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România printre tarile UE cu cel mai
mare somaj în rândul populatiei sub 25 de
ani România este a doua tara din Uniunea
Europeana în ceea ce priveste somajul în
rândul populatiei cu vârsta sub 25 de ani, cu o
rata de 20,7 la suta consemnata în luna
octombrie, potrivit Oficiului de Statistica al
Uniunii Europene, Eurostat. Pe primul loc se
afla Grecia cu o rata a somajului în rândul
tinerilor de pâna în 25 de ani de 22,9 la suta,
în luna octombrie 2007 comparativ cu aceeasi
luna a anului trecut, fiind urmata de România
- 20,7 la suta si Franta - 19,3 la suta. România
sta bine în ceea ce priveste somajul înregistrat
în rândul populatiei de peste 25 de ani, cu o
rata de 5,8 la suta, clasamentul fiind condus
de Slovacia - 10,2 la suta, Germania - 7,7 la
suta, Polonia si Portugalia - 7,6 la suta.
Constanta: Orasul cu cea mai mare
putere de cumparare, dupa Bucuresti.
Constanta este, dupa Bucuresti, orasul cu cea
mai mare putere de cumparare din tara.
Directorul Departamentului organizare târguri
si expozitii din cadrul ROMEXPO, Catalin
Trifu, a declarat la Constanta, ca orasul se
situeaza pe locul doi pe tara din punct de
vedere al puterii de cumparare, iar interesul
mare al expozantilor pentru târgurile de pe
litoral a dus la organizarea unei editii speciale
a târgului de îmbracaminte - TINIMTEXcadouri, care se va desfasura în perioada 1216 decembrie, la Mamaia. La manifestare vor
participa peste 220 de firme.
The Banker: BRD, cea mai buna banca
din România. BRD - Groupe Societe Generale
a primit, pentru al doilea an consecutiv, din
partea revistei ,,The Banker’, titlul de ,,Cea
mai buna banca din România în anul 2007'.
Premiul acordat de revista britanica este cel
de-al treilea obtinut de BRD în acest an de la
o publicatie internationala, dupa câstigarea
titlului ,,Banca anului 2007 în România’ si din
partea revistelor ,,Euromoney’ si ‘Global
Finance’. ‘Cu o expansiune fara precedent, atât
în termeni de agentii bancare, cât si în ceea ce
priveste resursele umane, BRD-Groupe
Societe Generale a avut un an 2007 cu totul
extraordinar, în care a reusit sa creasca la toate
capitolele, în conditiile în care a reusit sa
mentina o rata înalta a profitabilitatii, cu un
ROE (Return on Equity) de 35 la suta’, se arata
în comunicatul The Banker.
Stirile, filmele artistice si divertismentul,
preferatele românilor. Stirile, filmele artistice
si emisiunile de muzica si divertisment sunt
cele mai urmarite programe de televiziune,
potrivit studiului ‘Obiceiurile, atitudinile si
satisfactia publicului radio si TV’ prezentata
de INSOMAR într-o conferinta organizata de
Consiliul National al Audiovizualului (CNA).
Pe primul loc în preferintele românilor se afla
programele de stiri, urmarite de 60,6% din
populatie, urmate de filmele artistice si
programele de muzica si divertisment, care
sunt urmarite de peste jumatate dintre români.
Volumul ‘Elena, portretul unei regine’,
lansat la MNIR. Principele Radu de
Hohenzollern-Veringen a lansat, în Sala
Lapidarium a Muzeului National de Istorie a
României (MNIR), volumul bilingv, în româna
si engleza, ‘Elena, portretul unei Regine’,
aparut la Editura Rao, în conditii grafice
exceptionale. Albumul, semnat de principele
Radu si prefatat de principesa Margareta, ofera
un frumos portret în imagini si cuvinte a celei
care a fost regina-mama Elena, în cele 90 de
pagini cartea reunind fotografii-document,
portrete ale acesteia din perioada 1920-1967.’
O marturie de suflet, de o rara gingasie,
creionând un amplu portret al reginei-mama,
care onoreaza Rao’ - dupa cum o caracteriza
directorul editurii, Ilie Câmpeanu. ’Unul
dintre multele lucruri pe care Amama (n.r. Regina Elena) mi le-a spus a fost sa nu îmi fie
frica sa-mi arat afectiunea sau sa-mi pese de
anumite lucruri. Ea stia cum sa-si apropie
oamenii si sa le arate afectiune într-un mod
gratios si sincer, indiferent de cine erau acei
oameni, ori de culoarea lor’, spune principesa
Margareta în prefata albumului.’ Emotia
amintirii ei este prea mare. Noi, surorile mele
si cu mine, îi spuneam Amama, care înseamna
bunica, dar seamana cu ‘anima’, care în latina

înseamn ‘suflet’’, a marturisit, la lansare, principesa Margareta. Evocând, cu lacrimi, importanta
istorica a aportului reginei la viata politica si
sociala a României, principesa a elogiat
‘eleganta, inteligenta, curajul reginei din timpul
razboiului, când i-a ajutat pe evrei, frumusetea
interioara si exterioara a reginei-mama’.
BOR respinge noile acuzatii ale
Patriarhului Alexii al II-lea. Purtatorul de
cuvânt al Patriarhiei Române, preotul Constantin
Stoica, a respins, acuzaciile Patriarhului
Moscovei si al Întregii Rusii, potrivit carora
Biserica Ortodoxa Româna (BOR) a încalcat
spatiul canonic al Bisericii Ortodoxe Ruse prin
reactivarea celor trei eparhii din Republica
Moldova, de catre Sinodul BOR. Patriarhul rus
a facut aceste declaratii la întâlnirea cu
mitropolitul primar Cristofor al Bisericii
Ortodoxe din Cehia si Slovacia. Alexsii al IIlea a sustinut ca decizia ‘Sinodului Bisericii
Române a fost luata imediat dupa alegerea lui
Daniel în calitate de patriarh al României, care
i-a succedat defunctului patriarh Teoctist,
decedat în iulie’. ‘Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române nu a facut altceva decât sa ia
act de reactivarea celor trei eparhii în cadrul
Mitropoliei Basarabiei, care au fost recunoscute
de catre autoritatile de stat ale Republicii
Moldova’, a precizat preotul Constantin Stoica.
Marile platforme industriale ale
Brasovului si-au închis portile în 2007. Putine
dintre uzinele judetului Brasov, în care lucrau
zeci de mii de muncitori înainte de 1989, mai
functioneaza si în prezent, dupa 18 ani de la
caderea regimului comunist. Marile citadele
comuniste - Steagul Rosu, cu 22.000 de salariati
în 1989, Tractorul, cu 23.000 de angajati,
Rulmentul, unde lucrau 9.000 de oameni,
Nitramonia Fagaras, cu 5.000 de salariati - au
fost închise rând pe rând dupa ce Autoritatea
pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS)
a încercat ani de-a rândul privatizarea lor. Altele,
cu un numar mai mic de salariati, cum ar fi Nivea
(produse cosmetice), CIBO (produse
zaharoase), IUS - productor de unelte si scule,
Lubrifin - productor de uleiuri pentru
automobile, au fost privatizate cu firme din
Germania, Franta sau SUA si îsi continua
activitatea si în prezent.
Boboteaza în biserica de gheata. Pentru al
doilea an consecutiv, slujba de Boboteaza de la
Bâlea Lac se va oficia în singura biserica de
gheata din România, situata la altitudinea de
peste 2.000 de metri, în Muntii Fagaras, a
declarat pentru ROMPRES initiatorul
proiectului, Arnold Klingeis.’Duminica, 6
ianuarie, asteptam în biserica de gheata de la
Bâlea preoti evanghelici si catolici, care vor
oficia slujba de Boboteaza, aceast slujba
marcând si deschiderea oficiala a acestei biserici
inedite’, a precizat Klingeis. Deocamdata,
biserica de gheata de la Bâlea se afla în plin
proces de constructie. În acest lacas de cult
deosebit, doar preotii ortodocsi au refuzat pâna
acum sa slujeasca, din cauza ca biserica nu este
cladita din piatra, caramizi sau lemn si se va
topi odata cu încalzirea vremii. Prima biserica
de gheata din România a fost inaugurata anul
trecut, când un sobor de preoti de la mai multe
culte au oficiat prima slujba ecumenica din tara.
Ulterior, în biserica de gheata a fost oficiat un
botez si mai multe cununii.
Ciorile poloneze si ucrainene, atrase de
gunoaie. Mii de ciori din Polonia si Ucraina
ierneaza în Timisoara, alaturi de suratele lor
autohtone din Parcul Catedralei, fiind atrase de
gunoaie. Biolog Andrei Kiss, cercetator stiintific
si coordonator al Sectiei de stiinte ale Naturii
de la Muzeul de Istorie a Banatului Timisoara,
a declarat pentru ROMPRES ca cele circa
15.000 de exemplare de ciori si stancute de
semnatura nu ar ramâne în oras nici vara daca
nu ar gasi hrana.’Ciorile prefera Timisoara
pentru ca, spre exemplu, la Szeged, în Ungaria,
ar muri de foame. La noi, au la îndemâna groapa
de gunoi de lânga Timisoara, morile si silozurile
din zona. Dup închiderea acestei gropi de gunoi,
pasarile vor fi nevoite sa se reorienteze spre alte
spatii, care sa le asigure sursa’, a explicat Andrei
Kiss. Cercetatorul spune ca aceste pasari
migratoare sunt atrase la noi de gunoaie, însa
apreciaza prezenta lor în zona, deoarece acestea
‘fac curatenie’ consumând hoituri.

Iordanitul - sarbatoare populara.
Iordanitul este un obicei al cetei de feciori,
asemanator colindelor, din ziua Sfântului Ioan
Botezatorul. Membrii cetei constituite în
preajma Bobotezei, numiti iordanitori, merg din
casa în casa si ridica în sus persoanele întâlnite,
în special fetele de maritat si copiii, iar unul
dintre flacai, care joaca rolul de preot, stropeste
membrii familiei cu busuiocul înmuiat într-o
caldarusa, cântând Troparul Bobotezei. În unele
sate, persoanele întâlnite pe ulita sunt udate sau
sunt duse la fântâna, fetelor de maritat li se iau
basmalele de pe cap, semn ca sunt invitate la
masa comuna. Iordanitorii primesc în dar
bautura, carne de porc, colaci si bani cu care
platesc lautarii. Cu alimentele adunate în dar,
flacaii organizeaza o masa comuna, la care se
bea în exces, de unde si expresia ca ‘te-ai
iordanit’, adica ‘te-ai îmbatat’.
George Mihaita, director pentru înca trei
ani la Comedie. Actorul George Mihaita a
anuntat trupa Teatrului de Comedie, la
împlinirea a 47 de ani de la înfiintarea acestei
scene bucurestene, ca va fi în continuare
directorul institutiei pentru alti trei ani. Mihaita
a obtinut punctajul de trecere la evaluarea
managerilor de teatre subventionate de Primaria
Municipiului Bucuresti, care a avut loc la
sfârsitul anului trecut.
’Daca am vreun merit ca director al Teatrului
de Comedie este ca am reusit sa aduc oameni
de valoare aici, la teatru. Suntem o familie si
sunt mândru ca pastoresc aceasta familie. Am
fost ales director înca pentru trei ani - pentru
unii e o veste buna, iar pentru altii, poate, mai
putin buna’, a spus George Mihaita în spiritul
genului practicat de acest teatru.
IGPR: România nu este o tara de tranzit
pentru materiale radioactive. Inspectoratul
General al Politiei Române (IGPR) nu detine
informatii potrivit carora România ar fi o tara
de tranzit pentru materialele radioactive, a
declarat pentru ROMPRES purtatorul de cuvânt
al IGPR, Sarmizia Fetcu.
’În legatura cu afirmatiile pe care le-a facut
directorul Asociatiei Internationale pentru
Energia Atomica (AIEA), în ceea ce priveste
competentele Politiei Române, la nivelul
structurii noastre nu detinem informatii care sa
ateste faptul ca România ar fi, în mod real, o
tara de tranzit pentru materialele radioactive si,
în nici un caz, care sa produca infractionalitate
la nivelul acesta’, a spus Sarmizia Fetcu. Ea a
adaugat ca astfel de informatii au fost
înregistrate ‘absolut sporadic si, prin urmare, nu
putem vorbi de un fenomen’.Afirmatiile
purtatorului de cuvânt ale IGPR au fost facute
în contextul declaratiilor directorului AIEA,
Mohammed el Baradei, potrivit caruia România
se numara printre statele unde se înregistreaza
cele mai numeroase tentative de trafic cu
materiale radioactive ce ar putea fi folosite de
Al-Qaida.
Principele Radu va fi si în 2008
reprezentantul special al Guvernului. Proiectul
‘Reprezentantul special al Guvernului
României’ va continua în 2008 si va fi finantat
din fonduri destinate promovarii imaginii
externe a României, potrivit unei hotarâri
adoptate în sedinta Guvernului. Bugetul
Ministerului Afacerilor Externe va fi
suplimentat în acest sens cu suma de 500.000
lei. Principele Radu de Hohenzollern-Veringen
a avut în anii trecuti statutul de reprezentant
special al Guvernului României. În anii 20032006, activitatea reprezentantului special al
Guvernului s-a concentrat pe probleme de
integrare europeana, cooperare si dezvoltare
durabila. Având în vedere noul statut al
României de membru al Uniunii Europene, acest
proiect a fost adaptat în 2007 la obiectivele de
promovare a României în plan extern.
Sarkozy: Sunt mândru sa vizitez o
Românie membra a UE. Presedintele Frantei,
Nicolas Sarkozy, a spus luni 4 februarie, în
discursul sustinut în plenul Parlamentului, ca
este mândru sa fie primul sef de stat francez care
viziteaza o Românie membra a Uniunii
Europene.
‘Am încredere în vigoarea României de azi
(...). Luati-va locul în Uniunea Europeana’, a
declarat presedintele Frantei, dând exemplu
modelul Logan realizat de Dacia-Renault ca un

mod prin care România se poate afirma pe piata
comuna europeana.
Franta nu va trada România.
Presedintele Frantei, Nicolas Sarkozy, a
declarat într-o alocutiune adresata celor doua
Camere ale Parlamentului, ca Franta este o
prietena fidela si complet angajata României
si a dat asigurari ca tara pe care o conduce nu
va trada România.
‘Sa stiti ca Franta este o prietena fidela care
nu va va trada niciodata. Aceasta prietenie este
cu atât mai puternica, cu cât este de data veche
si profunda. Aceasta prietenie îsi gaseste
radacinile în matricea noastra latina comuna.
El a mentionat ca prietenia puternica dintre cele
doua state este ilustrata si de faptul ca
Bucurestiul era numit Parisul Europei Centrale,
iar românii erau numiti francezii Rasaritului.
Nicolas Sarkozy a adaugat ca prietenia
dintre România si Franta a capatat o
dimensiune nou gratie vizitei presedintelui De
Gaulle de acum 40 de ani, care a venit cu un
mesaj de speranta, fiind convins ca într-o buna
zi ‘aceasta cortina de fier a rusinii o sa cada,
iar popoarele sa fie reunite, Europa Centrala
sa devina libera si democrata’.
Sarkozy si Basescu au semnat Declaratia
de aplicare a parteneriatului strategic.
Presedintii Frantei si României, Nicolas
Sarkozy, si respectiv Traian Basescu, au
semnat ‘Declaratia comuna pentru punerea în
aplicare a unui parteneriat strategic între
România si Franta’.
Documentul pune în evidenta o serie de
obiective politice care vor orienta cooperarea
bilaterala în urmatorii ani, sprijinind în acelasi
timp procesele de modernizare a României si
de consolidare a capacitatii de a actiona ca
membru al Uniunii Europene.
Comunicat BNR privind politica
monetara. Consiliul de administratie al Bancii
Nationale a României a hotarât în sedinta din
4 februarie, majorarea ratei dobânzii de politica
monetara la nivelul de 9,0 la suta pe an de la
8,0 la suta, concomitent cu continuarea
gestionarii ferme a lichiditatii de pe piata
monetara prin intermediul operatiunilor de
piata. CA a decis, totodata, adoptarea unor
masuri prudentiale suplimentare, inclusiv prin
majorarea provizioanelor la creditele în valuta,
destinate debitorilor expusi riscului valutar si
mentinerea nivelului actual al ratelor
rezervelor minime obligatorii aplicabile
pasivelor în lei si în valuta ale institutiilor de
credit.
Consiliul de administratie al BNR a
analizat si aprobat Raportul trimestrial asupra
inflatiei, document ce va fi prezentat publicului
în data de 7 februarie 2008, când va fi anuntat
si calendarul pe urmatoarele 12 luni al
întâlnirilor CA al BNR dedicate politicii
monetare.
Totodata, tinând seama de ritmul rapid în
care continua sa creasca toate componentele
creditului neguvernamental, în special
componenta în valuta, CA al BNR a decis
mentinerea nivelului actual al ratelor
rezervelor minime obligatorii aplicabile
pasivelor în lei si în valuta ale institutiilor de
credit si adoptarea unor masuri prudentiale
suplimentare prin majorarea coeficiencilor de
provizionare pentru creditele în valuta
destinate debitorilor expusi riscului valutar
(Regulament 5/2002 cu modificarile
ulterioare) si extinderea aplicabilitatii acestor
prevederi la nivelul institutiilor financiare
nebancare.
Preluarea noilor masuri prudentiale în
normele interne ale institutiilor de credit si ale
institutiilor financiare nebancare se va face în
termen de 30 de zile de la publicarea acestora
în Monitorul Oficial.
CA al BNR apreciaza ca pe lânga
accentuarea, prin intermediul acestor decizii,
a caracterului restrictiv al politicii monetare,
implementarea unor masuri de întarire a
politicii fiscale si de venituri si intensificarea
reformelor structurale, în special a celor ce
privesc piata muncii, sunt esentiale pentru
asigurarea unei ancorari eficace a anticipatiilor
agentilor economici si populatiei si atingerea
într-o maniera sustenabila a obiectivelor de
dezinflatie pe termen mediu.
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