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Marcel Iures, onorat de Marele
Premiu Flacara. Actorul Marcel
Iures, care primit Marele Premiu
‘Flacara’ în cadrul unei gale
organizate, luni seara, 24 noiembrie,
la Teatrul National Bucuresti, a
declarat ca este onorat de aceasta
distinctie, spunând ca revista
respectiva este etalonul bunului simt.

Nu sunt interpret, sunt creator, si e o
mare capcana sa rezisti timpului. Ma
onoreaza acest premiu, pentru ca
Flacara este confidenta anumitei
masuri, a bunului simt’, a spus Marcel
Iures, distins cu Marele Premiu pentru
un ‘mare actor’. Premiile ‘Flacara’
sunt oferite pentru realizari
semnificative în domeniile: literatura,
teatru si film, muzica, arte plastice,
stiinta, jurnalism, management si
sport, la acestea adaugându-se si
Marele Premiu, acordat unei
personalitati reper pentru români.
Celelalte personalitati premiate au
fost Nichita Danilov - la sectiunea
literatura, ‘fiindca întotdeauna este
nevoie de un Nichita’, Irina Petrescu
- la teatru si film, pentru o ‘actrita fina,
fragila, energica si sensibila’, Grigore
Lese - la muzica, pentru un ‘ostean la
portile cerului’, Vladimir Zamfirescu
- la arte plastice, pentru ca arata o
alta fata a sfinteniei’, Vintila
Mihailescu - la stiinta, pentru ca
‘exclama mereu Ecce homo’, Aurel
Pavel - la management, pentru ca este
un ‘ghid al voiajelor ideale’ si Bogdan
Lobont - la sport, pentru o ‘pisica
printre ‘câini’ pe acoperisul fierbinte
al Nationalei’.

Cea de-a XIV- a editie a premiilor
Flacara a fost prezentat de actrita
Bianca Brad si jurnalistul George
Arion, iar fondul muzical a fost
asigurat de cei patru tenori ai trupei
Distincto.

Moody’s vede România în
recesiune în 2009.  România ar putea
intra în recesiune în 2009, iar Produsul
Intern Brut se va contracta cu 0,3 la
suta, potrivit analistilor de la agentia
de evaluare financiara Moody’s
Investors Service, citati de un post
de televiziune. Chiar daca 2009 va fi
un an dificil pentru România,
Moody’s apreciaza ca perspectiva de
rating a tarii va ramâne
‘stabila’.Inflatia în România va
scadea, în decembrie 2009, la 4,5 la
suta, din cauza contractarii
Produsului Intern Brut, se arata în
raportul agentiei de evaluare
financiara.

Medicament românesc pentru
terapia cancerului, aprobat în
Japonia. Autoritatea de control a
medicamentului din Japonia a
desfasurat o inspectie la facilitatile
de productie Sindan Pharma,
companie a grupului Actavis, în
vederea acreditarii pentru
comercializarea pe piata nipona a
produsului oncologic Irinotecan,
concentratiile 40 mg si 100 mg.
Inspectia desfasurata în perioada 4-
6 noiembrie a relevat ca facilitatile de
productie, laboratoarele si toate
sistemele GMP ale fabricii românesti
Sindan Pharma au îndeplinit cu
succes conditiile si normele impuse

de autoritatea de control a
medicamentului din Japonia,
Medicamentul, dezvoltat si produs în
cadrul unitatii Actavis din România,
este primul citostatic românesc
înregistrat si comercializat pe piata din
SUA, din luna februarie 2008. Sindan
Pharma, companie a grupului Actavis,
este centrul de excelenta al grupului,

specializat în
c e r c e t a r e a ,
dezvoltarea si
p r o d u c t i a
m e d i c a m e n t e l o r
generice oncologice.
”Actavis România
detine în prezent 232
de aprobari pentru
productia si
comercializarea de
m e d i c a m e n t e
oncologice în Europa,

Statele Unite si Japonia. Peste 300 de
aplicatii sunt în curs de aprobare
pentru diverse alte piete din lume.

Canalul Dunare - Bucuresti va fi
inaugurat în 2014.  Lucrarile la Canalul
Dunare - Bucuresti vor fi reluate la
jumatatea anului 2010, urmând ca
acesta sa fie inaugurat patru ani mai
târziu, dupa ce Canalul a trecut oficial
din administrarea Ministerului
Mediului în administra- rea
Ministerului Transporturilor, a
declarat Antonel Tanase, secretar de
stat în Ministerul Transporturilor.
Acesta a precizat ca lucrarile de
finalizare a Canalului, realizat în
proportie de 70 la suta înainte de 1990,
vor costa peste 500 milioane de euro,
finantarea urmând sa fie adusa din
fonduri europene sau de la compania
care va construi canalul, daca în urma
studiului de fezabilitate va fi aleasa
aceast forma de finantare.

În urma finalizarii acestui canal,
Bucurestiul va deveni a cincea capitala
port la Dunare, iar Capitala va avea
legatura cu doua mari, Marea Neagra
prin Constanta, si Marea Nordului, prin
Rotterdam. Canalul va avea o
capacitate de pâna la 20 milioane tone
marfa tranzit anual, va asigura apa
necesara pentru irigarea a peste
150.000 de hectare teren arabil si
alimentarea cu apa a localitatilor
limitrofe, dar si producerea a 58 de
GWh pe an energie electrica în
hidrocentralele din nodurile
hidrotehnice ale amenajarii, la care se
adauga 15 Gwh pe an produs în
nodurile hidrotehnice Tangabu si
Cucuieti de pe râul Dâmbovita.
Totodata, vor fi scoase de sub efectul
inundatiilor circa 30.000 hectare
terenuri agricole si 11 localitati.
Proiectul Canalului Dunare- Bucuresti
prevede existenta a doua cai navigabile
pe râurile Arges si Dâmbovita precum
si trei porturi: 1 Decembrie pe Arges,
Glina pe Dâmbovita si portul Oltenita.

Lucrarile la canalul Dunare-
Bucuresti au început în 1986, pe baza
unui proiect realizat în 1982, dar ideea
dateaza din 1929, când Parlamentul a
adoptat o lege privind construirea unui
canal care sa transforme capitala
României în port la Dunare.
Constructia efectiva a demarat însa
abia în timpul regimului comunist,
imediat dupa finalizarea canalului
Dunare - Marea Neagra. Pâna în 1990,
s-au realizat peste 70 la suta din lucrari,
dar dupa decembrie 1989 proiectul a
fost abandonat. În 1994, acesta a intrat,
în mod oficial, în conservare.

A fost lansat ‘Memoria exilului
romînesc: ziarul Lumea libera din
New York’  ”Cartea ‘Memoria exilului
românesc: ziarul Lumea libera din New
York’ a Mihaelei Albu, a fost lansata,
marti, 25 noiembrie, la Uniunea
Scriitorilor. ”Prima monografie a unui

ziar’, asa cum îsi intituleaza autoarea
volumul, a aparut la editura Fundatiei
Culturale Gheorghe Marin Speteanu,
cu îndrumarea Institutul National
pentru Memoria Exilului Românesc.
”Mihaela Albu a explicat ca un rol
foarte important în redactarea unei
astfel de lucrari l-a jucat faptul ca ziarul
‘Lumea libera’ nu este foarte cunoscut
în România. Este prima monografie a
unui ziar. ‘Lumea libera’ fost un ziar
anticomunist, scris foarte dur chiar de
la primul numar, care a aparut în anul
1988.  Ziarul este unul necunoscut
sau prea putin cunoscut în România si
pentru ca a aparut înainte de 1989,
m-am gândit ca ar trebui sa îl fac
cunoscut si aici, fiindca este un ziar
despre exilul românesc’, a spus
autoarea la lansarea cartii.

La eveniment au fost prezenti Dan
Anghelescu, cel care a si scris prefata
lucrarii, Marin Codreanu, redactor-sef
la editura Muzeul Literaturii Române,
profesorul universitar Mircea Itu,
precum si Sanda Budis, românca aflata
multi ani în exil.

Bucurestiul va avea un program
integrat pentru calitatea aerului.
Consilierii municipali bucuresteni au
aprobat un proiect de hotarâre privind
programul integrat de gestionare a
calitatii aerului, care va fi implementat
în urmatorii cinci ani în Capitala.

Programul a fost realizat în
Bucuresti, în perioada iulie 2007 - iulie
2008, de catre o Comisie tehnica din
care au facut parte specialisti ai
Primariei Capitalei, ai primariilor de
sector, autoritatilor sanitare si de
protectie a mediului, de la Registrul
Auto Român, Oficiu de cadastru,
Politia Rutiera, etc. Masurile impuse
de program vor viza înfiintarea
culoarului unic pentru mijloacele de
transport RATB, salvare, politie,
pompieri, amenajarea cu iarba a
terenurilor virane si a 30% din cele
construite.

Programul prevede finalizarea unui
alt proiect, intitulat ‘Life air aware’,
ceea ce va însemna implementarea unui
sistem de prognoza si avertizare în caz
de poluare pentru ca autoritatile sa
reactioneze unitar în astfel de
situatii.”Programul integrat de
gestiune a calitatii aerului va sugera
ca salubrizarea stradala, respectiv
maturata, aspirata si stropita, sa se faca
în intervalul orar 7,00 - 20,00, iar
colectarea deseurilor sa aiba loc între
orele 20,00 si 7,00 dimineata.”În
program se încurajeaza mersul pe
bicicleta, astfel încât fiecare institutie
publica si privata va fi obligata ca, pâna
la sfârsitul anului 2012, sa amenajeze
parcari speciale pentru biciclete.

WSJ: Criza economica va duce la
cresterea somajului în România.
Bulgaria, România si alte state
balcanice se vor confrunta cu
dificultati economice din cauza crizei
mondiale, care va avea ca efect
cresterea numarului somerilor, pentru
prima data în multi ani, conform unui
articol aparut în ‘The Wall Street
Journal’. Numarul somerilor va creste
nu numai pe pietele interne din aceste
state, ci si în rândul milioanelor de
emigranti din Balcani aflati în tarile care
se confrunta cu recesiunea, cum ar fi
Spania, Italia si Marea Britanie.

Lipsa accesului la fluxul de capital
extern va fi pedeapsa pentru tarile din
Europa de Est în 2009, sustine ‘The
Wall Street Journal’, care sustine ca
România si Bulgaria vor intra în
recesiune, dupa ce economiile celor
doua state au înregistrat cresteri  rapide
anul trecut.

Rata somajului înregistrat în luna
octombrie în România a fost de patru
la suta, fata de 3,9 la suta în luna

septembrie 2008 si 4,1 la suta în aceeasi
luna a anului trecut.

Pictura româneasca în Franta,
într-un album lansat la Palatul Sutu.
Albumul ‘Prezente ale picturii
contemporane românesti în Franta, cu
Soleil de L’Est, între 1990-2008'
(Présences de la peinture
contemporaine roumaine en France,
avec Soleil de l’Est, entre 1990 - 2008)
a fost lansat la Muzeul Municipiului
Bucuresti (Palatul Sutu) din Capitala.
În aceeasi seara a avut loc si vernisajul
unei expozitii ce cuprinde lucrarile a
25 din cei 43 de pictori români prezenti
în album, care au colaborat din anul
1990 cu Asociatia Soleil de l’Est -
organizatorul evenimentului de la
Palatul Sutu. Petre Achitenie, Traian
Bradean, Angela Popa Bradean, Dalia
Bialcovscki, Constantin Blendea,
Nicolae Blei, Elena Chelaru, Adiran
Chira, Augustin Costinescu, Horia
Cucerzan, Ion Grigore, Val Gheorghiu,
Dan Hatmanu, Ruxandra Ilfoveanu,
Corneliu Ionescu, Neculai Iorga,
Lucian Liciu, Vasile Murivale, Vasile
Pop Negrestenu, Stefan Pelmus,
Marilena Preda Sînc, Ioan Sulea,
Angela Tomaselli, Corneliu Vasilescu
si Teodor Vescu sunt cei 25 de artisti
ale caror lucrari vor ramâne expuse la
Muzeul Municipiului Bucuresti, pâna
duminica, 30 noiembrie. Franta ramâne
stimulentul si fervoarea spirituala,
artistica a momentului, chiar daca
exista ecouri ce spun ca ar fi America.

Eu stiu ca orasul - lumina va ramâne
pururi Parisul’, a marturisit artistul
Horia Cucerzan, adaugând ca expozitia
si lansarea albumului au rolul de a crea
o legatura importanta între România si
Franta. Editat în trei limbi (franceza,
româna si engleza), albumul prezinta
pe scurt biografia fiecarui artist în
parte, la care se adauga fotografii,
articole sau afise, precum _si lucrarile
care au fost expuse în Franta. De altfel,
albumul lansat poate fi privit ca o
recenzie a celor 60 de expozitii de
pictura româneasca realizate în Franta,
cuprinzând si lucrari sau cataloage
editate, timp de 20 de ani, de Soleil de
L’est, asociatie condusa de Mihai
Gavaza. Prezentând pictura
româneasca în Franta, aducem o
contributie la ceea ce se numeste
‘brandul’ României’, a declarat Gavaza.
Albumul este aparut la editura Arcade,
dedicând picturii românesti
contemporane peste 300 de pagini.

Geoana: actuala criza poate fi mai
devastatoare decât cea din anii ’30.
Presedintele PSD, Mircea Geoana, a
atras atentia în cadrul simpozionului
‘’Sfârsitul statului liberal - renasterea
statului social’’ ca actuala criza
economica mondiala poate avea efecte
mai devastatoare si mai profunde
decât cea din anii ’30, _si ca se impune
o regândire a modelului de societate.
”Liderul social democrat consider ca

actuala criza mondiala ar putea fi
transformata de România într-o
oportunitate. Este nevoie de o
revolutie a binelui. În acest fel,
România ar putea transforma criza
mondiala într-o oportunitate. (...)
Asistam la o lipsa de capacitate a
elitelor românesti de a contrapune
proiecte care sa ne reprezinte
interesele si valorile nationale.
Suntem împotriva statului
atotputernic care striveste cetateanul
ca un vataf. Nu acest stat ne trebuie,
ci unul echilibrat, eficient si robust,
capabil sa garanteze în realitate
drepturile constitutionale. Avem o
obligatie fata de România si fata de
cetatenii europeni, sa învatam din
aceasta lectie brutala de faliment
ideologic. Este nevoie de mai mult
stat, dar nu de orice fel de stat. Avem
nevoie de un stat care sa intervin
unde trebuie, când trebuie,’’ a
subliniat presedintele PSD.

Prezent la simpozion, Martin
Schulz, liderul grupului socialist din
P.E, s-a aratat îngrijorat de situatia
cetateanului de rând, subliniind
necesitatea cresterii puterii de
cumparare în Europa, pentru a
revitaliza Piata Comuna si a evidentiat
necesitatea de a reflecta asupra
raspunderii ce revine institutiilor
europene, si nu numai, pentru soarta
cetatenilor obisnuiti ai acestui spatiu.
Martin Schulz a mai condamnat

speculatiile care au condus la
cresterea preturilor la alimente,
afirmând despre acestea ca
reprezinta ’un sistem pervers,
care are consecinte asupra
întregii umanitati’.

S-a pierdut un mare
muzician jazz si pop.
Compozitorul Marcel Dragomir
si-a exprimat, vineri, 5
decembrie, regretul enorm
pentru pierderea unei valori a
muzicii românesti, prin moartea
Ancai Parghel. Era un muzician
de exceptie, un mare om de jazz
si de pop. Anca putea cânta
orice. A plecat în momentul în
care era convinsa ca Divinul a
salvat-o. Dumnezeu s-o
odihneasca!’’, a mai spus
Marcel Dragomir. Interpreta
Anca Parghel a murit la Spitalul

Judetean din Timisoara, în urma unui
cancer ovarian. Ea fusese internata
cu o seara inainte în stare grava cu
metastaze, cancerul fiind - potrivit
medicilor - în faza terminala. În urma
cu aproximativ trei saptamâni, la 13
noiembrie, artista a mai fost internata
la Spitalul Universitar de Urgenta
‘Elias’, ‘’ca urmare a complicatiilor
consecutive afectiunii cronice de care
sufera’’, declara atunci purtatorul de
cuvânt al spitalului, dr. Valentin Calu.
El spunea ca în pofida tuturor
manevrelor terapeutice efectuate,
boala si-a continuat evolutia cu
prognostic sever, starea generala fiind
foarte influentata. În 21 noiembrie,
artista a fost externata, dupa ce starea
sa de sanatate se ameliorase.

Anca Parghel a fost diagnosticata
în luna iunie cu o forma de cancer
ovarian, iar la sfârsitul aceleiasi luni
a fost supusa unei interventii
chirurgicale la Spitalul Bucur din
Capitala. Ulterior i s-a recomandat sa
mearg la o clinica de specialitate din
strainatate, iar pentru a o sprijini pe
artista, colegi din lumea muzicii si
personalitati din mass-media au
organizat un teledon, în urma caruia
s-au strâns 50.000 de euro. Acum
câtiva ani, Anca Parghel a mai
fost diagnosticata cu cancer la sân,
dar în urma tratamentelor, boala
a intrat în regresie.

ANCA PARGHEL

MARCEL IURES


