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UN MILIARD DE EURO ARUNCAT PE APA SÂMBETEI

În loc de modernizare, calea feratã
Bucureºti-Constanþa a fost cârpitã

P
remierul Ludovic Orban afirma
recent cã Guvernul va investi o
parte importantã din fondurile
europene ºi pentru modernizarea

culoarului IV de transport feroviar pa-
neuropean, pe tronsonul Curtici – Bu-
cureºti – Constanþa. Declaraþiile pre-
mierului au fost fãcute cu prilejul sem-
nãrii, la sediul Ministerului Transportu-
rilor, contractului de reabilitare a liniei
de cale feratã Braºov – Simeria, compo-
nentã a Coridorului Rin – Dunãre, pen-
tru circulaþia cu viteza maximã de 160
km/h, secþiunea Braºov – Sighiºoara,
subsecþiunea 2 Apaþa – Caþa.

„Odatã cu semnarea acestui tron-
son, practic avem semnate contractele
de construcþie pe toate tronsoanele de
cale feratã de pe principalul coridor
pan-european, legãtura dintre Braºov
ºi Curtici. Din Coridorul IV pan-euro-
pean, de la Constanþa pânã la Curtici, a
mai rãmas un singur tronson care ur-
meazã sã fie construit, este vorba de
tronsonul Predeal – Braºov. În rest toa-
te tronsoanele fie au fost finalizate, fie
sunt în curs de construcþie, aici fiind
vorba de o modernizare a cãii ferate la

standarde europene, permiþând viteze
de deplasare de pânã 160 de km/h pen-
tru transportul de persoane ºi de pânã
la 120 de km/h pentru transportul de
marfã, pe linie dublã, electrificatã”, a
spus prim-ministrul.

În realitate, dacã vorbim despre vite-
zele comerciale atinse pe tronsoanele
pe care ºeful Guvernului susþine cã sunt
deja modernizate, acestea ating cu greu

120 km/h pe anumite porþiuni de pe
tronsonul Bucureºti-Constanþa, iar
dacã vorbim despre electrificarea liniei
duble, este necesar sã îi reamintim pre-
mierului modul defectuos în care s-a lu-
crat pe acelaºi tronson, cu banii europe-
ni, prin programul ISPA ºi cu primele
fonduri obþinute post-aderare.

GEORGE MARINESCU
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Cale feratã în dreptul unei substaþii de tracþiune electricã

Oamenii fac maºini,
maºinile produc ºomeri
l Pentru prima oarã în ultimii ani, crearea de posturi nu þine ritmul cu desfiinþarea acestoral Lucrul la distanþã va fi menþinut, iar angajaþii îºi vor perfecþiona
abilitãþile de mai multe ori pe parcursul carierei, ca sã se adapteze la noile tendinþe de muncã

P
andemia de coronavirus a
adâncit inegalitãþile de pe
piaþa muncii ºi a accelerat
semnificativ ritmul în care
sectoarele public ºi privat
trebuie sã acþioneze ca sã se

asigure cã milioane de persoane îºi pã-
streazã posturile pe o piaþã în schimba-
re datoritã tehnologiei, conform unui
raport publicat sãptãmâna aceasta de
Forumul Economic Mondial (WEF).

Acesta subliniazã cã, în urmãtorii
cinci ani, automatizarea ºi o nouã divi-
ziune a muncii între oameni ºi maºini
vor elimina 85 de milioane de posturi
în întreaga lume.

Conform documentului, lucrul la
distanþã va fi menþinut, iar angajaþii
trebui sã se aºtepte sã îºi schimbe ca-
riera, respectiv sã îºi perfecþioneze
abilitãþile de mai multe ori pe parcur-
sul carierei, ca sã se adapteze la noile
tendinþe de muncã.

Astfel, aproape jumãtate din lucrã-
torii care ar urma sã îºi pãstreze postu-
rile în urmãtorii cinci ani vor trebui sã
înveþe noi calificãri, iar pânã în 2025
angajatorii vor împãrþi egal munca
între oameni ºi roboþi.

“Pandemia de Covid-19 a grãbit
sosirea viitorului muncii”, declarã
Saadia Zahidi, directorul general al
WEF, menþionând cã inegalitatea va
creºte, probabil, dacã lucrãtorii elimi-
naþi nu pot fi recalificaþi pentru noi
profesii.

Potrivit raportului, mai bine de douã
cincimi dintre companiile mari che-
stionate de WEF intenþioneazã sã îºi
reducã forþa de muncã datoritã inte-
grãrii tehnologiei. Documentul subli-
niazã: “Pentru prima oarã în ultimii
ani, crearea de locuri de muncã începe
sã nu mai þinã ritmul cu desfiinþarea
acestora, ceea ce va afecta extrem de
puternic lucrãtorii defavorizaþi”.

WEF aminteºte cã pandemia de co-
ronavirus a provocat o creºtere accen-
tuatã a ºomajului la nivel mondial, iar
în acest context mai multe economii
importante din Europa ºi din alte pãrþi

ale lumii au acordat diverse forme de
sprijin.

“Pe mãsurã ce cresc cifrele privind
ºomajul, extinderea protecþiei sociale
trebuie realizatã de urgenþã”, sublinia-

zã raportul, menþionând cã acest lucru
priveºte inclusiv sprijinul pentru reca-
lificarea lucrãtorilor care nu mai au
posturi ºi trebuie sã facã faþã locurilor
de muncã “ale viitorului”.

Conform WEF, pandemia riscã sã
adânceascã inegalitãþile existente pe
piaþa muncii deoarece industriile cele
mai afectate, inclusiv cãlãtoriile ºi tu-
rismul, ospitalitatea ºi comerþul cu

amãnuntul, tind sã aibã lucrãtori mai
tineri ºi cu salarii mai mici.

De menþionat cã Banca Mondialã a
avertizat cã pandemia ar putea creºte
inegalitatea veniturilor, respectiv ar

putea duce pânã la 115 milioane de oa-
meni în sãrãcie extremã în acest an.

A.V.
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KLAUS IOHANNIS, LAAPROAPE 5000 DE CAZURI DE INFECTÃRI/ZI:

“A închide þara nu este o soluþie”
l Preºedintele þãrii nu doreºte nici carantinarea municipiului Bucureºti, aflat
de douã zile în scenariul roºu al epidemiei

P
reºedintele Klaus Iohannis nu
ia în calcul un nou lockdown,
adicã o întrerupere totalã a ac-
tivitãþilor pentru o perioadã

mai micã sau mai mare de timp, deºi
ieri pandemia a atins un nou record în
þara noastrã prin cele 4848 de noi ca-
zuri de infectare cu Sars-Cov 2 în nu-
mai 24 de ore. Declaraþia a fost fãcutã
cu prilejul unei conferinþe de presã pe

care ºeful statului a þinut-o la Cotroce-
ni ºi în care acesta a spus: “În acest
moment nu discutãm la nivel de con-
ducere a statului despre un aºa numit
lockdown, adicã închiderea activitãþi-
lor, ci cãutãm soluþii pentru îngrãdirea
rãspândirii virusului ºi continuarea
activitãþilor esenþiale. (...)

În opinia mea, a închide þara, nu este
o soluþie. Trebuie gãsit un just echili-

bru care sã ne permitã sã ne continuãm
viaþa în condiþii de pandemie. Ne vom
întoarce la normalitate dacã avem grijã
acum ºi peste o lunã, ºi peste douã, ºi
dacã oamenii de ºtiinþã vor reuºi sã gã-
seascã un vaccin”.

Preºedintele s-a referit ºi la situaþia
din Capitalã, þinând cont de faptul cã
municipiul Bucureºti este de douã zile
în scenariul roºu al epidemiei.

“Nu am auzit nicio propunere care
vizeazã capitala sau judeþe întregi
pentru carantinare. Eu nu îmi doresc
sã ajungem la carantinarea Bucu-
reºtiului. Este evident cã unele autori-
tãþi s-au bâlbâit în luare deciziilor.
Este clar cã autoritãþile trebuie sã îºi
intre mai bine în rol, sã fie mai bine
organizate, sã prevadã evenimentele,
sã le explice. Lucrurile sunt duse la
nivelul autoritãþilor locale pentru cã
acolo trebuie sã se ia decizia pentru
fiecare localitate, deoarece este mult
mai eficient.

GEORGE MARINESCU
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