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n GIULIO BERTOLA, PREªEDINTELE
CONFINDUSTRIA ROMÂNIA / ”Este nevoie
de o schimbare radicalã de mentalitate
din partea celor care guverneazã ºi a
populaþiei”
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n ROBERTO MUSNECI, PREªEDINTELE
CAMEREI DE COMERÞ ITALIENE
PENTRU ROMÂNIA / Italia - pe
primul loc dupã numãrul firmelor
înregistrate la noi
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n ANDREI GAGEA, BUSINESS DIRECTOR IVECO
ROMÂNIA: ”Încrederea în oameni este
lecþia pe care am învãþat-o ºi pe care va
trebui sã continuãm sã o învãþãm”
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(Interviu cu Excelenþa Sa Domnul Alfredo Maria Durante Mangoni, Ambasadorul Italiei în România)

l ”Italia - principala þarã investitoare în România, cu o prezenþã puternic înrãdãcinatã, variatã ºi dinamicã”l ”Relaþiile dintre þãrile noastre se aflã într-o etapã
de mare relansare”l ”La 28 februarie 2022, numãrul de societãþi cu participare italianã era de 50.793, din care circa 23.000 active, potrivit ONRC”

Reporter: Care sunt în acest moment
relaþiile dintre România ºi Italia ºi care ar
fi sectorul cu colaborarea cea mai puter-
nicã? Existã un sector în care ar trebui
îmbunãtãþit parteneriatul?

ES Alfredo Maria Durante Mangoni:

Relaþiile dintre þãrile noastre se aflã
într-o etapã de mare relansare, datoritã ºi
numeroaselor vizite la nivel înalt din ulti-
mele luni (miniºtrii Afacerilor Externe ºi
Apãrãrii, în martie; ministrul Muncii ºi
Politicilor Sociale, în mai). Italia ºi Ro-
mânia dezvoltã relaþii datorate ºi puterni-
cilor rãdãcini istorice ºi culturale. Cea
mai mare comunitate românã în strãinã-
tate trãieºte în Italia ºi este un exemplu de

integrare de succes. Lucrãm la nivel gu-
vernamental pentru a relansa parteneria-
tul strategic bilateral printr-o declaraþie
comunã care va fi adoptatã în lunile ur-
mãtoare. Aº spune cã toate sectoarele de
cooperare prezintã posibilitãþi de întãrire
ºi tocmai acesta este obiectivul cãtre care
ne îndreptãm. În planul cooperãrii indu-
striale, de exemplu, vrem sã înþelegem
cum sã direcþionãm investiþiile italiene în
urmãtorii ani; în plan cultural, lucrãm la
o difuzare mai amplã a producþiei litera-
re, cinematografice ºi muzicale italiene
contemporane. Sectorul economico-co-
mercial, la rândul sãu, este fãrã îndoialã
unul dintre cele mai active, datoritã ºi nu-

meroaselor societãþi italiene stabilite aici
în ultimii 30 de ani ºi complementaritãþii
dintre sistemele de producþie.

Reporter: Ambasada a organizat re-
cent un eveniment împreunã cu Camera
Deputaþilor din þara noastrã, ”Italian Bu-
siness Integrity Day” (IBID). Care au
fost scopul ºi rezultatul acestui eveni-
ment?

ES Alfredo Maria Durante Mangoni:

Prima ediþie a IBID în România a permis
ilustrarea celor mai bune practici ale so-
cietãþilor italiene ºi a experienþei concre-
te a modelelor organizatorice ale societã-
þilor în prevenirea corupþiei. S-a subliniat
cã astãzi, pentru societatea multinaþiona-

lã, integritatea, prevenirea corupþiei ºi
compliance (n.r. conformarea cu reguli-
le) sunt componente esenþiale ale con-
duceri unei societãþi, parte din strategia
sa de piaþã. În acest context, a fost rea-
firmatã legãtura dintre avantajul renu-
melui ºi avantajul competitiv al societã-
þii, cerinþa de a dezvolta colaborarea pu-
blic-privat într-o perspectivã multi-sta-
keholder, impactul practicilor de inte-
gritate asupra atragerii investiþiilor, pre-
cum ºi alinierea la standardele interna-
þionale de integritate ºi anticorupþie sta-
bilite în cadrul Naþiunilor Unite ºi G20,
inclusiv cele ce decurg din “Convenþia
privind combaterea corupþiei funcþiona-

rilor strãini în tranzacþiile comerciale
internaþionale” ale OCDE. Aceste tema-
tici au o însemnãtate deosebitã în contex-
tul apropierii României de OCDE.

Prezenþa unor societãþi de calibrul
Falck Renewables, Autostrade per l’Ita-
lia, Enel, Leonardo ºi a unor instituþii ca
Transparency International ºi Ports of
Genoa a permis revenirea în prim plan a
bunelor practici ºi a amprentei din partea
unor stakeholders asupra chestiunilor
care sunt astãzi de o actualitate ºi de un
interes mai mare în planul implementã-
rii, ca due diligence asupra terþilor rapor-
tat la protecþia datelor, rãspunderea per-
soanelor juridice, protecþia informatori-

lor ºi automatizarea controalelor interne
prin utilizarea sistemelor de inteligenþã
artificialã.

”Ambasada doreºte sã
continue sã favorizeze
colaborarea dintre societãþile
italiene ºi partenerii români”

Reporter: Care ar fi agenda anului în
curs ºi, în general, ce intenþionaþi sã con-
solidaþi în sectorul economic?
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(continuare în pagina 4)


