
România şi Bulgaria devin din nou
puteri agricole, la 30 de ani de la sfârşitul
comunismului, iar canalul de 64 de kilometri
dintre Dunăre şi Marea Neagră a devenit o
poartă către pieţele mondiale, relatează
Bloomberg. Canalul de la Dunăre până la
portul Constanţa, denumit „Canalul Morţii“
este de notorietate în istoria României. Mii
de prizonieri politici au murit pentru a-l
construi şi un dictator sever a falimentat ţara
pentru a lucra la finalizarea lui. La treizeci de
ani după încheierea comunismului, canalul a
ajutat la transformarea unora dintre cele mai
sărace state membre ale UE în cei mai mari
exportatori de grâu, scrie Bloomberg.
Simbolul opresiunii şi al vanităţii totalitare
este acum un exemplu al transformării unei
ţări care a îndurat unele dintre cele mai dure
condiţii în timpul Războiului Rece. România
şi Bulgaria au primit peste 30 miliarde de
euro ajutor pentru modernizarea agriculturii.
România a exportat 2,3 milioane de tone de
grâu de când a început sezonul, în iulie, mai
mult decât orice alt stat din UE, până acum.
Bulgaria s-a situat pe locul trei în clasament,
cu 885.000 de tone.

Gheorghe Lămureanu îşi aminteşte
proiectul canalului, redeschis de Nicolae
Ceauşescu în anii ‘70, când vânzările de
grâu în străinătate însemnau că mulţi
oameni trebuia să îndure foamea. Fermierul,
în vârstă de 64 de ani, a lucrat câmpurile
adiacente căii navigabile mai bine de patru

decenii şi foloseşte canalul pentru a le iriga.
„Tranziţia din comunism a fost dificilă”, a
spus Lămureanu. „Eram obişnuiţi să fim
producători. Nu am ştiut niciodată cum să
vindem, aşa că a trebuit să ne adaptăm”, a
adăugat el. Producţia depăşeşte cererea
internă, România fiind, de asemenea, un
element cheie pentru alte ţări din regiune
care fac parte din piaţa deschisă a UE.
Majoritatea a ceea ce exportă România nu
creşte în ţară. Căile navigabile pe Dunăre
aduc produse de la fermele din Slovacia,

Ungaria şi Serbia. Exporturile prin
Constanţa ar putea chiar să
depăşescă recordul anterior stabilit
în 1989.

Cea mai mare piedică pentru
extindere este infrastructura
feroviară şi rutieră din România şi
calitatea instalaţiilor de transport din
Bulgaria. Rutele de transport sunt
dotate cu echipamente mai vechi,

construite în timpul perioadelor economice
controlate de stat, care fac încărcarea mai
lentă decât în porturile occidentale.

Constanţa urmează să obţină un impuls
competitiv major. Un nou complex de
depozitare şi manipulare a cerealelor de 24
de silozuri este setat să transfere 72.000
tone pe zi pe nave, de şase ori mai rapid
decât rata actuală disponibilă. Complexul
costă peste 50 de milioane de euro, cea mai
mare parte a banilor provenind de la băncile
locale. UE a finanţat o conexiune feroviară
pentru a sprijini noul terminal. Un nou
complex de silozuri de cereale va face din
portul Constanţa, principalul centru de
încărcare a grâului din Marea
Neagră.„Construiţi drumul şi vor veni
oamenii”, spune Viorel Panait, preşedintele
celui mai mare manipulator de marfă din
Constanţa, Comvex SA. „Acest terminal a
fost o piesă care lipsea din puzzle”, a
adăugat el.
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Vremea se răcește
săptămâna aceasta

Săptămâna aceasta, o
masă de aer polar va
cuprinde teritoriul României,
mai ales în jumătatea de
nord a ţării, acolo unde
temperaturile vor scădea şi
cu 10 grade, de la o zi la
alta. Şi în capitală, vor fi
maximum 10 grade şi va
ploua. „Pentru ziua de marţi
se anunţă o răcire, începând
cu partea de nord, nord-est
şi nord-vest a ţării, dar totuşi
valorile termice se vor situa
în continuare peste cele
caracteristice perioadei, cu
maxime între 16 şi 23 de
grade Celsius”, a declarat
Raul Ilea, meteorolog ANM.
Potrivit acestuia, răcirea
vremii se va accentua de
marţi. „În schimb, miercuri,
răcirea vremii se va resimţi
în majoritatea regiunilor şi va
fi chiar semnificativă în vest,
nord, şi est, cu maxime de 8
- 10 grade în nordul
Moldovei, dar cu 20 -22 de
grade în Oltenia. Coboară o
masă de aer rece din nordul
continetului, cu caracteristici
polare”, informează ANM.

Pe scurt. Bloomberg despre Canalul Dunăre - Marea Neagră, simbolul totalitarismului:

„Canalul Morţii” a devenit o poartă
economică pentru Europa de Est

Canalul Dunăre - Marea Neagră

Poliţiştii români şi partenerii de pe
teritoriul statelor membre Schengen au
depistat, în ultima săptămână, 662 de
persoane, 72 de autovehicule şi 35 de
documente ce făceau obiectul unor
semnalări introduse în Sistemul
Informatic Schengen. 
În perioada 18 - 25 octombrie, au fost
localizate, pe teritoriul ţării noastre, 366
de persoane care fac obiectul unor
semnalări în Sistemul Informatic
Schengen (SIS), în urma schimbului
suplimentar de informaţii prin intermediul
Biroului SIRENE din cadrul Centrului de
Cooperare Poliţienească Internaţională -
Inspectoratul General al Poliţiei Române
(IGPR), se arată într-un comunicat
publicat pe site-ul IGPR. “Poliţiştii români
au pus în aplicare 18 mandate europene
de arestare, au depistat 45 de persoane
semnalate de statele membre ca având
refuzul intrării sau şederii pe teritoriul
Schengen, 98 de persoane care erau
căutate în vederea participării la o
procedură judiciară şi 10 persoane care
erau semnalate ca dispărute de
partenerii din statele Schengen”,
informează sursa citată. De asemenea,

de pe teritoriul României, au fost ridicate
21 de documente şi au fost găsite 64 de
autovehicule ce erau căutate de
partenerii din Spaţiul Schengen, pentru a
fi confiscate sau folosite ca probe în
cadrul procedurilor judiciare. “Totodată,
296 de persoane căutate de autorităţile
române au fost identificate de partenerii
străini pe teritoriul lor, în urma schimbului
de informaţii prin intermediul Biroului
SIRENE din cadrul Centrului de
Cooperare Poliţienească Internaţională.
Dintre acestea, 24 erau urmărite de
Poliţia Română, în baza unor mandate
europene de arestare, 15 erau
semnalate de statele membre ca având
refuzul intrării sau şederii pe teritoriul
Schengen, alte 13 persoane erau
căutate pentru participarea la o
procedură judiciară, iar 15 erau
semnalate dispărute de autorităţile
române”, precizează IGPR. De
asemenea, partenerii străini au
identificat pe teritoriul lor opt
autovehicule şi 14 documente căutate
de autorităţile române în vederea
indisponibilizării sau pentru a fi folosite
ca probe în cadrul procedurilor penale. 

În ultima săptămână

Sute de persoane și zeci de autovehicule,
depistate prin Biroul SIRENE


