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Autorităţile din Danemarca 
au anunţat noi măsuri 
privind condiţiile de intrare 
pe teritoriul Regatului, 
care au intrat în vigoare 
la 1 august. România 
a fost inclusă pe lista 
ţărilor ”închise”, alături 
de Bulgaria, Luxemburg 
sau Portugalia. Potrivit 
autorităţilor daneze, cei 
care vin din România pot 
continua să călătorească 
în Danemarca doar cu 
”motiv întemeiat”. Pentru 
informaţii în limba română 
privind lista de ”motive 
întemeiate” se recomandă 
consultarea site-ului 
Ambasadei României la 
Copenhaga.
Intrarea cetăţenilor români 
pe teritoriul Danemarcei, 

cu motiv întemeiat, este 
permisă fără prezentarea 
unui test CovID-19. În 
cazul în care aceștia 
prezintă simptome clare 
de infecţie (tuse uscată, 
febră etc.), autorităţile 
daneze pot refuza intrarea.
Cetăţenilor români 
cu drept de ședere 
în Danemarca „li se 
recomandă ferm” o 
perioadă de carantină de 
14 zile la întoarcerea din 
România.
Cu privire la tranzit, 
autorităţile daneze permit 
deplasare în scop turistic 
într-o altă ţară decât 
Danemarca, dar se solicită 
dovada unei rezervări la o 
unitate de cazare din afara 
Danemarcei.

În Danemarca, cu ”motiv întemeiat”

Profesori fără catedră

Astfel, purtarea măş-
tii de protecţie acoperind 
nasul şi gura este obli-
gatorie pentru toate per-
soanele care au împlinit 
vârsta de 5 ani prezente 
în spaţiile publice deschi-
se, cum ar fi pieţele, târ-
gurile, zonele de aştep-
tare, cum ar fi staţiile de 
autobuz, peroane şi alte-
le asemenea, faleze, zone 
în care se desfăşoară ser-
bări publice sau pelerina-

je, exteriorul obiectivelor 
turistice, în anumite in-
tervale orare stabilite prin 
hotărârea comitetului ju-
deţean sau al municipiu-
lui Bucureşti pentru situ-
aţii de urgenţă. Spaţiile şi 
intervalele orare se stabi-
lesc, la propunerea direc-
ţiei de sănătate publică 
locală, luând în considera-
re ”probabilitatea prezen-
ţei concomitente a unui 
număr mare de persoane 

în spaţiile şi în intervalele 
orare respective, unde se 
constată dificultăţi în asi-
gurarea distanţei fizice de 
protecţie sanitară stabilite 
în condiţiile legii”.

Administratorii sau 
proprietarii spaţiilor publi-
ce deschise stabilite (...) 
sunt obligaţi să afişeze la 
loc vizibil informaţii pri-
vind obligativitatea pur-
tării măştii de protecţie în 
spaţiile respective.

Limitarea 
activității

Potrivit lui Raed Ar-
fat, noile prevederile care 
se aplică în privinţa pro-

gramului de funcţionare 
a teraselor şi jocurilor de 
noroc se referă la unităţi-
le administrativ-teritoriale 
în care se constată o răs-
pândire comunitară inten-
să a virusului şi/ sau un 
număr în creştere al per-
soanelor infectate cu vi-
rusul SARS-CoV-2. Astfel, 
aceşti operatori economici 
au obligaţia să ia măsuri 
pentru limitarea număru-
lui de clienţi la numărul lo-
curilor pe scaune şi limita-
rea oricăror activităţi care 
presupun interacţiunea fi-
zică între client. Raed Ara-
fat a explicat că diferenţa 
între cele două măsuri es-
te că în ceea ce priveşte 

portul măştii în spaţii des-
chise, ”decizia se ia la ni-
vel judeţean, la nivelul co-
mitetului judeţean pentru 
situaţii de urgenţă, la pro-
punerea direcţiei de să-
nătate publică”. ”În pri-
vinţa intervalelor orare - 
se poate limita până la o 
anumită oră activitatea în 
amplasamente, iar deci-

zia se ia la propunerea fie 
a Grupului tehnico-ştiinţi-
fic din cadrul Comitetului 
Naţional, fie a comitetului 
judeţean dintr-un anumit 
judeţ sau al municipiu-
lui Bucureşti, şi se apro-
bă, ca decizie, de Comite-
tul Naţional pentru Situaţii 
de Urgenţă şi devine obli-
gatorie”, a explicat Arafat.

Peste jumătate 
dintre fumătorii din 
România (57%) sunt 
bărbaţi, iar atunci 
când se apucă de 
fumat, românii 
o fac pentru a 
se simţi „cineva”, 
arată un studiu 
publicat recent de 
Reveal Marketing 
Research. 
Concluziile studiului 
citat evidenţiază 
faptul că fumătorii 
tind să accepte 
criticile, şi le 
însuşesc, dar acest 
lucru pare că le 
afectează imaginea 
de sine. În acest 
context, unul dintre 
motivele de conflict 
identificate este 
mirosul neplăcut al 
ţigărilor.

Aproape jumăta-
te (43%) dintre româ-
nii nefumători au încer-
cat să îi convingă pe cei 
dragi să renunţe la acest 
obicei, iar 15% au ajuns 
chiar la conflicte provoca-
te de acest subiect. În ce-
ea ce priveşte alternative-
le la ţigări, şi implicit fu-
mat, circa un sfert (23%) 
dintre fumători conside-
ră că sunt informaţi des-
pre alternative (produse-
le cu tutun încălzit şi ţigă-
rile electronice), în timp 
ce 11% dintre nefumă-
tori sunt de aceeaşi pă-
rere. „Deşi o mare par-

te dintre fumătorii români 
ştiu de existenţa alterna-
tivelor, doar 40% dintre 
cei care cunosc alternati-
vele au ales să le încerce, 
iar 38% au intenţia de a 
le încerca”, se precizează 
în cercetare.

Printre descoperiri-
le surprinzătoare făcute 
de acest studiu se află şi 
tensiunile create de fumat 
la locul de muncă. Astfel, 
pe de o parte, colegii ne-
fumători simt că lucrează 
mai mult decât colegii lor 
fumători, care iau deseori 
pauze de fumat, iar acest 
lucru este perceput ca o 
diferenţă în timpul dedi-
cat muncii. Pe de altă par-
te, din cauza timpului li-

mitat şi a presiunilor de a 
performa bine la locul de 
muncă, fumătorii se simt 
judecaţi când sunt nevoiţi 
să iasă în afara clădirii ca 
să fumeze.

Se apucă de fumat 
pentru a se simți 
”cineva”

Iar o altă concluzie a 
studiului realizat de Reve-
al Marketing Research es-
te aceea că, atunci când 
se apucă de fumat, româ-
nii o fac pentru a se sim-
ţi ”cineva”, pentru că în 
acest fel simt că îşi pot 
exprima mai bine identi-
tatea şi pentru că îi aju-
tă să se simtă mai împli-

niţi. În acelaşi timp, băr-
baţii sunt mai atraşi de fu-
mat decât femeile, în ra-
port de 57% faţă de 43%.

În mod surprinză-
tor, studiul a arătat că fu-
mătorii români sunt per-
soane cu o viaţă mai ac-
tivă, preocupate de sta-
rea de sănătate, de ali-
mentaţie şi mai atente la 
propria imagine! Fumăto-
rii români apreciază şi as-
pectele emoţionale poziti-
ve ale fumatului, cum ar fi 
eliberarea de stres şi so-
cializarea. În schimb, ne-
fumătorii percep mai de-
grabă aspectele negati-
ve legate de acest obi-
cei: repulsia faţă de mi-
ros, impactul asupra să-
nătăţii şi dependenţa pe 
care fumatul o creează. 
Studiul Reveal Marketing 
Research a fost realizat 
pe un eşantion de 1.100 
de participanţi din toa-
te categoriile de educaţie 
şi venit, în vârstă de pes-
te 18 ani. Jumătate dintre 
ei sunt fumători, iar jumă-
tate nefumători. Metoda 
de cercetare folosită este 
CATI, chestionar standar-
dizat aplicat telefonic per-
soanelor selectate aleator.

Săptămâna trecută a fost adoptată modificarea 
Anexelor 2 şi 3 ale HG 553/2020 privind 
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 
începând cu data de 17 iulie 2020. Noile măsuri 
impuse se referă la purtarea măştii în spaţiile 
publice.

Noi restricții impuse în lupta împotriva SARS-CoV-2

Surprinzător: Fumătorii români sunt 
persoane preocupate de sănătate, 
alimentaţie și atente la propria imagine

Un număr de 32 de 
cadre didactice au fost 
eliminate din concursul de 
titluarizare, pentru fraudă 
la proba scrisă. Aceștia 
vor rămâne fără catedră 
în anul școlar viitor, 
potrivit unui comunicat al 
Ministerului Educaţiei.
La proba scrisă din cadrul 
concursului de ocupare 
a posturilor didactice/
catedrelor vacante/
rezervate din învăţământul 
preuniversitar, 
desfășurată pe 29 iulie, 
în 123 de centre, s-au 
prezentat 27.002 candidaţi 
din cei 30.113 candidaţi 
înscriși. Din promoţia 
de absolvenţi ai anului 
2020, au fost prezenţi 
2.724 de candidaţi. 
Primele rezultate se 
afișează pe 4 august, la 
sediile inspectoratelor 
școlare și pe site-ul 
http://titularizare.edu.

ro. Contestaţiile se pot 
depune după afișarea 
rezultatelor, până la 
ora 21.00, respectiv pe 
5 august, până la ora 
12.00. Rezultatele finale 
se afișează pe 11 august. 
Pentru angajarea pe 
perioadă nedeterminată 
(titularizare), candidaţii 
trebuie să obţină la proba 
scrisă minimum nota 7, 
iar pentru angajarea pe 
perioadă determinată 
(suplinire), minimum nota 
5.
Repartizarea candidaţilor 
pe posturile didactice de 
predare vacante publicate 
pentru angajare pe 
perioadă nedeterminată, 
în ordinea descrescătoare 
a notelor obţinute la proba 
scrisă, se realizează în 
ședinţe publice sau on-
line, organizate de către 
inspectoratele școlare în 
intervalul 12 - 14 august.


