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Programul Associazione Cuochi Italiani 

An 2021 
 

Președintele Enza Barbaro, a planificat pentru anul 2021 o prezență constantă în 
rândul asociaților și a demarat campania de aderare 2021 pentru bucatari profesionisti, 
chef-patroni, sustinatori, onorifici, “Donna Chef”, elevi, persoane din domeniul gastronomic 
sau pur si simplu pasionati de bucatarie. 

 
Principalele obiective ale Associazione Cuochi Italiani pentru anul 2021:  
 

- asociația va încheia protocoale cu entități publice și private, pentru promovarea și 
susținerea bucătăriei Italiene și Mediteraneene. 
 

- va fi lansat Proiectul de integrare socială care cauta si îmbunătățește bucătăriile 
locale din Balcani, pentru a le compara și a le integra cu bucătăria mediteraneană, 
lansând marca „Bucătăria Euro-mediteraneană” 
bazele proiectului sunt cautarea calităţii si cresterea originalitatii. 
 

- dezvoltarea si promovarea programului de Educatie alimentara - program adresat 
copiilor, adolescenților, mamelor și cadrelor didactice, institutiilor scolare 
publice/private  care intenționează să propună reguli importante pentru a crea baza 
unei educații alimentare (nutriționale) care depind și influențează „stilul de viață” pe 
care toate generațiile și-l asumă 
 

- colaborarea cu Global School Palazzo Italia și sprijinul firmei Marketing Italian 
Food, care vor continua să încurajeze și să stimuleze utilizarea produselor originale  
italiene importate de aceasta. 
 

- obtinerea cardului de de membru cu diferite titluri, respectiv profesioniști, elevi, 
sustinatori, onorifici, amatori, Donna Chef, din toată Europa de Est va asigura 
răspândirea culturii gustului italian, precum și pregătirea grupului de evaluare a 
restaurantelor care îndeplinesc cerinţele, cu marca „Origini Italiane”. ” 
 

- programul menționat anterior, susținut de Palazzo Italia, își propune să 
îmbunătățească calitatea și autenticitatea produselor, profesionalismul rețetelor și 
aplicarea metodelor și procedurilor corecte. Prin urmare, se vor certifica bucătari și 
restaurante iar pentru cei care doresc specializare, vor avea loc la Global School - 
școală de formare profesională toate tipurile de cursuri de formare profesionala: 
bucatar, chef, pizzar, cofetar-patiser, somelier. 
 

http://www.associazionecuochitaliani.ro/


 
- Associazione Cuochi Italiani, va participa la evenimente organizate de Marketing 

Italian Food împreună cu proprii bucătari profesionisti.  
 

- asociația va putea deschide SECTIUNI, numind un președinte de secţiune în fiecare 
țară, care solicita înregistrarea, repartizând președintelui secțiunii, cu titlul de muncă 
voluntară, sarcini de socializare, de organizare și formare, de cooptare de noi 
asociati, atat chef cat si “Donna Chef”. 

 
- Global School Palazzo Italia, scoala de formare profesionala autorizata de 

Ministerul Muncii si Educatiei Nationale, va fi disponibilă, conform acordului, să pună 
la dispoziție propria structură pentru întâlniri, cooking show-uri, precum și pentru 
cursuri de formare profesională continuă.(acordate asociatilor cu titlu gratuit, cel 
putin o data pe an). 

 
Atât Președintele, cât și Secretarul Associazione Cuochi Italiani, pentru 

corectitudinea operationala, sunt angajați ai asociației, cu scopul de a putea dezvolta orice 
activitate si de se deplasa acolo unde este necesar, etc. pentru a atinge scopurile statutare. 
 

Societatea Marketing Italian Food va sponsoriza ACI cu produsele sale in cadrul 
evenimentelor, cursurilor, atelierelor de gatit, etc. pe care aceasta le va organiza; se vor 
cauta si alti parteneri din diferite domenii pentru a putea atinge obiectivele prevazute in 
prezentul program.  
 

Progresiv și în funcţie de condițiile Covid- 19, vor fi elaborate noi programe. 
 
 
 
 
 

Presedinte Enza Barbaro  
Associazione Cuochi Italiani 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


