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Celebration of the Accesion of Romania and Bulgaria
to the European Union

January 24, 2007

On January24th 2007, Union and League President Daniela
Istrate participated at the  celebration of  the accession of
Romania and Bulgaria to the European Union.

The elegant reception was hosted by Dr. Christian Stocks-
General Consul of Germany at his residence.

The celebration brought together diplomats from the
European Union, personalities from the US government and
representatives of Romanian, German and Bulgarian
communities.

Dr. Christian Stocks-General Consul of Germany,
Mr Gatalin Ghenea-General Consul of Romania,
Mr Ivo Mouskourov-General Consul of Bulgaria

Mr Catalin Ghenea-General Consul of Romania in
Los Angeles, Daniela Istrate, Mr. Ivo Mouskourov-

General Consul of Bulgaria

Union and League National President Daniela
Istrate, Dr.Christian Stocks-General Consul of

Germany , Mr.Billy Robbins of Counsel

Salariul minim la patron va fi cu 50 de lei mai mare
decât la stat. Conform contractului colectiv de munca negociat
de patronate si sindicate, salariul minim în mediul privat va fi
de 440 de lei, mai mare decât cel stabilit de guvern pentru
bugetari, care este de 390 de lei. Piata muncii va opera si în
2007, cu doua salarii minime, ca si pâna acum: unul stabilit de
guvern, si unul stabilit dupa negocieri între patronate si
sindicate. Salariul minim stabilit pentru mediul privat, prin
contractul colectiv de munca se aplica si societatilor comerciale
care nu sunt membre în vreun patronat, dar si salariatilor care
nu sunt membri de sindicat.

În premiera pentru România, contractul colectiv de munca
a fost negociat de partenerii sociali pe patru ani, 2007 – 2010,
numai salariul minim urmând sa fie negociat anual. Ana Bontea,
director în cadrul Consiliului National al IMM-urilor
(CNIPMMR), spune ca termenul mai lung de valabilitate al
contractului colectiv de munca ofera mai multa stabilitate si
predictibilitate pe piata muncii, iar patronii îsi pot gândi modul
de dezvoltare a afacerilor pe termen lung.

Contractul colectiv de munca unic la nivel national
stabileste coeficienti minimi de ierarhizare, care se aplica la
salariul minim negociat pe categorii de salariati. Astfel, daca
pentru muncitorii necalificati salariul minim este de 440 lei,
pentru muncitorii calificati si pentru absolventii de liceu salariul
minim este de 528 lei (440 X 1,2, unde 1,2 e coeficientul de
ierarhizare). Pentru absolventii de scoli postliceale, salariul
minim e de 550 de lei, pentru maistri – 572 de lei, pentru
absolventii de studii superioare de scurta durata, 660 lei, iar
pentru salariatii încadrati pe functii care necesita studii
superioare, salariul minim este, în acest an, de 880 de lei.
Cresterile salariale au fost necesare pentru ca România sa nu
fie tara cu cel mai mic salariu minim din Europa, explica Ana
Bontea. Conform unor predictii facute de specialisti, circa
350.000 de români ar putea pleca dupa 2007 sa lucreze în
Europa, ceea ce ar putea accentua lipsa fortei de munca ce se
manifesta deja în unele domenii. Pe de alta parte, patronii
români nu pot asigura cresteri salariale peste cresterile de
productivitate, spune Ovidiu Nicolescu, presedintele
CNIPMMR. Contractul colectiv de munca a flexibilizat modul
de concediere al angajatilor, stabilind termene mai scurte pentru
societatile comerciale mai mici. Astfel, în situatia în care
angajatorul vrea sa procedeze la concedieri colective, trebuie
sa consulte sindicatul sau pe reprezentantii salariatilor cu numai
15 zile înainte de trimiterea unei notificari scrise, daca
întreprinderea are mai putin de 100 de salariati, sau cu 20 de
zile înainte pentru firmele cu 101 pâna la 250 de salariati. Pentru
companiile cu peste 251 de salariati, consultarile dureaza 30
de zile.

Noul contract de munca elimina posibilitatea acordarii unor
salarii discriminatorii pentru femei, ca pâna acum, definind
principiul platii egale la munca egala. Alte noutati sunt ca, pe
perioada negocierilor contractelor colective de munca, sunt
interzise grevele, iar sindicatele si patronatele pot organiza, în
comun, la nivel de ramura sau chiar de unitate, servicii de
securitate în munca. Fiecare societate cu cel putin 50 de salariati
trebuie sa constituie un comitet de securitate si sanatate în
munca. Firmele trebuie sa constituie un fond special – 1 leu pe
an pentru fiecare angajat - pentru pregatirea, negocierea si
aplicarea contractelor colective de munca.

Sora lui Mowgli, gasita in jungla. O fata din Cambogia,
care a disparut cand avea opt ani, a fost gasita dupa ce a trait in
jungla timp de 19 ani. Tatal fetei lui Rochom P’ngieng a spus
ca a identificat-o dupa cateva semne de pe corp, insa ea nu
vorbeste nici o limba inteligibla.

Rochom P’ngieng a disparut pe cand ducea vacile la pascut
in provincia Rattanakiri, aflata la 350 de kilometri nord-est de

Phnom Penh. Politia locala a spus ca este “jumatate om,
jumatate animal”. Tatal fetei a precizat ca i se vor face teste
ADN pentru a demonstra ca cea care a fost gasita este intr-
adevar fiica lui. Initial, un satean a observat ca i-a disparut
mancarea si ca cineva a imprastiat-o in zona. Cand a vazut-o
pentru prima data, fata tremura si culegea boabe de orez de pe
jos pentru a le manca. “El a vazut un om gol, care semana cu
un salbatic, furisandu-se si furandu-i orezul”, a spus seful
politiei, Chea Bunthoeun. Sateanul, ajutat de cativa prieteni,
a reusit sa o prinda pe fata. Sal Lou, un politist din sat, a
marturisit ca salbaticul este de fapt fiica lui, recunoscand-o
dupa o cicatrice pe care o avea pe bratul drept. “Cand am
vazut-o, era goala si umbla aplecata, in pozitia unei
maimute...era doar piele si oase”, a spus tatal fetei. Sal Lou a
adaugat ca familia lui o urmareste cu atentie pe fata de cand
si-a scos hainele cu care a fost imbracata. Rudele ei cred ca
tanara intentioneaza sa se intoarca in jungla.

Cea mai mare descoperire stiintifica in 2006. Solutia
matematicianului rus Grigori Perelman la faimoasa problema
Conjectura lui Poincaré, formulata in 1904 de matematicianul
Henri Poincaré, s-a situat pe primul loc in topul celor mai
importante descoperiri din 2006 realizat de prestigioasa revista
Science.

Enigmaticul savant rus a facut senzatie nu numai pentru
ca a rezolvat o problema care i-a pasionat pe specialisti vreme
de un secol dar si pentru ca a refuzat medalia Fields, un premiu
in matematica echivalent cu premiul Nobel, fiind prima
persoana din lume care a facut acest lucru. Perelman a refuzat
si recompensa de un milion de dolari pe care Clay Mathematics
Institute din Boston a oferit-o pentru rezolvarea Conjecturii
lui Poincar.

Solutia la Conjectura lui Poincaré este urmata in top de
prima secventa de ADN nuclear extrasa din materialul genetic
al unui om de Neanderthal. Detaliile acestei descoperiri au
fost prezentate la o conferinta a Laboratorului Cold Spring
Harbor din New York de o echipa de geneticieni de la Institutul
pentru antropologia evolutiei Max Planck din Leipzig,
Germania. Pe locul al treilea in topul realizat de revista Science
este descoperirea faptului ca cele doua calote glaciare ale Terrei
se topesc intr-un ritm accelerat. Aceasta accelerare a procesului
de topire a calotei glaciare contribuie la cresterea nivelului
marii la nivel global cu o jumatate de milimetru anual. Jianli
Chen de la Universitatea din Texas si colegii sai au studiat
modificarile lunare remarcate, in perioada aprilie 2002 -
noiembrie 2005. Masuratorile pentru acest studiu au fost
realizate de satelitul Grace, lansat de Statele Unite in 2002.
Pe locul al patrulea se situeaza descoperirea paleontologilor,
in Canada, a uneia dintre cele mai importante fosile din istoria
evolutiei, veriga lipsa dintre pesti si animalele terestre, care a
trait acum 375 de milioane de ani. Veriga lipsa este un animal
asemanator crocodilului, numit de paleontologi Tiktaalik
roseae. Acesta are aceeasi importanta ca si Archaeopteryx,
faimoasa fosila care face legatura dintre reptile si pasari. Primul
dispozitiv de invizibilitate din lume este descoperirea care s-
a situat pe locul al cincilea. Acesta a fost creat de o echipa de
cercetatori britanici si americani si a fost construit in Statele
Unite, la cinci luni de la demonstrarea teoretica a posibilitatii
de a face obiectele invizibile. Dispozitivul functioneaza pe
principiul ca un obiect poate deveni invizibil daca lumina care
il ajunge nu este reflectata normal ci fortata sa se imprastie in
jurul obiectului facandu-l sa dispara. In topul celor mai
importante descoperiri stiintifice in 2006 au mai intrat un
medicament care a reusit sa imbunatateasca vederea
varstnicilor bolnavi de degenerare maculara si un microscop
ultraperformant cu ajutorul caruia se pot observa cele mai mici
detalii ale obiectului studiat.

Furturi de tablouri celebre. Recuperarea recenta a tabloului
de Goya de catre FBI a adus din nou la lumina un nou subiect
sensibil si anume furturile de arta, care au depasit deja ca valoare
sute de milioane de dolari. Dupa ce au recuperat tabloul lui Goya,
agentii FBI au explicat ca acesta a fost abandonat de hotii care
si-au dat seama “ca era prea fierbinte” ca sa-l poata pastra, mai
ales ca fusese pus pe lista “celor mai cautate obiecte de arta din
lume”. Aceasta lista FBI a “Most wanted” include si jaful de la
muzeul Isabella Stewart Gardner, din Boston, de unde, in 1990,
au disparut o serie de picturi semnate de monstri sacri ai artei, ca
Rembrandt si Vermeer.

Bonnie Magness-Gardiner, directorul departamentului FBI
care se ocupa de jafurile din lumea artei, a declarat ca nu este
neobisnuit ca un caz de acest gen sa fie solutionat dupa mai multi
ani: “arta nu se devalorizeaza niciodata, dimpotriva, devine din
ce in ce mai valoroasa. De cele mai multe ori, pentru o perioada,
operele de arta sunt ascunse de catre hoti si nu apar pe piata neagra
decat dupa ani buni, sau dupa ce un membru al familiei sau din
anturajul sau face un pas gresit”.

Una dintre picturile de pe lista FBI, un Caravaggio, lipseste
inca din anul 1969, insa agentii federali afirma ca punerea acestuia
in “top 10” a celor mai cautate tablouri va ajuta si la depistarea
sa. ”Am pus acest top “most wanted” si pe Internet, astfel incat
publicul sa le vada si sa ne poata oferi orice informatie, cat de
mica, este esential in ancheta”. De cand FBI a intocmit acest top,
in 2004, peste 850 de obiecte de arta (care valorau peste 65 de
milioane de dolari) au fost recuperate.

Unul dintre cele mai faimoase jafuri de pe lista FBI este cel
de la muzeul Isabella Stewart Gardner din Boston . La ora 1:24
a.m., pe data de 18 martie 1990, hotii au dat lovitura la muzeul
de arta. Cel mai mare jaf din lumea artei comis in istoria Statelor
Unite a ramas inca nerezolvat. A fost oferita o recompensa de
nici mai mult nici mai putin de cinci milioane de dolari. Valoarea
picturilor furate (realizate de Vermeer, Rembrandt, Flinck si
Manet) depaseste suma de 300 de milioane de dolari. Cel mai
valoros tablou disparut este “Concertul” lui Vermeer.

Pe lista FBI este postat si jaful din Oratoriul din San Lorenzo
. In 1969, doi hoti au intrat in Oratoriu si au scos panza “Nasterea
Domnului”, semnata Caravaggio din rama si au fugit. Pictura
este estimata la peste 20 de milioane de dolari.

Mai recent, in octombrie 1995, violonistei Erica Morini i s-a
furat vioara din apartamentul sau newyorkez. Instrumentul,
denumit Davidoff-Morini Stradivarius, a fost realizat in 1727 de
catre legendarul Antonio Stradivari si valoreaza peste trei milioane
de dolari. In decembrie 2002, doi hoti au utilizat o scara pentru a
urca pe acoperisul muzeului Vincent Van Gogh din Amsterdam .
Dupa ce au patruns in cladire, in doar cateva minute, acestia au
furat doua panze semnate Van Gogh, ambele valorand peste 30
de milioane de dolari. Desi politia olandeza a condamnat doi
barbati in 2003, picturile nu au fost recuperate. In 1999, chiar pe
31 decembrie, in timp ce afara toata lumea admira artificiile, un
hot a patruns in Muzeul Ashmolean, din Oxford , de unde a furat
un peisaj “View of Auvers-sur-Oise” semnat Cezanne, care valora
in jur de sase milioane de dolari. In august 2003, doi barbati au
furat din castelul Drumlanrig, din Scotia , “Madonna cu fusul” a
lui Leonardo Da Vinci. Considerata a fi una dintre cele mai
valoroase lucrari ale Maestrului, pictura a fost estimata la nici
mai mult nici mai putin de 65 de milioane de dolari.

In topul FBI mai figureaza si alte capodopere, care, fiind
subiectul unor cazuri deschise, sunt mult mai greu de traficat. De
obicei, hotii care fura astfel de obiecte de arta actioneaza la
comanda. Colectionari lipsiti de scrupule, care doresc sa aiba cu
orice pret anumite obiecte, cer hotilor sa le fie aduse indiferent
de unde se afla si platesc apoi serviciile acestora. Mai exista si
cazuri in care hotii fura operele, asteapta “sa se linisteasca apele”,
dupa care le scot la vanzare pe piata neagra.


