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Potrivit unor analize 
făcute la nivelul centrului 
național de coordonare a 
situațiilor de urgență, re-
luarea accelerată a tutu-
ror celorlalte activități (în 
condițiile în care nu se 
poate verifica în mod cert 

respectarea condițiilor de 
funcționare și comporta-
ment al populației), co-
roborată cu posibilita-
tea de mișcare neîngră-
dită a persoanelor din-
tr-o unitate-adminis-
trativă în alta, relaxa-

rea efectivă a populației 
în privința pandemiei, 
cât și un trend susținut 
de informații fake-news 
și de negare a gravității 
acesteia, precum și a 
măsurilor necesare pen-
tru controlul și combate-
rea infecțiilor, pot duce 
inevitabil la reluarea unui 
trend puternic ascendent 
al infecțiilor. Și, nu exis-
tă niciun motiv științific 
și rezonabil pentru ca-
re virusul să dispară sau 
să își reducă semnifica-
tiv rata de contagiozita-
te de până acum, având 

în vedere gradul aproa-
pe inexistent de imunita-
te a populației la această 
infecție! Potrivit Guver-
nului, progresele înregis-
trate în controlul efecte-
lor pandemiei, în perioa-
da anterioară, se deteri-
orează constant existând 
riscul dispariției efectelor 
benefice!

Numărul zilnic de ca-
zuri noi confirmate este 
ridicat, cu o tendință con-
stant crescătoare față de 
perioada stării de urgență 
și a primelor 2 săptămâni 
ale stării de alertă, cu ur-

mătoarele consecințe:
• Impact nefavorabil 

asupra stării de sănătate 
a populației.

• Afectarea capacității 
de funcționare a sistemu-

lui sanitar.
• Limitarea circulației 

cetățenilor români în 20 
de state ale Europei, cu 
interdicție în 3 state (Li-
tuania, Finlanda și Malta).
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Primăria Balotești anunță 
că au început lucrările la 
pasarela de peste DN1, în 
zona comercială. ”După 
mult timp, am luat toate 
avizele necesare, sperăm 
să nu mai fie nevoie 
de altele pe parcurs, 
și au început lucrările. 
Pasarela va avea scări, 
dar va fi dotată și cu lift. 
Termenul de execuție 
este de 12 luni, dar avem 
încredere că lucrările se 
vor finaliza mai repede”, 

spun reprezentanții 
Primăriei.

PagiNi realizaTe De CarMeN iSTraTe

Pasarelă la Balotești

În iunie 2020, au fost 
vândute, la nivelul întregii 
țări, 46.818 de imobile, cu 
14.729 mai multe față de 
luna mai 2020. Numărul 
caselor, terenurilor și 
apartamentelor care au 
făcut obiectul contractelor 
de vânzare-cumpărare, 
la nivel național, în iunie 
2020, este cu 6.611 mai 
mare față de perioada 
similară a anului trecut. 
Cele mai multe vânzări de 
imobile au fost înregistrate 
în București - 8.254, ilfov 
- 7.726 și Brașov - 3.302. 

Județele cu cele mai 
puține imobile vândute în 
iunie 2020 sunt Vaslui - 
279, Covasna - 280 și Olt 
- 300. Numărul ipotecilor, 
la nivel național, în iunie 
2020, a fost de 20.271, 
cu 5.524 mai mic față de 
luna iunie 2019. Cele mai 
multe operațiuni de acest 
gen au fost înregistrate 
luna trecută în București - 
4.379, ilfov - 1.813 și Timiș 
- 1,476. la polul opus, se 
află județele Sălaj - 36, 
Harghita - 37 și Covasna 
- 54.

Aproape 50.000 de imobile vândute

Sprijin pentru absolvenți

Document guvernamental: România ar putea ajunge la 1.600 de 
cazuri de coronavirus/zi, la jumătatea lui august
Începând de la jumătatea lunii iunie, evoluția 
cazurilor noi confirmate a urmat o rată de 
reproducere supraunitară, se arată în nota de 
fundamentare a HG privind prelungirea stării de 
alertă. Menținerea acestui trend de evoluție a 
situației ar putea să ducă la atingerea unui număr 
zilnic de cazuri între 1.200-1.600 la jumătatea lunii 
august.

Un şofer român din 
zece se enervează 
în trafic de fiecare 
dată când circulă cu 
maşina, iar gesturile 
şi cuvintele 
obscene reprezintă 
metoda ”preferată” 
de manifestare 
a furiei la volan, 
relevă un sondaj de 
specialitate, realizat 
în cadrul campaniei 
”Fii treaz la volan!”, 
derulată Asociația 
Pentru Promovarea 
Asigurărilor (APPA).

Conform sondajului 
”Cât de calm ești în tra-
fic?”, 80% dintre șoferii 
români sunt de acord cu 
faptul că persoanele ca-
re se enervează la volan 
sunt mai predispuse la 
comportamente pericu-
loase în trafic. În timp ce 
mai mult de jumătate din-
tre participanții la trafic 
(54%) susțin că se ener-
vează din când în când la 
volan, în funcție de tra-
fic, 11% se confruntă cu 
astfel de stări emoționa-
le aproape de fiecare da-
tă când circulă cu mași-
na, iar 30% au declarat 
că se enervează destul de 
rar atunci când conduc. 
În același timp, doar 5% 
dintre cei chestionați au 
spus că nu se enervează 
niciodată. În ceea ce pri-
vește modul în care își ex-
primă furia, majoritatea 
(37%) optează pentru 
gesturi și cuvinte obsce-
ne, 17% folosesc o com-
binație de gesturi obsce-

ne și folosirea claxonului 
în mod agresiv, iar 4% au 
declarat că recurg la ma-
nevre agresive - urmări-
rea șoferului, frână, de-
pășire la limită etc.

Pe de altă parte, o 
treime (33%) dintre cei 
intervievați arată că nu își 
manifestă furia verbal sau 
prin gesturi.

Un sfert dintre 
șoferii ”șicanați” 
reacționează la 
agresivitate

Potrivit sursei citate, 
un conducător auto din 
patru (25%) reacționea-
ză aproape imediat atunci 
când un alt șofer este 
agresiv față de el în trafic, 
31% fac acest lucru doar 
în anumite cazuri, în func-
ție de starea personală, în 
timp ce 32% nu reacțio-
nează niciodată agresiv în 
această situație. De ase-
menea, circa 43% dintre 
conducătorii auto decla-
ră că ”nu au dat nicioda-
tă flash-uri” unui șofer ca-
re mergea mai încet în fa-
ța lor, iar doar 11% măr-

turisesc că fac acest gest 
des. În plus, 13% dintre 
șoferi spun că au intrat 
într-o confruntare fizică cu 
un alt șofer cel puțin o da-
tă, 18% dintre participan-
ții la sondaj au coborât cel 
puțin o dată din mașină ca 
să se certe cu un alt șofer, 
iar 12% s-au abătut cel 
puțin o dată din drum ca 
să urmărească un alt șo-
fer care le-a tăiat calea.

Cercetarea de speci-
alitate arată că jumătate 
dintre șoferi au recunos-
cut că s-au simțit în peri-
col fizic în trafic, respec-
tiv 31% o dată sau de do-
uă ori de când sunt șoferi, 
iar 12% de câteva ori în 
ultimul an. Totodată, doar 
16% dintre participanții la 
sondaj nu au ”primit nici-
odată flash-uri” în trafic, 
36% au fost ținta unor 
astfel de gesturi de câ-
teva ori în ultimul an, iar 
12%, des (3% de fieca-
re dată când conduc, 9% 
aproape în fiecare săptă-
mână). Peste trei sferturi 
(76%) dintre cei chestio-
nați nu au fost confruntați 
niciodată de un șofer care 

s-a dat jos din mașină ca 
să se certe cu ei, însă un 
șofer din cinci a pățit cel 
puțin o dată acest lucru.

Cei mai mulți dintre 
conducătorii auto (82%) 
au declarat că nu au fost 
niciodată urmăriți de un 
alt șofer care a conside-
rat că a fost defavorizat în 
trafic, însă restul de 18% 
au pățit acest lucru cel 
puțin o dată.

La sondaj au partici-
pat 9.644 de respondenți, 
dintre care 8.885 de șo-
feri (92%). Circa 74% 
dintre aceștia conduc zil-
nic, iar 20% de câteva ori 
pe săptămână. În ceea 
ce privește genul respon-
denților, 66% sunt bărbați 
și 31% femei (3% au pre-
ferat să nu specifice), iar 
în ceea ce privește vâr-
sta, majoritatea se înca-
drează în categoria 18 - 
55 de ani, 46% din totalul 
participanților la sondaj 
au între 18 - 25 de ani, 
24%, între 35 - 55 de ani 
și 23%, între 26 - 34 de 
ani. Sondajul s-a desfășu-
rat online, în perioada 24 
iunie - 12 iulie 2020.

Nervi în trafic! Gesturile şi 
cuvintele obscene sunt formele 
de manifestare ”preferate”

aJOFM ilfov sprijină 
absolvenții 2020 
în găsirea job-ul 
potrivit și îi stimulează 
financiar pentru a se 
angaja! Ce trebuie 
făcut? Contactează 
experții aJOFM ilfov, 
la 021.332.37.08 și 
solicită înregistrarea în 
baza de date! Termenul 
de înscriere este: în 
cazul absolvenților de 
liceu, indiferent dacă 
au promovat sau nu 
au promovat examenul 
de Bacalaureat 
- 60 de zile de la 
încheierea cursurilor 
claselor terminale din 
învățământul liceal, 

respectiv 29 iulie 2020; 
elevii care nu au situația 
școlară încheiată la 
toate materiile se pot 
înregistra în 60 de zile 
de la data promovării 
examenului de corigență, 
dată înscrisă în 
adeverința eliberată de 
instituția de învățământ; 
iar absolvenții de studii 
superioare, în 60 de zile 
de la finalizarea studiilor 
anului terminal sau 
de la data promovării 
examenului de licență 
(dacă persoana 
promovează examenul 
de licență în termen de 
12 luni de la finalizarea 
studiilor).


