeaşi problemă: lucrează în
grupuri mici şi nu doresc să se implice la nivel global şi să lucreze ca o
echipă.
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9. Ce tip de suport au primit cetăţenii români ce trăiesc
în Italia de la Statul Român până în acest moment?
M.P.: Cred că cel mai însemnat ajutor pe care românii de aici îl
primesc de la Statul Român este că acesta continuă să deschidă birouri,
nu numai Consulate Onorifice, pentru că acestea nu sunt foarte multe,
dar sunt mai multe birouri operative. Cel de la Cosenza este unul din
ele, mai este unul şi la Bologna, Trieste, dacă nu mă înşel. Există de
asemenea la Torino şi Milano, care sunt cele istorice. În plus, există
înţelegerea la nivel european, Schengen şi alte programe, iar eu cred că
acestea ajută foarte mult România nu numai prin simplul fapt că se
poate realiza schimbul de bunuri, de produse, dar şi pentru posibilitatea
că oamenii pot circula liberi. În opinia mea, exită un drum lung ín faţa
noastră, suntem de abia la început. Se pot face programe măreţe,
programe fantastice. Statul nu poate lucra suficient, iar sectorul privat
nu poate optimiza activitatea. Romania şi Italia au poveşti
asemănătoare, noi avem conflicte pe plan politic, iar în acele momente
ne distragem atenţia de la lucrurile cu adevărat importante pe care le
avem de făcut pentru ţara noastră.

10. Am observat că există în Italia organizaţii/fundaţii
româneşti. Ce ne puteţi spune despre acest lucru?
M.P.: În cei şapte ani de când sunt Consul al României, am colaborat
cu acestea. Acum 3‐4 ani am avut în plan un proiect să reunim aceste
organizaţii existente într‐o organizaţie generală, dar proiectul a eşuat
din cauza unor indivizi şi mi‐a părut foarte rău. Pentru mine a fost un
mare eşec, să nu existe o organizaţie care să unească toţi românii din
Italia.

11. Există vreo statistică a emigranţilor românilor
după profesie? Care este locul de muncă predominant?
M.P.: Nu avem o asemenea statistică. Acesta este un lucru care ne‐ar
fi foarte folositor. Nu există o statistică a lucurilor de muncă sau a
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companiilor în care lucrează românii. Am obţinut câteva informaţii prin
intermediul Camerei de Comerţ şi avem un număr aproximativ al
românilor care ocupă funcţii de conducere, care sunt manageri,
directori generali, care este nivelul lor, dacă sunt parteneri în firmă,
cam acestea sunt informaţiile pe care le deţinem. Va trebui să realizăm
o „Carte Albă” a activităţilor românilor de aici. Acest lucru ar ajuta
foarte mult deoarece există bănci care ar dori să ofere un ajutor, dar din
păcate nu există o statistică a situaţiei actuale.

12. Suntem interesaţi care este locul de muncă
predominant, unde lucrează aceştia? În construcţie?
M.P.: Din cunoştiinţele mele, din nou, nu avem foarte multe
informaţii la nivel naţional, dar uneori primesc informaţii de la Camera
de Comerţ a Linguriei, care este regiunea de care ma ocup eu. Avem
români care se ocupă de îngrijirea caselor şi cred că din această
categorie sunt marea parte a lor, în construcţie muncesc mulţi români,
dar avem şi ingineri aici, în Genova, chiar unii foarte buni în sectorul
naval, ceea ce este foarte interesant, avem ingineri în domeniul
software şi în limbaj de programare, matematicieni, profesori
universitari foarte buni, doctori şi asistente.

13. Avem şcoli foarte bune şi profesori foarte bine
pregătiţi la nivel universitar.
M. P.: Da, da, aceasta este şi părerea mea. Noi avem un proiect ce se
desfăşoară între Universitatea de Genova şi câteva universităţi din
România, iar eu am fost implicat si este un lucru important.

14. Există, din cunoştinţele dumneavoastă, persoane
care nu au un loc de muncă stabil, ce trăiesc în sărăcie
(sau sub limita sărăciei)?
M.P.: Există câteva persoane în Genova dar nu atât de multe ca în
Roma deoarece Guvernul nostru a fost tot timpul de mare ajutor. Prin
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urmare, dacă există cazuri speciale noi nu avem altceva de făcut decât
să le aducem cunoştiinţă celor în măsură să facă acest lucru din partea
autorităţilor şi ei vor incerca să le dea o mână de ajutor. Trebuie să
spun, nu am foarte multă experienţă la acest capitol, dar se întâmplă ca
uneori să vină cineva la Consulat care are anumite probleme personale,
poate că a fost înşelat de către prieten sau prietenă sau poate că li s‐a
cerut să plece din România, iar după aceea au fost părăsiţi, noi încercăm
să îi ajutăm. Cazurile acestea sunt din ce în ce mai rare, nu este o mare
problemă.

15.

În urmă cu câteva zile am observat câteva persoane de etnie
rromă din Franţa, aici în Genova. I‐am putut recunoaşte că erau români
rromi, dar am fost surprinşi să îi auzim că vorbeau franceză.
M.P.: Nu pot spune că acest lucru este o problemă, aceasta este atitu‐
dinea Guvernului Genovez, de a fi foarte social. Ei nu oferă sprijin antre‐
prenorilor, dar încearcă să îi ajute pe cei aflaţi în probleme, ceea ce cred
că este foarte frumos. Problema este că dacă nu li se va oferi ajutor şi
antreprenorilor din Genova, acest lucru pe termen lung se va transfor‐
ma într‐o problemă serioasă pentru toată lumea.

16. Credeţi că serviciile sociale au fost afectate de criza
economică?
M.P.: Da, foarte mult. Îndraznesc să spun că de abia începe criza
economică. Aşa cum am menţionat şi la începutul interviului, ne
aşteptăm ca viitorul apropiat să fie critic.

17. Care sunt planurile de viitor în domeniul social?
M.P.: Din experienţa personală, când apare criza sunt două scenarii:
primul este că toţi devin egoişti şi primează instinctul de conservare, iar
acest lucru este de înţeles, iar al doilea scenariu este acela în care
persoanele spun: „Am puţin, dar din puţinul meu dau şi celor din jurul
meu”. Sau: „am prea mult şi este corect să împart şi cu alţii.”. Încerc să

168

Vol. III • Nr. 2/2013

JOURNAL OF SOCIAL ECONOMY

implementez un proiect, din poziţia mea de Consul Onorific al României,
care a pornit de la problema unei familii din România. Pentru început,
am fost implicat ca şi Consul, dar după aceea m‐am implicat ca o
persoană privată, deoarece Consulul nu are bani să facă anuminte
activităţi, iar pentru toate acesta trebuie să se auto‐finanţeze, deoarece
noi plătim pentru tot: secretară, imprimantă şi tot aşa. În concluzie, noi
am decis să concepem un proiect, pornind de la cazul din România, dar
dorim să îl facem cunoscut pe plan mondial. A existat un caz al unui
copil ce avea o malformaţie cardiacă şi am fost invitat să particip ca şi
Consul al României; am plătit să‐l ajut, iar acesta trebuia să ajungă la
Spitalul din Bologna pentru operaţia la inimă. Am mai spus că noi, ca şi
Consulat, nu avem bani, dar eu l‐am ajutat plătind biletul bebeluşului şi
tatălui acestuia. Am plătit deplasarea, copilul trebuia să ajungă, spitalul
din Bologna era pregătit, cei 2000 de euro erau plătiţi, dar doctorii nu
au avut timp să‐i salveze viaţa. Din această cauză, m‐am gândit că este
păcat deoarece tatălui i‐a fost ruşine să spună că nu avea banii de avion,
poate 1000 de euro, iar o viaţă a fost pierdută pentru 1000 de euro. Din
această cauza, ne‐am decis să înfiinţăm „Flying Angels” iar până acum
am salvat 10 vieţi deşi încă nu suntem operativi; vom fi de la 1 Ianuarie.
Pe 4 Februarie este un concert la Vatican, în prezenţa Sanctităţii Sale,
Papa Benedict al XVI‐lea, iar pentru noi este foarte important deoarece
din acel moment vom fi recunoscuţi ca organizaţie şi va fi recunoscută
misiunea noastră.

18. Puteţi să ne spuneţi mai multe despre „Flying
Angels”?
M.P.: Despre „Flying Angels”, ce aş putea spune mai mult? Am fost
inspiraţi de copilul din România care a murit şi am decis că acest lucru
se poate întâmpla oriunde. Am început să discutăm împreună cu nişte
prieteni, iar ideea proiectului este că toţi oamenii fac aceleaşi lucruri pe
diferite continente şi ei trebuie să aibă aceeaşi sansă la viaţă. „Flying
Angels” este un ONG care încearcă să ofere aceeaşi sansă la o viaţă
decentă tuturor copiilor. Primul copil pe care l‐am salvat a avut aceaşi
boală la inimă ca şi copilul din România pe care noi nu l‐am putut salva,
iar acest lucru îl considerăm că este un semn deoarece există mii de
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boli, dar din toate s‐a intâmplat tocmai boala primului copil. Al doilea
copil era din Pristina şi avea nevoie de un avion special, iar „Flying
Angels” a plătit 980 de euro, deoarece a trebuit să vină cu avionul până
la Spitalul Genova. Noi oferim aceeaşi şansă la viaţă tuturor copiilor,
chiar dacă sunt bogaţi sau săraci. Ar fi frumos să vedem peste 20‐30 de
ani care este cariera copiilor salvaţi. Poate un copil sărac va avea o
inteligenţă spectaculoasă şi va fi o foarte mare contribuţie pentru
umanitate. Toate fiinţele umane, în special bebeluşii, sunt un dar pentru
comunitate, iar comunitatea trebuie să îi preţuiască fără a conta dacă
copilul este sărac sau bogat. „Flying Angels” un „tour operator” al vieţii
şi o organizaţie non‐profit. Toată povestea se află pe site‐ul nostru.
Avem un comitet ştiinţific care analizează fiecare caz pentru a vedea
dacă este eligibil sau nu. Am prezentat organizaţia Comitetului Biseri‐
cilor din Italia, suntem recunoscuţi de Ministerul Afacerilor Externe şi
avem colaborări cu câteva companii cum ar fi Alitalia, pentru a avea
preţuri speciale la biletele de avion. Momentan, este o colaborare între
aeroportul din Genova şi celelalte aeroporturi din Italia, dar dorim ca
acest proiect să devină global. Am luat parte la Reuniunea de la Rimini
care este foarte importantă unde au luat parte asociaţiile din Italia. Vom
deschide un birou la Barcelona şi Sofia în Bulgaria. Următoarea locaţie
va fi România şi New York. Puţin câte puţin vom creşte.

19. Este nevoie să schimbăm imaginea României?
M. P.: Nu cred că este nevoie de schimbarea imaginii României, eu
cred că ceea ce contează este ca românii să se recunoasă pe ei. Dacă
vreţi să fiţi recunoscuţi de ceilalţi, trebuie să vă recunoaşteţi pe voi.
Acesta este lucrul care trebuie făcut neapărat, să se creeze mândria de a
împrospăta mândria românească. Eu sunt aici pentru a face asta ca şi
Consul Onorific al României.

20. Ce sfat aveţi pentru românii care trăiesc în Italia?
M.P.: Fiţi voi înşivă, fiţi mândri că faceţi parte din una din cele mai
frumoase ţări din Europa, spuneţi‐vă povestea, păstraţi legendele în
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viaţă, povestiţi‐le copiilor, arătaţi‐le tradiţiile româneşti şi învăţaţi‐vă
copiii română, care este o limbă foarte cultă. Dacă acest lucru s‐ar
întâmpla, ar fi foarte frumos. Unul din proiectele din viitorul apropiat în
Genova este acela de a face o expoziţie cu desene româneşti. Prin
intermediul acestora poţi prezenta cultura românească şi sunt foarte
bune pentru copii. În acest proiect voi fi şi eu implicat.
Va mulţumim.
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