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PROGRAMUL ASSOCIAZIONE CUOCHI ITALIANI  
AN  2020 

 
 

Programul Associazione Cuochi Italiani a inceput într-o condiție de viață normală, 
membri FIC pe anul 2020 au devenit si membri ACI, toti incepand cu entuziasm. 
 

Cu o echipa bine formata si pregatita, am participat la Campionatele Nationale de la 
Rimini, 2020, avand un mare succes, alaturi de Presedintele Enza Barbaro, secretar 
Giovanni Baldantoni si Delegatul Rep.Moldova Francesco Sanna, unde am castigat doua 
medalii de bronz. 
 

Respectand regulile cu privire la distantarea sociala provocata de Covid – 19, am 
sustinut si promovat in continuare bucataria mediteraneana, desfasurandu-ne activitatea 
mai mult in mediul on-line, folosind toate canalele disponibile de social media pe care le 
avem la dispozitie.  

 
Am promovat si sustinut diferiții membri ai asociatiei, atat persoane profesioniste cat 

si restaurante cu specific  italian.  
 
În 2020, ACI a activat realizarea unui proiect nou împreună cu Global School Palazzo 

Italia, respectiv pregătirea unei carti de retete, cu diverse preparate, cu un continut excelent 
din punct de vedere al sanatatii.  

 
Dupa mai multe calatorii intreprinse in Italia si in baza acordului stabilit cu Prof. 

Giuseppe Sciaraffa, presedintele Enza Barbaro împreună cu secretarul Giovanni 
Baldantoni, au organizat în mai multe etape, in cadrul Global School Palazz Italia, pregatirea 
celor 80 de retete precum si fotografiile, analizele cantitative si calitative.  

 
Titlul cartii va fi  "PENTRU ȘI CU INIMA ''. 
 
Cartea are scopul de a învăța cum si in ce fel se pot folosi produsele originale, care, 

cuprinse in retete atent selectionate sunt benefice organismului din punct de vedere al 
sanatatii. Cât mai curând posibil, se va publica si lansa cartea, pentru a ajunge la cat mai 
multi cititori si persoane pasionate de gastronomie, pentru a-i ajuta in imbunatatirea stilului 
de viata.  

 
În plus, am continuat activitatea cu lecții on-line precum și cu evenimente de 

promovare a bucatariei sanatoase, echilibrate, cu prezenta redusa, respectand toate regulile 
Covid-19 in vigoare. 

 
 

http://www.associazionecuochitaliani.ro/


 
 
 
Au fost dezvoltate contacte cu diferitele entități publice, cum ar fi Universitatea din 

Chișinău, reprezentanti legali ai Primariei Municipiilor Breaza, Dobroesti, pentru a stabili 
protocoale de colaborare in anul 2021, cu scopul de a informa /forma elevii institutiilor 
scolare despre „EDUCAȚIA ALIMENTARĂ”.  

 
În cele din urmă, chiar și cu dificultățile coronavirusului, s-au pus bazele unui 

program solid care va fi implementat in anul 2021, incepand cu dezvoltarea asociativa, 
pentru a coopta in familia ACI cat mai multi bucatari profesionisti, elevi incepatori, 
sustinatori, membri onorifici, etc.  
 
 
 
 
 
 

PRESEDINTE 
Enza Barbaro  
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