
NR. 6/2020
(2418)

 27 martie – 16 aprilie
 4 pagini

 1 leu

Veºti bune: România primeºte douã
milioane de teste pentru coronavirus!

 PAGINA 3

Ordonanþe Militare pe teritoriul României

 PAGINA 4 PAGINA 2

Principiile de cooperare ale ACI Cum ne ferim de coronavirus Sculptura cu drujba, o meserie rarã

Mesajul preºedintelui ACI
Stimaþi membri,
Stimaþi prieteni,
În aceste timpuri dificile, doresc sã-mi

exprim solidaritatea cu toþi membrii Alianþei
Cooperatiste Internaþionale ºi în special cu
toþi cei care trec printr-o perioadã dureroasã
ºi de izolare.

Situaþia de urgenþã în care ne aflãm ºi
mãsurile adoptate de autoritãþile naþionale
pentru prevenirea rãspândirii Covid-19 re-
prezintã o mare provocare pentru comu-
nitãþile noastre ºi cooperativele care joacã
un rol important în ele.

Pentru binele comunitãþilor, toþi trebuie
sã demonstrãm inteligenþã ºi mult sânge rece
pentru a face faþã nu numai riscului pentru
sãnãtate, ci ºi funcþionãrii generale a între-
prinderilor ºi a activitãþilor noastre.

Stimaþi membri,
Multe cooperative ºi-au reorganizat deja

modul de lucru. Birourile ACI au fãcut acelaºi
lucru. Aº dori sã vã felicit pentru toate efor-
turile pe care le-aþi fãcut în organizaþiile
dumneavoastrã respective.

Este clar cã ne vom adapta acþiunile în
conformitate cu prevederile prescrise de
autoritãþile competente pentru a contribui
cât mai bine la protejarea oamenilor, aºa
cum am fãcut întotdeauna. În miºcarea coo-
peratistã ºtim cã „experienþa celuilalt”,
bazatã pe valori ca respectul, ascultarea,
acceptarea, empatia, ajutorul reciproc,
bunãvoinþa, responsabilitatea, solidaritatea,
buna cetãþenie etc. sunt fundamentale.

În situaþii de crizã, cooperativele au fost
mereu în prim-plan cu luciditate, îndrãz-
nealã ºi determinare. Astãzi, mulþumitã ine-
rentei lor solidaritãþi, unitãþii ºi spiritului de
pionierat, continuã sã genereze idei puter-
nice în beneficiul tuturor. Sã continuãm sã
comunicãm, sã împãrtãºim informaþii rele-
vante, sã apelãm la responsabilitatea ºi
sensibilitatea întregii miºcãri cooperatiste!

Vã urez tuturor sã aveþi forþa ºi curajul
sã faceþi faþã acestei perioade dificile!

Ariel Guarco,
Preºedintele ACI

pentru a merge la serviciu, pentru asigurarea de bunuri care
acoperã necesitãþile de bazã ale persoanelor ºi animalelor de
companie, pentru asistenþã medicalã care nu poate fi amânatã,
din motive justificate, precum îngrijirea/însoþirea copilului, asistenþa
persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilitãþi ori deces al unui
membru de familie, pentru deplasãri scurte, în apropierea locuinþei/
gospodãriei, legate de activitatea fizicã individualã, deplasarea în
scopul donãrii de sânge, deplasarea în scop umanitar sau de
voluntariat, deplasarea pentru realizarea de activitãþi agricole ºi
deplasarea producãtorilor agricoli pentru comercializarea de
produse agroalimentare.

În privinþa persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani,
acestea au voie sã iasã din case numai în intervalul orar 11.00 -
13.00, pentru cumpãrãturi, vizite la medic sau deplasãri scurte, în
apropierea locuinþei. În plus, este permisã circulaþia persoanelor
care au împlinit vârsta de 65 de ani ºi în afara intervalului orar
11.00 - 13.00 dacã aceasta se face în interes profesional ori pentru
realizarea de activitãþi agricole.

Dacã este vorba despre o deplasare în interes profesional, se
vor prezenta la control, la cererea personalului autoritãþilor abilitate,
legitimaþia de serviciu, adeverinþa eliberatã de angajator sau o
declaraþie pe propria rãspundere. Adeverinþa de la muncã atestã
cã deplasarea persoanei între domiciliu ºi serviciu este esenþialã
pentru activitatea organizaþiei ºi nu poate fi organizatã sub formã
de telemuncã.

Altfel, aºa cum am fost informaþi, slujbele religioase se vor
þine fãrã credincioºi, dar pot fi transmise online, iar la ceremoniile
religioase de botez, cununie sau înmormântare pot participa cel
mult opt persoane. (L.T.)

În conformitate cu Ordonanþa Militarã nr.3/2020 emisã de
MAI, se interzice circulaþia tuturor persoanelor în afara locuinþei/
gospodãriei, cu unele excepþii. Printre altele, se prevede
obligativitatea prezentãrii unei adeverinþe din partea anga-
jatorului pentru persoanele care merg la serviciu.

Coronavirusul pe grupe de vârstã

Coreea de Sud a intervenit prompt împotriva rãspândirii
coronavirusului, folosind în special metoda testãrii la nivel naþional.
În felul acesta, autoritãþile au þinut situaþia sub control, iar acum
Seulul raporteazã zero cazuri de noi infectãri cu virusul Covid-19. (L.T.)

Pânã la data de 26 martie, în România erau în jur de 900 de
persoane infectate cu virusul Covid-19. Conform datelor furnizate de
Grupul de Comunicare Strategicã, vârsta medie a pacienþilor diagnosticaþi
cu coronavirus a fost, la momentul respectiv, de 46 de ani.

Cele mai multe îmbolnãviri (26%) s-au înregistrat la grupele de
vârstã 30-39 de ani ºi 40-49 de ani. Pacienþii confirmaþi au vârsta
cuprinsã între 3 ani ºi 84 de ani. La data de 26 martie, erau 8 pacienþi
în stare gravã, iar ceilalþi aveau o stare bunã de sãnãtate, staþionarã.

Pe teritoriul României, în carantinã instituþionalizatã se aflau
6.016 persoane. Alte 96.055 de persoane sunt în izolare la domiciliu
ºi se aflã sub monitorizare medicalã.

Pânã la data de 26 martie, la nivel naþional, au fost prelucrate
 14.466 de teste, din care 646 în unitãþi medicale private.

Ultima statisticã pusã la dispoziþia presei de autoritãþi arãta
cã, pe final de luna martie, infecþia cu noul coronavirus, pe grupe
de vârstã, se prezenta la nivelul României în felul urmãtor:

000-9 ani - (2%) 10-19 ani - (4%)
20-29 ani - (14%) 30-39 ani - (24%)
40-49 ani - (26%) 50-59 ani - (18%)
60-69 ani - (5%) 70-79 ani - (6%)
             >80 ani - 1 caz (0%)
Tot din datele GCS aferente pânã la data de 26 martie reiese

cã 50% dintre pacienþii infectaþi cu Covid-19 sunt femei, 46% sunt
bãrbaþi, iar 4% sunt copii. (N.C.)

Sunt veºti bune pentru România: þara noastrã va primi 20.000
de kituri de testare pentru noul coronavirus! În baza contractului
semnat de compania Unifarm cu o societate din Coreea de Sud,
urmeazã a fi livrate în jur de douã milioane de teste individuale!
Fiecare kit de testare poate fi folosit la 100 de teste pentru
Covid-19.

Ministrul de Externe de la Seul a declarat cã ambasada sud-
coreeanã de la Bucureºti are meritul în realizarea acestei afaceri.
Diplomaþii din România au ºtiut despre nevoia de echipamente ºi
au fãcut legãtura între autoritãþi ºi firma sud-coreeanã. Contractul
s-a semnat pe 21 martie, iar livrãrile se vor face eºalonat.

Dupã cum bine se ºtie, Ordonanþa Militarã nr.3/2020, emisã în
data de 24 martie de ministrul de Interne, Marcel Vela, stipuleazã
cã, în intervalul orar 06.00-22.00, circulaþia persoanelor în afara
locuinþei/gospodãriei este permisã numai în urmãtoarele condiþii:
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ªtiri de azi pentru mâine

De prin lumea cooperatistã

Avertismentul unui medic! Ce greºeli facem

Mesajul Biroului Mondial al ACI în legãturã cu pandemia de coronavirus

Alte sfaturi utile transmise de doctorul timiºorean: „Dacã
mãnuºa este contaminatã ºi pui mâna pe faþã, te contaminezi.
Mãnuºa te protejeazã dacã o porþi în zone potenþial conta-
minate, iar când ieºi din aceste zone sã o scoþi, o arunci ºi te
speli bine pe mâini. Dacã nu o arunci, devine sursã de con-
taminare! Ai grijã ºi unde o arunci, pentru cã poþi contamina
acea zonã. Din acest motiv recomand ca la intrarea în casã sã
aveþi douã preºuri, unul în exterior ºi altul în interior. Cel din
exterior sã fie îmbibat în soluþie de clor. De pe primul preº
treci pe al doilea, te descalþi ºi îþi pui pantoful în acelaºi loc
zilnic, undeva lângã intrare, pe o suprafaþã ce poate fi dezin-
fectatã cu clor”.

În fapt, aratã dr. Musta, mãsura principalã este sã nu duci
mâna la faþã (cu sau fãrã mãnuºã) ºi sã te speli de cât mai
multe ori pe mâini cu apã ºi sãpun, cel puþin 20 de secunde,
astfel încât sã freci bine toatã suprafaþa ambelor mâini ºi între
degete.

Nu în ultimul rând, medicul mai recomandã sã pãstrezi
distanþa idealã faþã de alte persoane, de doi metri, iar timpul
petrecut în compania altcuiva nu trebuie sã depãºeascã
15 minute. Totodatã, aerisiþi bine încãperile în care locuiþi,
pentru cã astfel poate scãdea concentraþia virusului din aer.
Printre alte sfaturi sunt dezinfectarea mânerului uºii de la
intrarea în casã, dezbrãcarea de hainele de stradã ºi lãsarea
lor pe balcon 24-48 de ore.

MARIUS OLARU

Nu este îndeajuns sã ne spãlãm pe mâini ºi sã purtãm o
mascã de faþã, avertizeazã Virgil Musta, nimeni altul decât
coordonatorul echipei de la „Victor Babeº”, din Timiºoara,
spitalul care a vindecat cei mai mulþi bolnavi de Covid-19 din
România, cel puþin pânã la data de 25 martie. Aflat în prima
linie a bãtãliei cu un duºman nevãzut, doctorul Musta alege
sã dãrâme mituri ºi sã le dea românilor sfaturi utile. Cel mai
important: staþi în casã, pentru cã prevenþia vã poate salva
viaþa dumneavoastrã ºi/sau celor apropiaþi!

Masca de protecþie nu protejeazã foarte mult, dar are un
alt rol important: împiedicã rãspândirea virusului de la per-
soanele ce o poartã la celelalte. Fiindcã nu se ºtie cine are
ºi nu Covid-19, se recomandã purtarea mãºtii spre a evita
schimbul de infecþie între oameni. „Masca de faþã, cea chirur-
gicalã, albastrã sau verde, este de unicã folosinþã, adicã puteþi
sã o purtaþi cel mult o zi, de preferat sub 4 ore. Dacã însã o
scoateþi sau o umeziþi, atenþie, trebuie sã o schimbaþi! Insistaþi
ca oamenii pe care îi cunoaºteþi sã poarte mascã pentru a se
proteja pe ei ºi pe voi. Dacã nu se gãsesc mãºti, puteþi
improviza. Puneþi în faþa gurii ºi nasului (pe care trebuie sã le
acoperiþi pentru ca protecþia sã fie eficientã) un ºal, fular,
guler de schi, baticuri etc. ªi nu le purtaþi tot timpul, ci doar
când sunteþi într-o zonã în care existã posibilitatea sã
transmiteþi sau sã primiþi virusul. Când ajungeþi acasã, spãlaþi
masca improvizatã, iar dacã puteþi ar fi ideal sã o fierbeþi ºi
sã o cãlcaþi la temperaturã mare”, explicã medicul Virgil Musta.

Stimaþi membri,
În cursul ultimelor sãptãmâni am

urmãrit cu toþii, îndeaproape, propagarea
Covid-19 ºi evoluþia sa. În numele Birou-
lui Mondial al ACI, þin sã vã spun cã
suntem alãturi de voi toþi ºi comunitãþile
voastre în aceste timpuri de incertitudine,
fãrã precedent. Suntem, de asemenea,
alãturi de voi pentru a apãra împreunã
valorile noastre cooperatiste de soli-
daritate, de responsabilitate socialã ºi de
altruism. Permiteþi-mi sã vã împãrtãºesc
ceea ce facem cu privire la aceastã
pandemie.

Prioritizarea sãnãtãþii
ºi securitãþii înainte de toate

Am luat toate mãsurile posibile pentru
a acorda prioritate sãnãtãþii ºi securitãþii
personalului nostru, în conformitate cu
mãsurile adoptate de guvern ºi acum
lucrãm la domiciliu. Bineînþeles, am res-
pectat directivele Organizaþiei Mondiale a
Sãnãtãþii ºi ne-am menþinut la curent cu
informaþiile privind schimbãrile care ne
afecteazã viaþa de fiecare zi.

Comunicarea contribuþiei
cooperativelor

Reprezentând circa 12% din uma-
nitate, miºcarea cooperatistã aduce o
contribuþie vitalã pentru a ajuta membrii
cooperativelor, familiile acestora ºi comu-
nitãþile lor pentru traversarea acestei
situaþii de crizã. Un exemplu cheie privind
o astfel de contribuþie este furnizat de
cooperativele de sãnãtate reprezentate
de Organizaþia Internaþionalã a Coope-
rativelor de Sãnãtate (IHCO), organizaþie
sectorialã a ACI, al cãrei preºedinte este
Carlos Zarco ºi director José Perez, care
ne-au transmis mesajul urmãtor:

„În faþa urgenþei sanitare cauzate de
propagarea, în numeroase þãri, a mala-
diei Covid-19, prioritatea cooperativelor
de sãnãtate este de a colabora, cu toate
resursele lor, pentru a opri pandemia,
aliniindu-se, în orice moment, la mãsurile
de acþiune recomandate de Organizaþia
Mondialã a Sãnãtãþii ºi de autoritãþile
sanitare competente. Dorim, totodatã, sã
demonstrãm faptul cã profesioniºtii din
cooperativele de sãnãtate fac un efort
enorm, ca întregul ansamblu al profesiei
sãnãtãþii, pentru a face faþã situaþiei ºi a
încerca sã garanteze securitatea ºi
starea de bine a pacienþilor lor ºi a
restului populaþiei în teritoriile în care îºi
exercitã activitatea”.

Gândurile ºi mulþumirile noastre cele
mai sincere se îndreaptã cãtre toþi me-
dicii, infirmierele ºi infirmierii, personalul
medical ºi toþi lucrãtorii din cooperativele
de sãnãtate, pentru dezvoltarea lor,
profesionalismul ºi altruismul lor.

Împãrtãºiþi experienþa pe
platforma noastrã Loomio

Ca modalitate practicã de a împãrtãºi
ºi de a arãta speranþa ºi rãspunsul pe
care miºcarea cooperatistã le are de
oferit în aceste timpuri incerte, am des-
chis o platformã de discuþii pentru
membri. Vã invit sã vã împãrtãºiþi ex-
perienþa în curs, precum ºi nevoile dvs.,
inclusiv cele pe termen scurt ºi urgente,
cum ar fi materialele medicale, precum
ºi cele pe termen lung.

Crearea unui Fond
de solidaritate cooperatistã

De asemenea, facem apel la soli-
daritate cu cei care sunt în nevoie, solicitând
membrilor sã se angajeze sã contribuie
financiar la un Fond de solidaritate coope-
ratistã pentru a lupta contra Covid-19, pe
care îl vom lansa în scurt timp. Acesta se
bazeazã pe experienþa noastrã anterioarã
cu fondurile colectate ºi coordonate de ACI
pentru a ajuta cooperativele ºi comunitãþile
lor afectate de provocãri grave, urmare
catastrofelor naturale ca tsunami din 2011
ºi cutremurul din 2015 din Nepal, între altele.

Mulþi dintre noi sunt îngrâdiþi ºi se
confruntã cu dificultãþi de toate felurile.
Înþelegem cã aceastã crizã a afectat un
numãr mare dintre dvs. ºi acest lucru ar
putea continua încã câteva luni. Vom tra-
versa împreunã aceastã perioadã dificilã,
ca o comunitate mondialã.
Aveþi grijã de dvs. ºi sã fiþi sãnãtoºi!
Cu cooperativism,
Bruno Roelants
Director General al ACI

„Culoare verzi” pentru transportatori
Comisia Europeanã impune menþinerea circu-

laþiei mãrfurilor pe tot teritoriul UE pe durata actualei
pandemii Covid-19! Pentru a se asigura cã lanþurile
de aprovizionare din Uniune continuã sã funcþioneze,
se solicitã statelor membre sã desemneze neîn-
târziat toate punctele interne corespunzãtoare de
trecere a frontierelor din cadrul reþelei transeuropene
de transport ca puncte de trecere pentru „culoarele
verzi”. Acestea vor fi deschise tuturor vehiculelor
de marfã, indiferent de natura mãrfurilor pe care le
transportã. Trecerea frontierei, inclusiv toate veri-
ficãrile ºi controalele medicale, nu trebuie sã dureze
mai mult de 15 minute, afirmã Executivul comunitar.

Tu mai ºtii care sunt principiile de
cooperare ale ACI?

În plinã crizã cauzatã de pandemia de corona-
virus, Alianþa Cooperatistã Internaþionalã lanseazã
o provocare pentru toþi membrii sãi.

Tu îþi mai aminteºti care sunt principiile de coo-
perare ale ACI? Ele lucreazã ca linii directoare prin
care cooperativele ºi forurile de conducere îºi pun
în practicã valorile dupã care se ghideazã. Recu-
noaºterea legalã a acestor principii reprezintã
modalitatea prin care putem proteja identitatea
cooperatistã!

ªtiaþi cã o parte, dacã nu chiar toate cele ºapte
principii de cooperare ale ACI se regãsesc în legile
naþionale din Italia, Japonia, Chile sau Tunisia?

Hai sã recapitulãm împreunã cele 7 principii de
cooperare!
1. Statut de membru voluntar ºi liber;
2. Control democratic al membrului cooperator;
3. Participarea economicã a membrilor cooperatori;
4. Autonomie ºi Independenþã;
5. Educaþie, Pregãtire ºi Informare;
6. Cooperarea între cooperative;
7. Preocuparea pentru comunitate.

Avem, totuºi, ºi o veste bunã!
Poluarea atmosfericã cu dioxid de azot (gaz

emis de autovehicule), centrale electrice ºi fabrici a
scãzut cu 40% deasupra Europei, în contextul
restricþiilor temporare instituite pentru a opri epide-
mia de coronavirus. Cel mai recent set de imagini
publicate de Agenþia Spaþialã Europeanã oferã o
panoramã a impactului asupra poluãrii, imaginile
fiind disponibile la adresa: https://www.esa.int.
Serviciul de Monitorizare Atmosfericã Copernicus a
constatat ºi o reducere cu 20% a nivelului de
particule fine în suspensie.
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Lãmuriri din partea ANOFM. Un milion de români în ºomaj tehnic?

Cum ne ferim de coronavirus. Simptome, tratament, sfaturi utile
Însãºi viitorul omenirii este pus sub semnul întrebãrii în aceste clipe.

Nimeni nu poate anticipa cum va arãta lumea post-coronavirus, dar ceea
ce poate face acum este sã aducã un plus de ajutor pentru ca acest
pericol sã fie depãºit cât mai repede. Din pãcate, România nu a fost nici
ea ocolitã de itinerariul parcurs de Covid-19, astfel cã fiecare dintre noi
trebuie sã ºtie cât mai multe despre duºmanul cu care ne înfruntãm.

În privinþa medicamentaþiei, încã sunt controverse dacã paracetamolul sau
ibuprofenul pot fi luate. Pentru cã despre noul coronavirus nu se ºtiu foarte multe,
informaþiile sunt contradictorii. Unii medici din Franþa susþin cã ibuprofenul administrat
acasã înainte de spitalizare a agravat simptomele pacienþilor cu virusul Covid-19 ºi,
pe cale de consecinþã, au recomandat înlocuirea acestui medicament cu paracetamol
în tratarea febrei ºi a durerilor de cap. Doctorii nemþi, pe de altã parte, au replicat
spunând cã nu existã dovezi ºtiinþifice clare în acest sens, ci numai observaþii clinice.

Mâncare, odihnã, optimism
Pe mãsurã ce revine pofta de mâncare, este recomandat sã consumi multe

alimente bogate în vitamine ºi minerale, dar ºi fructe ºi legume proaspete, fie sub
formã de sucuri ori supe, fie în stare naturalã.

Foarte importantã este ºi odihna! Infecþiile virale te lasã fãrã vlagã, de aceea
este interzis efortul fizic de orice fel (inclusiv statul în picioare, prin bucãtãrie). Stai
în pat, citeºte o carte, uitã-te la un film ºi, evident, dormi cât mai mult! În felul acesta,
organismul se reface mai repede.

Un rol foarte important îl joacã ºi optimismul. Chiar dacã este dificil sã rãmâi cu
zâmbetul pe buze, sã ºtii cã starea de spirit influenþeazã foarte mult sãnãtatea.
Gestioneazã-þi emoþiile, nu te lãsa pradã negativismului, evitã ºtirile de la televizor
ºi postãrile care curg pe Facebook!

Rolul vital al unei bune igiene
Persoanele care au în îngrijire la domiciliu bolnavi cu virusul Covid-19, dar nu

numai ele, trebuie sã respecte o serie de reguli de igienã, cum ar fi:
Poartã o mascã medicalã atunci când intri în aceeaºi încãpere cu o persoanã

bolnavã;
Spalã-te pe mâini cu apã ºi sãpun ori de câte ori intri în contact cu pacientul sau

cu obiectele din jurul lui;
Foloseºte farfurii, pahare, veselã, prosoape ºi lenjerie de pat exclusiv pentru

persoana bolnavã;
Curãþã ºi dezinfecteazã în mod constant suprafeþele ºi obiectele (masã, clanþe,

telefoane, robinete etc.) atinse regulat de persoana bolnavã.
NICHOLAS CEZAR

În primul rând, este bine de conºtientizat importanþa autoizolãrii la domiciliu!
Dacã suspectezi cã ai fost infectat cu noul coronavirus ori pur ºi simplu ai avut/ai
grijã de o persoanã diagnosticatã cu aceastã infecþie, medicul de familie îþi va
recomanda sã rãmâi în casã ºi sã eviþi orice deplasare. Chiar dacã nu prezinþi/nu
existã simptome grave, care sã necesite spitalizare, tot se impune autoizolarea,
pentru a preveni rãspândirea virusului!

Autoizolarea dureazã douã sãptãmâni, interval în care este bine sã fii foarte
atent la simptome. Nu lua niciun medicament fãrã sã te consulþi telefonic cu medicul
de familie! În majoritatea cazurilor, infecþia cu noul coronavirus a prezentat simptome
uºoare sau moderate, ca la o simplã gripã sau rãcealã, însã la persoanele în vârstã
ºi la cele care au alte afecþiuni riscul unei agravãri a stãrii de sãnãtate este foarte
mare! De altfel, în cazul vârstnicilor, cel mai probabil se impune internarea în spital
ºi monitorizarea atentã de cãtre doctori.

Pentru a trece mai uºor peste aceastã perioadã ºi pentru a preveni agravarea,
persistenþa simptomelor ºi rãspândirea virusului, este bine sã þineþi cont de câteva
recomandãri.

Protejeazã-þi familia!
Cât timp eºti în autoizolare, chiar dacã te simþi capabil sã faci toate activitãþile

uzuale, cel mai indicat este sã pãstrezi distanþa faþã de membrii familiei. Rãmâi într-o
camerã separatã ºi poartã o mascã de protecþie! Autoritãþile recomandã ca o persoanã
care locuieºte singurã sã stea în autoizolare la domiciliu cel puþin 7 zile, iar în cazul
în care sunt mai multe persoane în aceeaºi locuinþã se recomandã autoizolarea
tuturor pânã la douã sãptãmâni.

Pentru orice nelãmurire, fie ea cât de micã, sunã la medicul de familie sau
contacteazã telefonic Direcþia de Sãnãtate Publicã din judeþul tãu. Iar în nedoritul
caz în care simptomele se agraveazã, apeleazã numãrul unic de urgenþã 112. Atenþie,
însã, 112 nu este pentru raportat tuse ºi strãnut! Sistemul medical este ºi-aºa
suprasolicitat, gândeºte-te la cei în stare gravã, care au cu adevãrat nevoie de
asistenþã medicalã de urgenþã! În acest sens, autoritãþile pun la dispoziþie persoanelor
care vor sã afle mai multe informaþii despre coronavirus linia telefonicã TelVerde
0800.800.358.

Cum ameliorãm simptomele
Experþii Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii ºi alþi renumiþi medici virusologi nu au

reuºit, încã, sã descopere un leac pentru noul coronavirus. ªi nici tratament specific
infecþiei nu existã, dar ceva tot putem face.

De regulã, principalele manifestãri ale infecþiei cu virusul Covid-19 sunt febra ºi
tusea uscatã persistentã. Alte simptome, mai rar întâlnite, pot fi: diareea, nasul
înfundat, oboseala, durerile de cap, durerile musculare (mialgia) sau durerile în gât.

Atunci când te supãrã tusea, încearcã sã bei cât mai multe lichide calde. O supã
de pui ºi o canã cu ceai de lãmâie cu miere sunt binevenite ºi pot ameliora tusea.
Poþi încerca ºi un sirop, însã pastilele de supt este bine sã le iei doar la recomandarea
medicului sau a farmacistului. La fel, ºi în caz de febrã este indicatã hidratarea,
deoarece corpul pierde mulþi electroliþi prin transpiraþie. Sunt de preferat apa platã,
ceaiurile din plante sau sucurile naturale fãrã zahãr adãugat, consumate în cantitãþi
mici, dar des.

milion de persoane. Primii bani se vor da începând cu
luna aprilie.

„Angajatorii depun, în primã fazã, la Ministerul
Economiei, o cerere de eliberare a Certificatului pentru
Situaþii de Urgenþã, iar cu acel certificat, împreunã cu
cererea ºi cu anexa angajaþilor care au contractul
suspendat, depun aceste douã documente, prin email,
la ANOFM”, precizeazã Victor Picu.

ªeful Agenþiei Naþionale pentru Ocuparea Forþei
de Muncã aduce ºi o serie de lãmuriri: „Pentru cei
care ºi-au închis activitãþile economice în urma
deciziilor autoritãþilor publice, este necesar certificatul
emis de Ministerul Economiei. Acest certificat este
reglementat ºi prin decretul prezidenþial, iar acest
certificat reprezintã cea mai simplã mãsurã pe care
poþi sã o iei ca sã poþi dovedi, iar ANOFM sã poatã
plãti banii pentru aceste persoane care au fost afectate
în mod direct de mãsurile autoritãþilor publice. Certifi-
catul se va elibera foarte rapid, online, ºi va face
dovada cã te afli în categoriile respective”.

Documentele justificative pot fi depuse online
începând cu 1 aprilie 2020. „Fiecare judeþ are o adresã
de email dedicatã pentru acest proiect, este numele
judeþului @anofm.gov.ro. Spre exemplu, braºov@anofm.gov.ro

Multe firme ºi-au suspendat activitatea, managerii
luând decizia de a trimite angajaþii în ºomaj tehnic. În
faþa acestei provocãri economice fãrã precedent,
Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã
vine cu o serie de lãmuriri. Preºedintele instituþiei,
Victor Picu, spune cã ANOFM este pregãtitã sã plã-
teascã indemnizaþii pentru un numãr de pânã la un

sau caras-severin@anofm.gov.ro. Aceste cereri se pot
depune începând cu data de 1 aprilie, iar plãþile se
fac în luna respectivã pentru luna trecutã (n.r. - mar-
tie)”, a explicat ºeful ANOFM. Banii de la stat vor fi
viraþi angajatorului, iar acesta va plãti mai departe
salariul angajatului.

În cazul firmelor afectate de situaþia economicã,
Victor Picu aratã cã sunt douã condiþii cumulative
pentru a obþine bani: „Prima e sã aibã încasãri cu
25% mai puþin decât media lunilor ianuarie ºi februarie,
iar a doua condiþie este sã nu aibã bani pentru salarii.
Aceastã mãsurã cu privire la aceºti angajatori este
pentru cei care îºi doresc sã menþinã oamenii ºi sã
nu îi disponibilizeze, iar statul vine în ajutorul lor sã
plãteascã aceste indemnizaþii, aceste sume pentru
ºomajul tehnic. Asta înseamnã cã ei nu au bani pentru
acest ºomaj tehnic, deci este o condiþie cumulativã
împreunã cu cea de mai sus”.

Pentru a se evita birocraþia în plus (controale ºi
verificãri suplimentare din partea altor instituþii, cum
ar fi ANAF), se merge pe buna credinþã a angaja-
torului. Acesta va certifica printr-o declaraþie pe propria
rãspundere cã îndeplineºte cele douã condiþii.

LAURENÞIU TEODORESCU
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4 aprilie
 DOINA DINU, preºedinte al

SCM VESTICO Bucureºti  CARÎP RODICA,
preºedinte al Societãþii Cooperative SOCOM MODA
Buzãu  LEONTINA POPESCU, ºef contabil al
SCM ELECTROMECANICA Cluj-Napoca  IOAN
TONCIAN, director al Liceului Tehnologic UCECOM
„Spiru Haret” Arad.

5 aprilie
 NELY-GEORGETA SCRIPCÃ, ºef contabil al

SCM DORNA Vatra Dornei.
6 aprilie

 FLOAREA OBRETIN, administrator unic al
Societãþii Cooperative CLASSIC SOCOM Slatina

 MARILENA DUMITRU, contabil ºef al UOCMM
Bucureºti.

7 aprilie
 MARIA CECALACA, contabil ºef al SCM

POTAISSA Turda  NINA RÃDESCU, contabil ºef
al ASCOM SCM Alexandria.

8 aprilie
 DORINA BEJAN, contabil ºef al SCM DE

INVALIZI DRUM NOU Baia Mare  NICOLAE
TEODOR CHIOREAN, contabil ºef al SCM META-
LURGIA Cluj-Napoca  OTILIA CORINA DROBOS,
ºef contabil al SCM SPRIANA Baia Sprie.

9 aprilie
 CORINA GHEORGHIU, director al Liceului

Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Iaºi.
10 aprilie

 CERASELA VRÃBIUÞA, contabil ºef al SCM
IGIENA LUX Ploieºti  CONSTANTIN HÃUCEAG,
preºedinte al SCM GR1 UNIREA MEªTEªUGA-
RILOR Hârlãu.

11 aprilie
 CONSTANTIN BÂREA, preºedinte al SCM

COMIXT Hârºova  CICERONE AGAFIÞEI, admi-
nistrator unic al SCM ALCYON Codlea  LUMINIÞA
ROZETI, contabil ºef al SCM MOLDAVIA 2005
Botoºani  RODICA DANIELA COCOª, ºef contabil
al Societãþii Cooperative COOP. DACIA Orãºtie.

12 aprilie
 DRÃGÃLINA RUJA, administrator al SCM

INA TEXTIL Caransebeº  CÃLIN PARASCHIV
TULEA, preºedinte al SCM ELECTROBOBINAJ
Bucureºti.

14 aprilie
 PETER GEZA, contabil ºef al SCM UNIREA

Rupea.
15 aprilie

 LEILA NAFIA GIZOLU, administrator al SCM
FARMEC Constanþa  MARICICA BONDAR,
contabil ºef al SCM MAROCHINER Bucureºti.

16 aprilie
 SIMION CRISTEA, preºedinte al UJCM Alba

 DOINA PÃTULEA, preºedinte al SCM ARTCOM
Focºani.

17 aprilie
 MIRELA CRIªAN, preºedinte al SCM POTAISSA

Turda  ANDRIANA LAZÃR, contabil ºef al UJCM
Galaþi.

18 aprilie
 EUGENIA BURULEANU, preºedinte al SCM

MOBICOM Ploieºti  IRINA DOBRIN, contabil ºef
al Societãþii Cooperative DUNÃREA Olteniþa

 LENUÞA STAMATE, contabil ºef al SCM PRO-
GRESUL Galaþi.

Amploare

Sculptura cu drujba, o meserie rarã în RomâniaMeºteºug ºi carierã

ORIZONTAL: 1) Întinde coarda cu mãiestrie – Cicãlitoare (înv.)
2) Pãlãvrãgealã – Se întinde de-a lungul râului 3) Domol – 1234 de
cataloage! 4) Mai mereu – Pridvor 5) Întindere de apã – Sportul din
poligon 6) Una din platforma pietonalã – Puþin scobit 7) Ea se întoarce!
–  Salã mare la facultate – Vãzute în ºubã! 8) Condamnarea publicã
a unei atitudini – Insule de corali 9) Carte tare la joc – A o întinde
repede de undeva 10) Vreme de varã – E de-ajuns!

VERTICAL: 1) Colecþie de hãrþi – Calculator cu bile 2) Incursiune
la inamic – La gura de vãrsare a fluviului 3) Aici vedem filmele – Sat
de munte în Caucaz 4) Puse în raft! – Cârnat mai gros 5) Cãrat la
ºi de la moarã – Se întinde de la izvor pânã la vãrsare – Pusã pe
cal 6) Întins în zona agricolã (pl.) – Socotit pe orizontalã 7) În fond,
e întins! – Întinde lesa când e plimbatã 8) Iubitã în tainã – Porþi
deschise! 9) Stau la centru! – A nu pãstra secretul 10) Locul preotului
în bisericã – Cel care insuflã milã.

Dicþionar: AUL

Ce ºtim sau nu despre þara noastrã

Meºteºugul este dintotdeauna ºi va exista întotdeauna. Este
venit din firea omului ºi are acelaºi destin cu al fãuritorului sãu. El
este un simbol al unei comunitãþi „aparte”. În funcþie de evoluþia sau
involuþia acestei comunitãþi se dezvoltã, se transformã, poate dispãrea
sau s-ar putea reinventa! De fapt, despre asta este scrisul de faþã.
Meºteºugarii români transmit cunoºtinþele lor acolo unde este nevoie,
nestând la îndoialã sã punã sârg în a dobândi noi îndeletniciri
necunoscute. Este vorba de meseria „drujbãritului”. Când spui drujbã
te gândeºti aproape întotdeauna la ceva dur, la tãieri sau „toaletãri”
de copaci, la lemn despicat pentru foc, la extirpare. Parcã niciodatã
nu privim drujba ca pe un instrument artistic, delicat, ce poate trans-
forma lemnul în adevãrate capodopere meºteºugãreºti. Capodopere
încãrcate de sensibilitate ºi mesagere ale esteticului. Apar meºteºugari
ce se impun nu numai pe acest pãmânt dar au început sã devinã
exemple ºi pentru cei cu vechime într-ale tãierii cu fierãstrãul electric.

Este cunoscut, mai ales peste hotare, Meºterul Adrian Voican
din Vâlcea. A ajuns sã fie renumit ca „Sculptorul cu Drujba”. Cu
studii forestiere, cu abilitãþi de fineþe ºi dorinþã de a face ceva nou
s-a apucat ºi a reuºit sã ajungã unul din cei mai remarcaþi, din
puþinii, reprezentanþi români din aceeaºi breaslã. Cu drujba lui, poate
o fi miraculoasã, face tot ce poate fi admirat. Citiþi! Cu acest
„instrument” a „buchisit” o Bufniþã de numai zece centimetri. A fãcut
senzaþie în expoziþiile unde a fost expusã. Dar meºterul nu s-a oprit
aici. A arãtat cã Drujba poate realiza un Urs de trei metri. Deci cu
„instrumentul” nu te poþi pune! Talentul lui Adrian a uimit pe una din
cele mai mari firme din Elveþia, producãtoare ºi promotoare de
artizanat autentic. Aºa a început o colaborare beneficã, mai ales
promovãrii meºteºugului. Nu se ocupã numai de reprezentãri
faunistice. El vrea sã reprezinte artistic ºi simboluri sociale. Va expune
în curând un „Cuplu”, deloc inedit pentru a noastrã societate, un
„Beþiv” alãturi de un „Lãutar” de numai 5 m (cinci metri).

Dar Adrian nu este singur; Meºteºug nou, Meºteri noi. Gabriel
Cernat din Bãneºti-Prahova de-abia a depãºit trei decenii. Vãzând
ceea ce este aici a fost plecat în Spania vreme de nouã ani ºi câtva
timp a rãtãcit prin Austria. De acolo zice cã a furat o meserie rarã
în România: sculptura în lemn cu drujba. ªi nu o face în zadar. În
alte colþuri ale lumii meºteºugul se numeºte „Artã”, iar semnatarii
pieselor sunt recunoscuþi ca meºteri realizatori de „Artã Plasticã”.
Gabriel nu se considerã un astfel de meºteºugar. El este bucuros cã
munca ºi lucrãrile lui au stârnit multã curiozitate la noi, ºi nu numai.
Este deja invitat ºi are compoziþii (în lemn) apreciate ºi vândute
peste hotare. Poþi sã-l vezi efectiv la treabã, cu rumeguº în pãr, pe

Dorim sã ºtim ºi sã ne mândrim cu ceea ce zeci de ani de
necunoaºtere ne-au redus la acel egalitarism propriu comunismului. Nu
ºtii este bine! Ce nu ºtii te învãþãm noi! Trebuie sã ne asculþi… altfel
poþi sã ajungi la Canal, la Casa Poporului sau chiar la Gherla. Dar de…
Românul are minte ºi ceea ce face este recunoscut de lumea întreagã.
Am trecut de întunericul acelei epoci. Acum chiar putem sã ne dãm
mari! Constatãm nu inventãm.

În anul 1857, Bucureºtiul a intrat în istorie ca fiind primul oraº din lume
în care a fost introdus iluminatul cu petrol lampant. Însã, înainte ca „marea
minune“ sã fie înfãptuitã, oamenii care trãiau în Bucureºti erau nevoiþi sã
se descurce pe strãzi cu ajutorul lumânãrilor. „S-a fãcut luminã-n sat”.

haine, pe faþã. Nu-ºi proiecteazã dinainte nimic pe hârtie, se roteºte
ºi face ca drujba ºi lemnul sã vorbeascã. Face tãieturi doar de el
ºtiute, ba drepte, ba oblice, sub unghiuri inimaginabile. Totul este
meºteºug, talent ºi artã. Aºa apar sub drujba lui un zeu, un domnitor,
un þãran, orice, dar un „Om”.

Ehe… toate aceste realizãri meºteºugãreºti nu au rãmas fãrã
ecou chiar ºi în aceste zile. Lumea meºteºugului este o lume aparte
cu propriile credinþe în muncã, artã, tradiþie ºi funcþionalitate. Existã,
prin voinþa lor, manifestãri ce demonstreazã personalitatea ºi
importanþa meºteºugului. Una dintre acestea este Festivalul Naþional
de Sculpturã cu Drujba, care ajunge la a patra ediþie. Aici în comuna
Vaideeni, judeþul Vâlcea, meºteºugarii îºi aratã sufletul. Drujbarii
participanþi sunt pasionaþi de frumos, de tradiþie ºi artã, dorind sã
lase în urmã ceva trainic, simbolic ºi românesc, aducând în plus
valorile altor popoare. Ce fac aceºti meºteºugari: Mai nimica toatã!
Aratã cã munca, dragostea ºi sufletul sunt esenþa vieþii.

LIA PINTILIE

ªi tot în Bucureºti s-a construit pentru prima datã o reþea pentru
tramvaiele trase de cai. Nu pentru prima datã „la noi” ci în Europa.

Poate cã într-adevãr epoca modernã (nu contemporanã) începe
pe aceste meleaguri. Sã aducem argumente. În anul 1884, Timiºoara
devenea Primul oraº din Europa cu strãzile iluminate electric. Asta
este: Tot luminã!

ªi tot vorbind de Luminã, nu putem sã omitem Castelul Peleº. Acest
monument arhitectural a fost prima locaþie din Europa care a fost în
întregime luminatã cu electricitate. Energia electricã era produsã de
instalaþia proprie a castelului. Aceastã instalaþie pe lângã luminã producea
ºi cãldurã. Ehe… sunt lucruri care ne cam mândresc astãzi. Acest sistem
de elctrotermocentralã a fost construit în 1888 ºi este funcþional ºi astãzi.

Bucureºti, Sinaia sunt de admirat dar… sã ne întoarcem la Timiºoara.
Dupã timida încercare a tramvaielor trase de cai din anul 1869, timiºorenii
au hotãrât, cu spiritul lor bãnãþean, sã electrifice Reþeaua tramvaiului. Au
trecut la muncã ºi au fãcut din Urbea lor primul oraº din Europa înzestrat
cu Tramvaie Electrice (1899). Aici a început Epoca Vatmanului! (L.P.)


