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”Acesta nu este un 
simplu proiect de hotă-
râre, este un proiect ca-
re poata salva viețile a mii 
de bucureșteni. Este un 
proiect dedicat pacienților 

COVID-19, care au nevo-
ie urgentă de transfuzii 
cu plasmă de la pacienții 
vindecați, care au dezvol-
tat anticorpi. În România 
există în acest moment 

peste 60.000 de infec-
tări și 30.000 de persoa-
ne vindecate. Din păcate, 
doar puțin peste 400 din-
tre pacienții vindecați au 
donat plasmă sanguină, 
și acest lucru se întâm-
plă pentru că Guvernul 
nu are un plan național, 
iar Ministerul Sănătății nu 
s-a preocupat de imple-
mentarea unui program 
prin care oamenii să fie 
stimulați să doneze. Ro-
mânia se confruntă, de 
ani buni, cu o criză per-
manentă de sânge și plas-

mă. Operații foarte gre-
le erau amânate și înain-
te de pandemie din cauza 
lipsei sângelui și a plasmei 
necesare. (…) Din acest 
motiv, ca și alte state eu-
ropene, am decis să acor-
dăm un stimulent financi-
ar în valoare de aproxima-
tiv 1.000 de euro, echiva-
lent în lei, sub formă de 
tichete, prin care oame-
nii care donează își pot 
achiziționa mancare și vi-
tamine pentru revigorarea 
organismului” a explicat 
primarul general al Capi-

talei, Gabriela Firea. Pro-
gramul se adresează unui 
număr de 500 de benefici-
ari cu domiciliul stabil sau 
viză de reședință în muni-
cipiul București, obținută 
cu cel puțin 6 luni înainte 
de depunerea cererii de 

aplicare în proiect. Buge-
tul proiectului este de 2,4 
milioane de lei, iar acesta 
se va derula pe parcursul 
anului 2020 (cu posibilita-
te de prelungire), în baza 
unui regulament care va fi 
elaborat curând.
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aproximativ 40% dintre 
elevii din mediul rural 
nu au participat la ore 
online, în timp ce doar 
64% dintre cadrele 
didactice au organizat 
ore online, relevă o 
cercetare realizată de 
Fundația World Vision 
românia. 36% dintre 
cadrele didactice au 
trimis și exerciții prin 
telefon, Whatsapp, 
Messenger ori teme 
printate copiilor, pentru 
că aceștia nu aveau 
mijloace de conectare 
online. Potrivit studiului, 

peste 55% dintre părinții 
din mediul rural nu au 
un dispozitiv digital 
pentru fiecare elev din 
familie, iar 8% dintre 
respondenți afirmă 
că nu dețin niciun 
dispozitiv care să-i 
permită copilului să-și 
continue educația acasă. 
doar 20% au afirmat 
că în familiile lor copiii 
au urmărit emisiunile 
teleșcoala. Motivul 
invocat de 8% a fost 
că nu au avut televizor 
care să le permită să 
urmărească emisiunea.

Imaginea reală a școlii românești

Autorităţile 
Republicii Federale 
Germania au 
actualizat lista 
„zonelor de risc” 
din România 
stabilită în contextul 
pandemiei 
de COVID-19, 
fiind adăugate 
municipiul 
Bucureşti, alături de 
alte 10 judeţe din 
România, respectiv 
Bacău, Brăila, 
Braşov, Dâmboviţa, 
Galaţi, Gorj, Ilfov, 
Prahova, Vaslui şi 
Vrancea, a anunţat 
MAE. Această 
măsură a intrat 
în vigoare pe 12 
august 2020.

Ministerul Afacerilor 
Externe reamintește că 
alte șapte județe - Argeș, 
Bihor, Buzău, Neamț, Ia-
lomița, Mehedinți și Ti-
miș - erau deja declara-
te ”zone de risc” din 7 au-
gust 2020. Toate persoa-
nele, indiferent de cetățe-
nie, care intră în Republi-
ca Federală Germania du-
pă ce s-au aflat într-una 
din zonele de risc trebuie 

să prezinte un test nega-
tiv COVID-19, efectuat cu 
cel mult 48 de ore înain-
tea sosirii (tradus în ger-
mană sau engleză) sau, 
alternativ, să se supună 
testării, gratuit, într-o pe-
rioadă de cel mult 72 de 
ore de la sosirea pe teri-
toriul german. Testarea 
se poate efectua direct pe 
aeroport sau în cel mult 
72 de ore de la intrarea 
în Germania, la medicul 
de familie ori la autorită-
țile locale de sănătate. În 
acest sens, călătorii tre-
buie să contacteze tele-
fonul de urgență medical 
116.117. În cazul neînde-
plinirii obligației de tes-
tare, autoritățile germa-
ne pot aplica sancțiuni de 
până la 25.000 euro. Da-
că testul este efectuat la 
momentul sosirii în Repu-
blica Federală Germania, 
călătorii au obligația de a 
se autoizola până la primi-
rea unui rezultat negativ. 
Măsura autoizolării la do-
miciliu nu se aplică celor 
care prezintă un test ne-
gativ COVID-19, efectuat 
cu cel mult 48 de ore îna-
intea sosirii pe teritoriul 
Germaniei. De asemenea, 
persoanele care intră în 
Germania venind  dintr-o 
zonă de risc (inclusiv cele 
mai sus-menționate) sunt 

obligate să completeze 
un formular de localiza-
re - Public Health Passen-
ger Locator Form - a că-
rui variantă în limba en-
gleză poate fi regăsită la 
următorul link: https://
www.rki.de/DE/Content/
Infekt/IGV/Aussteigekar-
te_Fluggast_EN.pdf?__
blob=publ icat ionFi le . 
Simpla tranzitare a teri-
toriului german nu este 
condiționată de obligați-
ile mai sus-menționate. 
În timpul tranzitului, este 
necesară evitarea oricărui 
contact strâns cu alte per-
soane și respectarea mă-
surilor specifice de pro-
tecție (distanțare socială, 
igienă, mască) fiind per-
mise scurte opriri pentru 
procurarea de alimente 
sau combustibil, însă nu 
și cele de tip turistic sau 
vizite. Regulile de condu-
ită, restricțiile și măsurile 
de relaxare decise la ni-
velul fiecărui land german 
pot fi accesate pe pagi-
na cancelariei federale: 
https://www.bundesre-
gierung.de/breg-de/the-
men/coronavirus/corona-
bundeslaender-1745198.

MAE reamintește că 
cetățenii români pot soli-
cita asistență consulară la 
numerele de telefon ale 
Ambasadei României la 

Berlin: +49 30 21239555, 
+49 30 21239514 și +49 
30 21239516, Consulatu-
lui General al României la 
Bonn: +49 228 6838135; 
+49 2286838211; +49 
228 6838244; +49 228 
6838254 și Consulatu-
lui General al Româ-
niei la München: +49 
89 553307; +49 89 
98106143, Consulatu-
lui General al României la 
Stuttgart +49 711 664 86 
11, +49 711 664 86 12, 
+49 711 664 86 13, +49 
711 664 86 14 și +49 711 
664 86 15, apelurile fiind 
redirecționate către Cen-
trul de Contact și Suport 
al Cetățenilor Români din 
Străinătate (CCSCRS) și 
preluate de către opera-
torii Call Center în regim 
de permanență. De ase-
menea, cetățenii români 
care se confruntă cu o si-
tuație dificilă, specială, cu 
caracter de urgență, au la 
dispoziție și telefonul de 
urgență al misiunii diplo-
matice a României la Ber-
lin +49 160 157 9938, ofi-
ciului consular al Români-
ei la Bonn +49 173 5757 
585, oficiului consular 
al României la München 
+49 160 208 7789 și ofi-
ciului consular al Româ-
niei la Stuttgart +49 171 
681 3450.

1.000 de euro pentru bucureștenii 
care donează plasmă pentru 
pacienții bolnavi de COVID-19
Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
a aprobat hotărărea ”Donează plasmă, 
Salvează viaţă”, un program care se 
adresează pacienţilor COVID-19. Proiectul 
a fost aprobat cu 33 de voturi pentru 
(PSD-ALDE, PMP), 5 voturi împotrivă şi 7 
abţineri (USR şi PNL).

Capitala şi judeţul Ilfov, pe 
lista ”zonelor de risc” pentru 
Germania agenția națională a 

Funcționarilor Publici 
(anFP) anunță punerea 
la dispoziția oricărei 
persoane interesate a 
datelor despre posturile 
vacante sau ocupate 
la nivelul administrației 
publice din românia, pe 
pagina sa web, www.
anfp.gov.ro, la secțiunea 
Carieră în funcția 
publică/ Situația funcțiilor 
publice - date deschise 
(http://www.anfp.gov.ro/
opendata.aspx). accesul 
la informații se realizează 
printr-o funcționalitate 
de interogare a bazei 
de date a Sistemului 

informatic integrat 
de management al 
funcțiilor publice și al 
funcționarilor publici. 
Potrivit sursei citate, 
căutarea se poate 
realiza prin aplicarea 
de filtre - tipul instituției 
publice: teritorial, central 
sau local; denumirea 
instituției; județul de 
interes; localitatea de 
interes; situația postului: 
ocupat, temporar ocupat, 
vacant sau temporar 
vacant; categorii de 
funcții publice; gradul 
profesional și clasa; tipul 
departamentului în care 
există postul.


