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EUROPEAN CURRICULUM VITAE
European format

PERSONAL INFORMATION/DATI PERSONALI

Name
Nome Tomaziu Patrașcu Ana-Maria

Address
Indirizzo Via IV Novembre n.1 – 70020 – Cassano delle Murge (Bari)

Telephone
Numero telefonico Celular: 0030/3282122286

Fax

E-mail
tomaziu_ana@yahoo.com

Nationality
Cittadinanza română

Date of birth
Data di nascita 29/08/1973

WORK EXPERIENCE/ESPERIENZE LAVORATIVE

Dates (from - to)
Date (da - a) 2016 – 2017

*Profesor de Limbă, cultură și civilizație românească în școlile:
- I.C. „Perotti- Ruffo” Cassano delle Murge
- Scuola 3° Circolo Didattico „Roncalli” Altamura
- D.D. Statale  „G. Caiati ” Bitonto
- I.C. „G. Calò” Ginosa
*Mediator  intercultural în Proiectul „Diritti a scuola”, an școlar
2016-2017, Școala I.C.„Perotti-Ruffo” Cassano delle Murge
(Bari), Italia.

2015 – 2016

*Profesor de Limbă, cultură și civilizație românească în școlile:
- I.C. „Perotti- Ruffo” Cassano delle Murge
- Scuola 3° Circolo Didattico „Roncalli” Altamura
- I.C. „Caiati – Rogadeo” Bitonto
- I.C. „G. Calò” Ginosa
- I.C. „Garibaldi” Bari

*Doctorandă – Universitatea „Al. I. Cuza” Iași (Romania),
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Filologie, anul III, Titlul Tezei – „Literatura de imigrație

românească în Italia”

2014 – 2015

*Profesor de Limbă, cultură și civilizație românească în școlile:
- I.C. „Perotti- Ruffo” Cassano delle Murge
- Scuola 3° Circolo Didattico „Roncalli” Altamura
- Scuola Secondaria di 1° Grado „Tommaso Fiore” Bari
- I.C. „Caiati – Rogadeo” Bitonto
- I.C. „Garibaldi” Bari
*Mediator lingvistic - Școala I.C. „Caiati Rogadeo” Bitonto –

20 ore;
*Expert, traducător în  limba română – limba italiană,

Consorzio Universus Bari, SCUOLA DI MANAGEMENT &
TECHNOLOGY– 20 ore;
*Doctorandă - Universitatea „Al. I. Cuza” Iași (România),
Filologie, anul II, Titlul Tezei – „Literatura de imigrație
românească în Italia”

2013 – 2014

*Expert, traducător în limba română – limba italiană,
Universus CSEI și Academia de Studii Economice din
București („Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața
muncii”, „Tranziția de la Școală la viață”);
*Profesor de Limbă, Cultură și Civilizație românească în școlile
din Italia:
- 3°Circolo Didattico „Roncalli” Altamura
- I.C. „Perotti – Ruffo” Cassano delle Murge
- Școala Sec. di 1° „Tommaso Fiore” Bari
*Mediator lingvistic, Școala IC. „Perotti – Ruffo” Cassano delle
Murge;
*Mediator intercultural în Proiectul „Diritti a Scuola”, Cassano
delle Murge (Ba);

2012 – 2013

*Expert, traducător în limba română – limba italiană, Consorzio
Universus Bari („Practici de succes în meseria de agent de turism
pentru circuite turistice tematice – schimb de experiență privind
exercitarea meseriei la angajatori din Italia”), 1 iulie 2014 – 1
august 2013
*Mediator intercultural în Proiectul „Diritti a Scuola”, Cassano
delle Murge (Ba)
*Profesor de Limbă, Cultură și Civilizație Românească în școlile:
- 3° Circolo Didattico “Roncalli” Altamura
- II.SS.„Rosa Luxemburg” Acquaviva delle Fonti
*Mediator lingvistic – IC. „Perotti – Ruffo” Cassano delle Murge
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*Mediator cultural - IC. „Perotti – Ruffo” Cassano delle Murge

2010 – 2011

*Mediator lingvistic – cultural la Școala Circolo Didattico Statale
„Perotti - Ruffo” Cassano delle Murge
*Mediator lingvistic – cultural – I.S.S. „Rosa Luxemburg”,
Acquaviva delle Fonti
*Colaborator, Expert extern, Scuola materna „Associazione
Insieme”, Cassano delle Murge
*Colaborator – jurnalist,Televiziunea locală „Telemajg”,
Acquaviva delle Fonti.

2008 – 2010 – institutor I
2007 – 2008 – profesor de Limba română
2000 – 2007 – educatoare
1992 – 2000 – profesor suplinitor de limba română

Name and  address of the
company

Type and field of activity
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
-tipo di azienda o settore

- Universus CSEI Bari;
- Scuola Secondaria di 1° „Tommaso Fiore” Bari;
- 3° Circolo Didattico „Roncalli”, Altamura;
- II.SS. „Rosa Luxemburg”, Acquaviva delle Fonti;
- Istituto Comprensivo „Perotti - Ruffo”, Cassano delle Murge,
tel. - 080/3211728;
-„Telemajg”, Acquaviva delle Fonti;

- Scuola materna „Associazione Insieme”, Cassano delle
Murge;
- Circolo Didattico Statale „C. Cianciotta”, Bitetto (Ba);
- Circolo Didattico Statale „San Francesco D’Asissi”,

Santeramo in Colle (Ba);
- Liceo Ginnasio Statale „Orazio Flacco” – Bari;
- Scuola Media Statale „V. Ruffo”, Cassano delle Murge;
- Istituto Professionale „Pietro Sette, Santeramo in Colle (Bari);
- D. D.Statale „G. Caiati” Bitonto (Ba), Italia;
- I.C. „G. Calò” Ginosa (Taranto), Italia;
- Gradinița „Sf. Sava”, Iași, România;
- Școala „Ștefan Bârsănescu”, Iași, România;
- Grădinița Cogeasca – Lețcani (Iași), România;
- Școala cu clasele I –VIII Deleni- Hârlău (Iași), România;

Activitate de traducere simultană, interpretariat
Activitate educativă
Activitate de mediere lingvistică și culturală
Activitate jurnalistică

Principal subjects-
occupational skills covered

Principali mansioni e
responsabilità

- Desfășurarea de activități instructiv – educative;
- Asigurarea dezvoltării armonioase a copilului din punct de
vedere afectiv, cognitiv, fizic, social; pregătirea copilului pentru
debutul școlar și integrarea lui în viața socială;
- Favorizarea integrării sociale și culturale a elevilor români în
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noul context social și cultural al țării de adopție;
- Oferirea instrumentelor lingvistice necesare comunicării într-o
limbă diferită de cea maternă;
- Desfășurarea de activități de traducere simultană și
interpretariat.

Title of qualification awarded
Qualifica professionale

acquisita
Profesor de limba română
Învățător – educatoare
Jurnalist
Interpret – traducător

EDUCATION AND TRAINING/ ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Name and type of organization
providing education and

training
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2013 – 2017: Doctorandă la Universitatea “Al. I. Cuza” Iași,
Facultatea de Litere, Școala Doctorală de Studii Filologice
(cursuri de zi)

2011 – 2012  Studentă – (Università degli Studi di Bari, Facoltà
di Lettere – Filosofia (pentru echivalarea studiilor)

2007–2009 – Master în Jurnalism, Universitatea „Al. I. Cuza”,
Iași, Facultatea de Litere (durata studiilor - 2 ani / cursuri de zi);

2003 – 2007 - Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de
Litere, Specializarea Limba și literatura română – Limba și
literatura italiană (durata studiilor – 4 ani/ cursuri de zi);

1997 – 2000 Școala Postliceală „V. Lupu” Iași, specializarea
învățător – educatoare (durata studiilor – 3 ani);

1987 – 1991 – Liceul Industrial „Ștefan cel Mare” Hârlau, Iași.

Main subjects and
professional skills related to

the education awarded
Principali materie ed abilità

professionali oggetto dello
studio

Elemente de pragmatică a comunicării – Practica relațiilor publice
– Istoria secolului XX – Canale și tehnici media (Dezvoltări
recente) – Tehnici de documentare Media și securizarea
informației – Cercetare postmedia – Geopolitica – Creativitate
publicitară – Arta filmului – Scriitori jurnaliști – Media
Interactivă – Cyberculture – Sistemul editorial.
Limba italiană – Literatura italiană – Fonetica și fonologia limbii
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române – Lingvistica – Lexicologia limbii române – Teoria
literaturii – Folclor literar românesc – Paleografie românească –
Psihologia educației – Morfologia limbii române – Gramatica
istorică a limbii române – Limba latină – Sintaxa limbii române –
Dialectologie românescă – Educație fizică – Pedagogie + Teoria și
metodologia evaluării – Istoria limbii române – Gramatica
comparată – Estetica – Literatura comparată – Didactica limbii
române – Practică pedagogică română – Instruire asistată la
calculator – Stilistica limbii române – Sociologia educației –
Practică pedagogică italiană.
Literatura română – Limba română – Limba franceză si metodica
– Metodica predării limbii române – Activitate de joc și recreative
– Psihologie – Pedagogie – Desen, modelaj și caligrafie – Muzica
și metodica predării – Aritmetica – Lucru manual și menaj –
Educație fizică și metodică – Literatura pentru copii – Metodica
predării istoriei – Metodica predării matematicii – Metodica
predării desenului – Metodica predării geografiei – Metodica
predării cunoștințelor despre natură – Practica pedagogică.

Title and professional
qualification obtained

Qualifica conseguita

- Jurnalist – Diploma de master
- Profesor/ Diploma de licență;
- Învățător/educatoare – Diploma de absolvire a Școlii Postliceale;

Level in national classification
( if applicable )

Livello nella classifica
nazionale

( se pertinente )

Liceu /Școala Postliceală /Universitate /Master/Doctorat

PERSONAL SKILLS AND EXPERTISE
Acquired in the course of life and career but not necessarily covered by formal certificates and
diplomas
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Mother tongue
Madrelingua

Limba română

Other languages
Altre lingue

[Specify language]
Limba italiană

Reading skills
Capacità di lettura

[Indicate level:
excellent, good,
basic]

excelent

Writing skills
Capacità di scrittura

[Indicate
level: excellent,
good, basic]

excelent

Verbal skills
Capacità di espressione orale

[Indicate level:
excellent, good,
basic]

excelent
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Social skills and competences
Level of interaction, in

multicultural environments, in
positions where communication

is important and situations where
teamwork is essential (ig. culture

and sports), etc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Grado di interazione con altre
persone in ambienti

multiculturali, assumendo ruoli
in cui la comunicazione è

importante ed in situazioni in cui
il lavoro di gruppo risulta

essenziale.( per esempio cultura
e sport )

Atestat pentru participarea la Seminarul „Donne, parole e
suoni…„Più lingue, più pace”, moderat de Președinta Mișcării
Internaționale „Donne e poesia”, prof. Anna Santoliquido, pentru
prezentarea materialului „Donne famose della Romania” (Femei
celebre în Romania), 18 decembrie 2013 – Scuola Secondaria 1°
„Tommaso Fiore” Bari;

Atestat de participare la Seminarul „PAROLE
DIVERSE…STESSA MAGIA”- „Fiabe per integrarsi”, eliberat
de I.C. „Perotti – Ruffo” Cassano, 21 mai 2014 – Școala „Perotti
– Ruffo” Cassano delle Murge;

„Attestato-per la partecipazione al progetto formativo –
interculturale interregionale «Fiabe per integrarsI»”,
Altamura, eliberat în data de 28 mai 2014 – 3° Circolo Didattico
„Roncalli” Altamura;

Atestat de participare la cursul de formare „Interventi
psicoeducativi e didattici per migliorare i comportamenti –
problema dei bambini con ADHD”, organizat de Școala
3°Circolo Didattico „Roncalli” Altamura,  perioada: 19 – 26
martie si 09 – 16 aprilie 2014  (12 ore);

Atestat pentru participare la Conferința, organizată de Asociația
„Amici della Biblioteca”, „Dossier Intercultura”, 5 mai 2014;

Diploma pentru participarea la Concursul Internațional „Vrei să
ne jucăm”, Grup Lccr I.C. “Perotti-Ruffo” Cassano delle Murge,
1 iunie 2014;

Atestat de colaborare la activitatea de cercetare în Proiectul
„Culture digitale. Un viaggio insieme ai bambini rom”),
organizat de Asociația „Ricerche Educative e Studi Sociali
(R.E.S.S.), împreună cu profesorii Letizia Carrera, Alberto
Fornasari de la Universitatea din Bari  „Aldo Moro” si cu prof.
Andrea Cassano, Antonella Cinquepalmi și Luissa Santelli
(eliberat în data de 10 iunie 2014);

Atestat de participare la cursul de  perfecționare „Miss –
Mediazione Interculturale sociale scolastica”- „Elementi e
percorsi di pedagogia interculturale”, Bari - 15 ianuarie 2014;

Atestat de participare la cursul de  perfecționare „Miss –
Mediazione Interculturale sociale scolastica”- „Elementi e
percorsi di pedagogia interculturale”,  Bari - 27 ianuarie 2014;

Atestat de participare la cursul de  perfecționare „Miss –
Mediazione Interculturale sociale scolastica”- „Lavoro di rete”,
Bari - 12 februarie 2014;

- ATTESTATO – Corso „Creare per comunicare e stare bene
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con se stesso e gli altri” (Progetto per integrare, Centro di
ascolto, sostegno e formazione per la prevenzione del disagio
sociale e scolastico), 12 gennaio 2012, Cassano delle Murge,
Italia;
- ATESTAT – Seminarul de formare - „Dezvoltarea abilităților
de viață a copiilor și adolescenților”, Clubul – “HAPPY
HOURS” și „SALVAȚI COPIII”( Integrarea în societate a
tinerilor care aparțin minorităților și grupurilor dezavantajate), 8
mai 2010, Școala „Al. Vlahuță”, Iași (România);
- ATESTAT – Seminarul de formare – „Dezvoltarea abilităților
de viață la copii și adolescenți cu părinți aflați în străinătate”
„SALVAȚI COPIII”, FILIALA IAȘI ( Dezvoltarea centrelor
comunitare de sănătate mintală; Proiect derulat în colaborare cu
Spitalul Clinic Socola Iași și ARTEST Iași), 24.04.2009, Iași
(Romania);
- ATESTAT - „Manager fără frontiere”, participare la schimbul
de experiență și la Conferința „Educația interculturală”,
13.04.2009 – 18.04.2009, GRECIA – KATERINI.
- ATESTAT pentru cursul „Introducere în pedagogia Waldorf”,
Federația Waldorf, România, 10.02.2009, București;
Cursuri - Formator – specializarea „Formarea profesională a
adulților”, 20 mai 2008, Iași, România;
- ATESTAT pentru participarea la Seminarul “Strategii de
prevenire a traficului de ființe umane”, 5.07.2005, Iași, România.

Organisational skills and
expertise

Coordination and management
of Human Resources, projects

and budgets; at work, in
voluntary work (ig. culture and

sports) and at home, etc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Quali coordinamento ed
amministrazione di personale,
progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di volontariato
( ad es cultura e sport), a casa,

ecc.

Organizarea Seminarului de intercultură „Fiabe per integrarsi”
Școala “Perotti – Ruffo” Cassano;
Colaborator în cadrul proiectului de cercetare „Alfabetizarea
copiilor de naționalitate romă”;
Voluntar – mediator lingvistic la Școala/ Istituto Comprensivo
„Perotti – Ruffo”, Cassano (activitate de voluntariat, anul 2012 –
2013 pentru doi elevi de naționalitate română);
Mediator Cultural în Proiectul POR „Diritti a scuola”, ianuarie
2013 – iunie 2013, „Sportello di ascolto che offre un servizio di
consulenza e supporto psicologico alle famiglie degli alunni, nelle
situazioni di difficile inserimento di alunni stranieri”;
Voluntar – „Università della Terza Età”, Cassano delle Murge –
prof. de Limbă și Civilizație Românească;
Președinta Asociației „Românii în Italia” (ARI), Filiala Bari,
activitate de voluntariat;
Colaborator la revistele culturar-literare locale;
Colaborator în cadrul evenimentelor culturale locale („Versi di
primavera ad Altamura”, „Parole nel mondo”);
Voluntară la Crucea Roșie Internațională;
Organizarea proiectului intercultural „Poveștile pădurii” între
Grădinița „Sf. Sava, Iași, România și Scuola d’infanzia
„Associazione insieme” din Cassano delle Murge, Italia;
Organizarea Proiectului intercultural „Natale per tutti” între
„Università della terza età” și Grădinița „Associazione insieme”,
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Cassano delle Murge (cu copii de naționalitate română);
Inițiator al Proiectului „Passeggiata in Romania”:
Activitate interculturală și de promovare a cursului de Limbă,
cultură și civilizatie românescă la Corato, sâmbătă, 27 aprilie
2013, orele 18,00- Libreria Secop Store;
Colaborator – „Parole nel mondo” cu publicarea poeziei în limba
italiană „Pomeriggio d’autunno”(parolenelmondo@gmail.com).

Technical skills and expertise –
CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE-
Computer, special machineries

and devices

Bune cunostințe de utilizare a instrumentelor Microsoft Office –
Microsoft Word, Internet Explorer.

Artistic abilities
Music, writing, design, etc.

CAPACITÀ ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno, ecc

- Competențe artistice privind compozitii literare, în special,
literatura pentru copii
- Competențe de interpretare actoricească
- 1 august 2003 – 1 septembrie 2005 – cursuri de teatru și
membră a trupei de teatru de amatori „Excelsior”, Casa de Cultură
„Mihai Ursachi”, Iași.

Publicații și conferințe:

*Publicație în Revista de Pedagogie internațională „Me Tis” -
articolul „Cultura Digitale: un viaggio insieme ai bambini rom” în
colaborare cu  Luisa Santelli Beccegato, Andrea Cassano,
Antonella Cinquepalmi, Rosa Ferrero, Alberto Fornassari-
Associazione „Ricerche Educative e Studi Sociali” (R.E.S.S.)- 10
Giugno 2014;

* „Linguistic interferences: Domestication of a language” –
articol publicat în  volumul Conferinței Communication, Context
and Interdisciplinarity- Ediția a III-a,  Târgu Mureş, Septembrie
2014 (organizatori: Alpha Institute for Multicultural Studies,
„Petru Maior” University of Târgu Mureş and „GHEORGHE
ŞINCAI” Institute for Social Sciences and the Humanities, Târgu
Mureş) – volum inserat în ISI – Web of Science;

*„The female literature of migration in Lingua madre. Racconti di
donne straniere” - articol publicat în volumul Conferinței
Language, Discourse and Multicultural Dialogue, 3rd edition,
Târgu Mureș, 2015, Discourse as a Form of Multiculturalism in
Literature and Communication (organizatori: ALPHA Institute for
Multicultural Studies, „PETRU MAIOR” University of Tîrgu
Mureş, and „GHEORGHE ŞINCAI” Institute for Social Sciences
and the Humanities, Tîrgu Mureş) – volum inserit in Thomson
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Reuters Web of Knowledge (ISI), februarie 2016;

*„Imigraţia, între toleranţă şi integrare” – articol publicat în
Proceedings of the 2nd International Conference “Globalization
between Intercultural Dialogue and National Identity”, Tîrgu
Mureș, Romania, 2015 (Arhipelag XXI Press, Târgu Mureș,
2015), volum inserit în Thomson Reuters Web of Knowledge
(ISI);

*„Literatura de imigraţie feminină în Italia” - articol publicat în
Proceedings of the 2nd International Conference “Globalization
between Intercultural Dialogue and National Identity, Tîrgu
Mureș, România, 2015 (Arhipelag XXI Press, Târgu Mureș,
2015), volum inserit în Thomson Reuters Web of Knowledge
(ISI);

*„Immigration literature in Italy” – articol publicato în volumul
Journal of Romanian Literary Studies, Issue no. 7/2015,
(International Romanian Humanities Journal, Arhipelag XXI
Press, 2015);

*“Letteratura migrante: Irina Ţurcanu e il suo «Alia, su un
sentiero diverso»”– articol publicat în Revista bilingvă (italo-
rumena) Orizonturi culturale italo-române, nr. 11- noiembrie
2014-anul IV – ISSN 2240 -9645;

* „Il motivo del ritorno nella letteratura di immigrazione
italofona” – articol publicat în  Revista bilingvă (italo-rumena)
Orizonturi culturale italo-române, nr. 12- decembrie 2014-anul
IV – ISSN 2240 -9645.

*Am susținut Conferințele:

*31 maggio 2016 - „Letteratura di immigrazione rumena in
Italia”- Scrittori rumeni italofoni: Viorel Boldis, Ingrid Beatrice
Coman, Irina Turcanu e Liliana Nechita- presso L’Univeersità
„Aldo Moro” Bari, Dipartimento di Lingue, Lettere Arti,
Italianistica e Culture Comparate;

*27 marzo 2017 - Conferenza Universitaria „La letteratura di
immigrazione rumena in Italia”-la scrittrice rumena italofona
Ingrid Beatrice Coman: la figura del bambino („orfano bianco”) e
la figura della donna rumena dopo la caduta di Ceausescu. Testi
proposti per l’analisi: Il volume „Il villaggio senza Madri” e il
romanzo „Badante per sempre”.
Università „Aldo Moro” Bari,  Dipartimento di Lingue, Lettere
Arti, Italianistica e Culture Comparate, ore 16,30-18,30.

*28 marzo 2017 – Conferenza Universitaria „La Mediazione
interculturale in Italia. Il ruolo del mediatore nella scuola e nella
società”
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Università „Aldo Moro” Bari,  Dipartimento di Lingue, Lettere
Arti, Italianistica e Culture Comparate, ore 16,30-18,30.

Alte publicații:

- „Marenuca și televizorul”, în volumul Cartea copilăriilor,
volum coordonat de Dan Lungu și Amelia Gheorghiță, Editura
Polirom, Iași 2016;
- „File de poveste” și „Povestea din lingură” (câștigătoare a
concursului de creație literară „Cenaclul Ion Creangă”), publicate
în Povești de la Bojdeucă, Iași, 2003;
- „Pe ulița mea nu trece niciodată Moș Crăciun”, Revista
literară, Școala Ștefan Bârsănescu, Iași 2008;
- „Calzino, la storia di un gattino birichino”, „L’Eco di
Acquaviva”;
- „La storia del sassolino”, „L’Eco di Acquaviva”;
- „Reverie”, „Sorvegliare” și „Invidie de toamnă”, publicate în
L’obiettivo culturale, Cassano delle Murge, Bari;
„Pomeriggio d’autunno”,  „Parole nel mondo”, „Meninas” 1
AA.VV., Cassano delle Murge – 30 novembre 2012.

Other skills
and competences not mentioned

above
ALTRE CAPACITÀ

e competenze non indicate
precedentemente

- Capacitate de a stabili fără dificultate relații adecvate cu
elevii;
- Capacitate de a influența pozitiv colectivul;
- Disponibilitate de a relaționa cu persoanele din jur;
- Capacitate empatică și creativă în munca educativă;

Premii și diplome obținute:

Premiul I și Diploma de Onoare la Conferința Internațională
„Modalități de prevenire și combaterea fraudelor informatice”,
Asociația Cultural-Științifică  „V.Pogor”,  România  Iași, 15
mai 2010;
Diploma de participare la Simpozionul Internațional, cu
lucrarea „Profesorul – factorul cheie în educație”, 7.04.2008,
Suceava;
Diploma de participare la Simpozionul Național „Tendințe
contemporane în metodologia didactică”, cu lucrarea
„Provocari didactice”, 12.04.2008, Iași;
Diploma de participare la Simpozionul Național cu participare
Internațională „Dimitrie Cantemir și vocația europeană a
gândirii românești” cu lucrarea „Filozofia discursului cifrat”,
Iasi – 2008;
„Diploma de Onoare” în semn de recunostință pentru fapte de
excepție realizate spre binele comunității locale și al oamenilor
din Comuna  Lețcani, Județul Iași”;
Premiul „Cenaclul Ion Creangă” la Concursul Național  de
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creație literară – Povești, Iași, 13 aprilie 2003;
2001 – Erou de reportaj în cadrul emisiunii „Omul săptămânii”,
realizată si difuzată de TVR1;

Driving licence
and other authorizations

PATENTE o patenti

ADDITIONAL
INFORMATION

Informazioni ulteriori

ANNEXES
Allegati

[List any annexes]


