SE DISTRIBUIE GRATUIT

in fo rm aț ii și di
de
iv
ct
ra
te
in
al
ân
ăm
să pt

săptămânal interactiv de informaţii și divertisment

ve rt is m en t
8 mai 2020

Nr. 12

Anul I

ROMÂNIA VA AVEA UN SUPERCOMPUTER
CUANTIC, UN HUB DE INTELIGENŢĂ
ARTIFICIALĂ ȘI VA FINANŢA CERCETAREA
PENTRU HIDROGENUL COMBUSTIBIL

Potrivit unui memorandum elaborat de Ministerul
Fondurilor Europene și aprobat în ședința de Guvern de joi,
Statul își propune să folosească resursele disponibile ale
institutelor de cercetare în aceste domenii și să finanțeze din
bani europeni viitoare proiecte și infrastructură.
Sursa: digi24.ro
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ZIUA MONDIALĂ A CRUCII
ROȘII ȘI SEMILUNII ROȘII
Mișcarea Internațională de Cruce
Roșie și Semilună Roșie s-a născut la inițiativa
unui om de afaceri elvețian, Henry Dunant
(1828-1910), în 1859, după una dintre cele
mai sângeroase bătălii ale secolului, Bătălia
de la Solferino, bătălie care a făcut 40.000 de
victime.

Mișcarea Internațională de Cruce Roșie
și Semilună Roșie este cunoscută în întreaga
lume ca o organizație de ajutor umanitar,
reunind peste 128.000.000 de membri, ce
acționează consecvent în vederea prevenirii
și alinării suferințelor provocate de războaie,
conflicte armate, tensiuni politice, dezastre și
calamități naturale sau sociale.
În viziunea Crucii Roșii, un principiu
este o regulă de conduită obligatorie, bazată
pe rațiune și pe experiență, care guvernează
activitatea tuturor componentelor Mișcării, în
orice moment.

Since column
Un studiu făcut în SUA, dar ale cărui
rezultate își găsesc aplicabilitate în toate zonele
lumii în care au fost închise școlile ca măsură
de prevenție a răspândirii noului coronavirus,
atrage atenția asupra obezității infantile.
Cercetătorii au analizat situațiile create în Hong
Kong, Taiwan și Singapore, unde ridicarea
timpurie a restricțiilor a dus la reinstaurări
temporare ale măsurilor de limitare a
interacțiunii sociale pentru a putea ține sub
control răspândirea bolii.
Studiul pleacă de la ideea că, în primele
săptămâni ale vacanței de vară, majoritatea
copiilor cresc în greutate, tendința fiind mai
accentuată la cei care au deja o greutate mai
mare decât cea normală pentru vârsta lor.
Odată instalată în copilărie, obezitatea poate
afecta o persoană până la vârsta mijlocie sau
chiar dincolo de aceasta. Din acest motiv, există
îngrijorări legate de efectele pe care le-ar putea
avea asupra sănătății copiilor această perioadă
de repaus prelungit. Măsurile de limitare a
interacțiunii sociale și restricțiile impuse de
situația epidemiologică actuală nu fac decât să
agraveze această tendință.
Mai afectați de situația creată sunt copiii
din zonele urbane, care nu au la dispoziție
mai mult decât balconul apartamentului în
care locuiesc pentru a putea ieși în aer liber.
De asemenea, un factor de agravare a acestei
situații poate constitui și consumul de așa-zise
„alimente de confort” - produse supra-procesate,
bogate în calorii, potențiatori de gust și grăsimi
poli-nesaturate. Pe lângă toate acestea, folosirea
prelungită a dispozitivelor de comunicare online este cunoscută ca fiind asociată cu creșterea
în greutate în special pentru faptul că este, în
mod evident, o activitate sedentară.
Ținând cont de toate acestea, specialiștii
recomandă școlilor ca în această perioadă,
în care se încearcă dezvoltarea capacității
de menținere a legăturilor între profesori și
elevi prin intermediul internetului, să acorde o
atenție sporită educației fizice și să încurajeze
profesorii de sport să gândească exerciții pe
care copiii să le găsească atractive și să le facă
pentru a își ține greutatea sub control.
Lupta împotriva virusului SARS-CoV-2
este grea și costisitoare, însă trebuie luate în
considerare și efectele pe care le-ar putea avea
pe termen lung perioada pe care o traversăm,
cu tot ce implică ea. Din această perspectivă,
obezitatea pe fondul lipsei de mișcare și a
alimentației neadecvate reprezintă un risc
major atât la copii cât și la adulți.
Cristian Laurențiu DUMITRU
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S-A RELUAT
IGIENIZAREA
STRĂZILEOR

Joi, 7 mai 2020, s-au reluat măsurile
de igienă a străzilor din municipiul Călărași,
după ultimele zile ploioase. #Spălăm #străzile
cu #detergent ca parte a planului de măsuri
privind limitarea răspândirii infecțiilor cu
noul coronavirus.
Încurajăm călărășenii, în continuare, să
se protejeze individual, prin purtarea măștii
de protecție, și să respecte toate sfaturile și
recomandările autorităților. Specialiștii atrag
atenția că o relaxare în comportamentul
individual al fiecăruia dintre noi poate
însemna întârzierea unei victorii în această
bătălie pe care o ducem împotriva răspândirii
infecțiilor cu noul coronavirus.
Primăria Municipiului Călărași
Biroul de presă

În perioada 12.05.2020 – 16.05.2020
se vor efectua tratamente de combatere a
căpușelor și țânțarilor (larve și adulți), atât
avio, cât și terestru, pe raza municipiului
Călărași (zone verzi, mlăștinoase, inundate,
lucii de apă, locuri de joacă, parcuri etc).
Tratamentul avio se va efectua în
intervalul orar 06.00-11.00, iar cel terestru
în intervalul orar 22.00-06.00, în funcție
de condițiile meteorologice fiind posibilă
prelungirea perioadei (fapt ce va fi comunicat
ulterior).

Substanțele active ale produselor
utilizate sunt: cipermetrin, tetrametrin,
pyperonil, butoxid, deltametrin și s-metropren,
acestea fiind omologate de Comisia Națională
pentru Produse Biocide.
Precizăm că tratamentele se vor
desfășura în condiții corespunzătoare, pe raza
municipiului Călărași, respectând prevederile
legale de protecție a mediului, a sănătății și
securității populației.
Primăria Municipiului Călărași
Biroul de presă
În vederea desfășurării examenelor
naționale, vom achiziționa, pentru fiecare
sală de examen (Evaluare Națională
și Bacalaureat), câte un recipient cu
dezinfectant.
4. Dezinfecția în interiorul școlilor
La finele lunii mai, va fi realizată o
dezinfecție cu soluții agreate de Ministerul
Sănătății în toate școlile și liceele din
municipiul Călărași.
5. Igienizarea tuturor spațiilor
exterioare
Înainte de redeschiderea anului
școlar, vom lua măsuri de igienizare a
tuturor spațiilor exterioare școlilor (curți,
alei, trotuare etc), prin spălat cu detergent
a acestor suprafețe.

Primăria
Municipiului
Călărași
a stabilit o serie de măsuri care vor fi
întreprinse, cu cheltuieli din bugetul local,
în vederea redeschiderii în condiții optime
a anului școlar pentru anii terminali, pe
data de 2 iunie.

doar o recomandare) în școlile și liceele
din municipiul Călărași. Sunt montate câte
două dispersoare la fiecare intrare și alte
două în exteriorul fiecărei băi. Totodată,
funcție de necesități, se va achiziționa și
dezinfectant.

1. 200 de dispersoare pentru
dezinfectanți sunt montate în școlile
din municipiul Călărași
Luni, 4 mai, a început montarea
celor 200 de dispersoare (achiziționate
de PMC pentru scările de bloc în cadrul
unui contract de achiziție publică ce a
avut termene mari de livrare a restului de
produse, luându-se decizia renunțării la
montarea în scările de bloc, aceasta fiind

2. Achiziția a măști de protecție și
termometre
Pentru realizarea unui triaj de către
asistenții școlari, acolo unde e nevoie, vor
fi achiziționate termometre. Mai mult, vor
fi achiziționate și măști de protecție pentru
profesori și elevi, cel puțin pentru perioada
examenelor naționale.
3. Achiziția de dezinfectant pentru
sălile de examen
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În toată această perioadă vom ține
legătura în permanență cu managerii
unităților școlare și cu Inspectoratul Școlar
Județean Călărași în vederea asigurării
tuturor necesităților. Contăm pe fiecare
manager în a lua cele mai bune măsuri de
igienă și dezinfecție în școală, asigurându-i
de suportul administrației publice locale.
Planul de măsuri va fi actualizat, funcție de
necesitățile fiecărei școli.
Menționăm faptul că, în următoarea
perioadă vom realiza achiziția a 65 de
tablete necesare elevilor anilor terminali
pentru pregătirea examenelor naționale.
31 de elevi de clasa a VIII-a și 34 elevi de
clasa a XII-a din municipiul Călărași nu
dispun de astfel de mijloace informatice.
Primăria Municipiului Călărași
Biroul de presă
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O NOUĂ CONDUCERE LA SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ
”DR. POMPEI SAMARIAN” CĂLĂRAȘI
Începând cu data de 05.05.2020,
prin Ordinul Ministerului Sănătății, nr.
568/05.05.2020, în funcția de manager
interimar al Spitalului Județean de Urgență
Călărași este numită dr. Mihaela Vintilă.
Tot din data de 05.05.2020, prin
Ordinul Ministerului, doamna Daniela Mihai
se revocă din funcția de manager interimar al
Spitalului Județean Călărași.
Noul manager are 47 de ani, este
medic primar în specialitatea Radiologie
și Imagistică Medicală, cu atestat de studii
complementare în imagistică prin rezonanță
magnetică și în tomografia computerizată, cu
competență în ecografie generală, vasculară
și cardiacă, ecografia șoldului la copil, precum
și în ecografia sânului.
A fost director medical al Spitalului
Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian
Călărași în perioada noiembrie 2017- iunie

2019 și director medical al Spitalului Județean
de Urgență Slobozia în perioada mai-iulie
2010.
În prezent este medic șef al
Laboratorului de radiologie și imagistică
medicală al Spitalului Județean de Urgență Dr.
Pompei Samarian Călărași.
În funcţia de director medical interimar
al Spitalului Judeţean de Urgență Pompei
Samarian Călăraşi este numită doamna dr.
Enache Georgiana-Mihaela, medic primar
Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice.
Noua conducere a purtat astăzi discuții
cu președintele Consiliului Județean Călărași,
Vasile Iliuță, și a efectuat o vizită la blocul
ANL destinat medicilor.
Consiliul Județean Călărași
Biroul de presă

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE
CĂLĂRAȘI A PRIMIT ECHIPAMENTE
DE PROTECŢIE PENTRU CADRELE
MEDICALE ȘI BIOCIDE PENTRU
SPITAL, ÎN CADRUL CAMPANIEI DE
DONAŢII INACO - CASTROL
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PROVOCAREA DISTANŢĂRII

Corona-criza a pus națiunile lumii
față în față cu poate cea mai mare provocare
pe care au avut-o de înfruntat de la Cel deal Doilea Război Mondial încoace. Pe de o
parte, virusul constituie una dintre cele mai
serioase amenințări din istoria planetei. În
absența unui vaccin, instrumentul primordial
de care dispunem este așa-numita „distanțare
socială”, care constă în minimizarea
interacțiunii cu alte persoane în spațiile
publice. O echipă interdisciplinară formată
din Prof. Ophelia Deroy (profesor de Filosofie
la Universitatea Ludwigs-Maximilian din
München, afiliată Centrului de Neuro-Științe
din München), prof. Chris Firth (profesor
renumit de neuro-biologie socială la Colegiul
Universitar din Londra) și prof. Guillaume
Dezecache (profesor de psihologie socială
la Universitatea Clermont din Auvergne) au
publicat în jurnalul științific Current Biology
un eseu în care arată că „devenim mai
apropiați, nu mai depărtați social, atunci când
ne aflăm în situații periculoase. Din acest
motiv, raportarea la situația de față costituie
una dintre cele mai mari provocări cărora
va trebui să le facem față de-a lungul vieții
noastre”.
Văzută din această perspectivă,
problema noastră actuală nu vine din reacțiile
de tip egoist sau cele de negare a riscurilor,
așa cum o arată imaginile de pe canalele
media care prezintă rafturile goale din
supermarketuri sau piețele aglomerate. Cei
trei cercetători susțin că aceste situații ţin mai
degrabă de faptul că atunci când resimt un
pericol acut, oamenii tind să se adune laolaltă
pentru a-l înfrunta împreună - cu alte cuvinte,

www.infopunkt.ro

ei caută în mod activ să întărească contactele
sociale. Studii recente din domeniile neuroștiinței, psihologiei și biologiei au arătat
deja că nu suntem atât de egoiști cum ar lăsa
unele discipline să se înțeleagă. Dimpotrivă,
respectivele cercetări demonstrează că atunci
când ne aflăm în situații potențial periculoase
tindem să devenim mai cooperanți și mai
suportivi social decât am fi în mod obișnuit.
„Când oamenii se tem, caută
recăpătarea unui anumit grad de confort în
apropierea față de alți oameni. În situația
de față însă, acest impuls poate constitui un
vector de creștere a numărului de infectări.
Aceasta este o dilemă evoluționară profundă”
afirmă prof. Dezecache. Recomandările și
instrucțiunile de conduită a interacțiunii
venite din partea autorităților în această
perioadă sunt în dezacord profund cu
instinctele noastre sociale și, din acest motiv,
sunt dificil de urmat și de respectat de către
marea majoritate a oamenilor. „În definitiv,
contactele noastre sociale nu sunt adăugiri ale
conduitei noastre pe care le putem accepta sau
refuza. Ele sunt parte a normalității noastre
cotidiene”, a adăugat prof. Deroy. Autorii
eseului concluzionează de aceea că, din cauza
faptului că distanțarea socială reprezintă o
atitudine diametral opusă reacției noastre
naturale de a confrunta pericolele, obiceiurile
noastre sociale riscă acum să ducă la
exagerarea pericolului mai mult decât ar
putea să o facă reacțiile antisociale faţă de
amenințări recunoscute rațional.
Din perspectiva prof. Deroy, pentru
a scăpa de această dilemă va trebui să
revizuim variata ofertă a internetului după

cum urmează: în lumea pre-pandemică
internetul și rețelele de social-media erau
percepute adesea ca fiind profund nesociale.
În vremurile pe care le trăim însă, aceleași
medii au devenit alternative acceptabile și
eficiente pentru menținerea contactelor
sociale, atât timp cât ele permit interacțiunea
socială în absența apropierii fizice. Rețelele
de social-media permit multor oameni să
interacționeze cu familia, vecinii, prietenii,
colegii de muncă și alte cunoștințe. „Pornirile
noastre lăuntrice sunt mai degrabă acelea de
cooperare, nu acelea de tip egoist. Accesul la
internet face posibilă pentru noi adaptarea
la nevoia de distanțare impusă de situația
epidemiologică actuală” spune prof. Frith.
„Cât de bine și pentru cât de mult timp vor
putea fi satisfăcute nevoile noastre sociale
de către aceste mijloace rămâne de văzut”
completează prof. Deroy care, împreună cu
colegii ei, a formulat și câteva recomandări
pentru cei care elaborează politici publice.
În primul rând, aceștia trebuie să înțeleagă
că cerințele de distanțare sunt neobișnuite,
dar nu numai din perspectivă politică: ele
se plasează antagonic structurii evolutive a
intelectului uman. Apoi, facilitarea accesului
gratuit la internet a devenit o expresie a
libertății de opinie și, mai mult decât atât, o
contribuție pozitivă la sănătatea publică. „Ar
putea fi un mesaj important, ținând cont de
faptul că cele mai vulnerabile segmente ale
societății sunt invariabil acelea care, din cauza
sărăciei, vârstei înaintate și a bolilor cronice,
au parte de interacțiune socială extrem de
limitată” se mai spune în eseu.
de Cristian Laurențiu DUMITRU
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PIZZA DE CASĂ
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Când ai poftă de o gustare delicioasă și nu vrei
să comanzi, fă o pizza de casă. Blatul se face
foarte ușor, iar toppingurile rămân la alegerea
ta.

aluatul a crescut, unge o tavă cu diametrul de
aproximativ 30 cm și pune aluatul în centrul
acesteia. Folosind buricele degetelor, împinge
aluatul în mod uniform, de jur împrejur, spre
marginile tăvii. Dacă dorești un blat normal
INGREDIENTE PENTRU ALUAT
pentru pizza de casă, înțeapă aluatul din loc în
250 g faina
loc folosind o furculiță. Cu cât aluatul este mai
150 ml apa calda
înțepat cu atât blatul va crește mai puțin. Dacă
25 g drojdie proaspata/un plic drojdie uscata dorești o pizza de casă cu un blat pufos, poți
3 linguri ulei masline
sări peste această etapă. Combină bulionul
o lingurita zahar
cu 2 linguri de apă și întinde sosul obținut pe
un praf de sare
tot aluatul, urmat de oregano și mozzarella/
cașcaval. Așează restul ingredientelor pe pizza
TOPPINGURI
și dă-o la cuptor pentru 30-40 de minute, până
oregano, 2 linguri de bulion, mozarella/ când blatul se colorează.
cașcaval, șuncă, ciuperci, măsline, ardei,
de Chêf Kuka
porumb
MOD DE PREPARARE
Dacă folosești drojdie proaspătă, dizolvă
drojdia în apă caldă. Amestecă toate
ingredientele uscate, adaugă apoi apa, urmată
de ulei. Frământă aluatul, iar dacă este încă
lipicios, mai adaugă făină până devine fin. Lasă
aluatul deoparte pentru 20-30 de minute la
cald. Între timp pregătește toppingurile. Când

Paw zone
CURIOZITĂŢI DIN LUMEA
NECUVÂNTĂTOARELOR
În articolul de astăzi vă prezentăm
câteva curiozități despre animale care,
sperăm noi, vă vor surprinde.
1. O cârtiță poate săpa un tunel de 90 de
metri într-o singură noapte;
2. Pinguinii Gentoo își cer în căsătorie
partenerii oferindu-le o pietricică;
3. Asemeni oamenilor, și vacile au prieteni
buni. Potrivit cercetătoarei Krista
McLennan, vacile își fac prieteni și devin
îngrijorate atunci când sunt separați;

CAMPANIE
DE RESPONSABILIZARE

INFOPUNKT

4. Vidrele de mare se țin de mană în somn
pentru a nu fi separate de curenți;
5. O curiozitate despre broaștele țestoase
este că pot respira prin fund;
6. Tarantula poate trăi timp de doi ani fără
să manance;
7. În Japonia, macacii știu cum să introducă
monedele în aparatele cu snacksuri
pentru a cumpăra ceva de ronțăit;
8. Șoarecii râd atunci când sunt gâdilați;
9. Căluții de mare sunt monogami, iar atunci
când înoată se țin de codițe;
10. Puiuții de cațel băieței le vor lăsa pe fete
să câștige atunci când se joacă pentru a le
putea cunoaște mai bine.
Elena Melinte

INFOPUNKT
te cheamă să #fiiresponsabil.
Urmează sfaturile
specialiștilor și autorităților,
#staiincasa,
protejează-te pe tine
și pe cei dragi.
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GEORGE PUŞCAŞ, DORIT ÎN LOCUL LUI VEDAT MURIQI

George Puşcaş şi-ar fi dat acordul să se
transfere la Fenerbahce, scrie cotidianul turc
Fotomac. Atacantul român a fost anunţat de
cei de la Reading că sunt dispuşi să asculte
oferte din cauza problemelor financiare.
Puşcaş a mai fost dorit de Fenerbahce
şi în iarnă, iar acum gruparea de pe malul
Bosforului este gata să profite de criza clubului
din Championship.
Turcii insistă şi din cauza faptului căşi vor pierde atacantul - vedetă. Este vorba de
Vedat Muriqi, jucătorul din Kosovo, dorit de
Tottenham şi Lazio. Se pare că trupa lui Jose
Mourinho va avea câştig de cauză pentru o
sumă de aproape 25 de milioane de euro.
De aceea, Fenerbahce va avea fonduri
suficiente pentru a-l achiziţiona pe Puşcaş, iar
pe lista turcilor este prezent şi Ianis Hagi.  
Sursa: Sport.ro
de George Ionescu

DINAMO, OUT DIN LIGA CAMPIONILOR
Comitetul Executiv al EHF a
concluzionat că nu se pot juca meciuri în
competiţiile continentale în luna iunie,
din cauza pandemiei de coronavirus şi a
restricţiilor de circulaţie, astfel că partidele
din optimile şi sferturile de finală ale Ligii
Campionilor la masculin au fost anulate.
Dinamo Bucureşti trebuia să joace în
optimile de finală, o premieră pentru
campioana României la masculin, contra
formaţiei Paris Saint-Germain. Turneul Final4
al Ligii Campionilor la masculin va avea loc la
Koln pe 28 şi 29 decembrie, cele patru echipe
calificare, conform clasării din faza grupelor
A şi B sunt Barcelorna, Paris Saint-Germain
HB, THW Kiel ş Telekom Veszprem HC.
CSM București și SCM Râmnicu Vâlcea
pot fi și ele eliminate direct.
În Liga Campionilor la feminin, EHF
studiază posibilitatea ca sferturile de finală
să se joace, ca şi turneul Final4, la Budapesta,
în aceeaşi săptămână (3 septembrie,
respectiv 5-6 septembrie).
România
are două reprezentante în sferturi, SCM

Râmnicu Vâlcea (adversară Metz) şi CSM
Bucureşti (adversară Gyor).
Dacă turneul Final4 nu va putea
avea loc în septembrie, va fi căutată o dată
alternativă, împreună cu Federaţia ungară,
în octombrie, iar echipele participante vor fi
cele mai bune două din grupele principale,
Metz Handball, Team Esbjerg, Gyori Audi ETO
KC şi Brest Bretagne Handball.
Au fost anulate meciurile rămase în
Cupele EHF la masculin şi feminin, Cupele
Challenge la feminin şi masculin.
România avea două reprezentante în
sferturile Cupei Challenge la masculin, CSM
Bucureşti, deţinătoarea trofeului (adversară
HC Victor), şi Potaissa Turda (adversară AEK
Atena).
Cele trei turnee preolimpice feminine,
la care va participa şi echipa României, se vor
juca într-o săptămână din primăvara viitoare,
care va fi stabilită ulterior, în coordonare cu
IHF şi CIO.
Sursa: Agerpress
de George Ionescu

TURRIS ȘI-A FĂCUT PLANUL ȘI INTRĂ ÎN CANTONAMENT DUPĂ STAREA DE
URGENŢĂ: ”E ABSURD SĂ NU NE LASE”
O altă contracandidată a Rapidului în
lupta pentru promovarea în Liga 1, Turris Oltul
Turnu Măgurele, echipă care are două puncte
mai mult, cât și un meci în minus disputat
față de giuleșteni, nu e deloc deranjată de
faptul că rivala a ”furat” startul și și-a reluat
antrenamentele în grup. Antrenorul principal
al teleormănenilor, Erik Lincar, a dezvăluit
pentru Liga2.ro că știa că Dan Alexa și compania
au readus jucătorii în Regie.
Erik Lincar nu e deranjat de acest lucru
și de faptul că jucătorii Rapidului s-ar putea să
fie mai în formă decât cei ai echipei Turris Oltul.
www.infopunkt.ro

Mai mult, antrenorul spune că giuleștenii au
procedat bine dacă respectă normele impuse
în această perioadă în care este declarată stare
de urgență în România din cauza pandemiei de
COVID-19.
“Erik Lincar știa că Rapid a revenit la
antrenamente și nu are nicio problemă cu asta:
”De ce să nu înceapă mai devreme?” Turris și-a
făcut planul și intră în cantonament după starea
de urgență: ”E absurd să nu ne lase”
Sursa: ProsSport
de George Ionescu

(COOL)TURA
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CAMPANIA „ARTĂ = UMANITATE” SCOATE CONSTANŢA DIN IZOLARE

Autoizolarea şi distanţarea socială – două
noţiuni care ne-au fost impuse brutal de
realitatea imediată – funcţionează la nivel
comunitar în sensul restricţiilor impuse
de starea de urgenţă, însă nu se aplică
spiritualităţii şi empatiei. Acesta este motto-ul
profesorilor şi studenţilor Facultăţii de Arte,
Universitatea „Ovidius” din Constanţa, care
au decis că ARTA poate fi liantul dintre dvs.,
spectatorii fără de care ei nu ar exista, şi cei
care se află în prima linie a bătăliei împotriva
COVID-19, personalul medical constănţean.
Astfel s-a concretizat Campania „ARTĂ
= UMANITATE”, un demers umanitar prin care
cadrele didactice şi studenţii Facultăţii de Arte,
alături de toţi constănţenii iubitori de frumos,
se implică în lupta împotriva COVID-19,

sprijinind două mari unităţi sanitare din
judeţul nostru, Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă Constanţa „Sf. Apostol Andrei” şi
Spitalul Militar de Urgenţă Constanţa.
Campania „ARTĂ = UMANITATE” va fi
lansată în ziua de 08 mai 2020, la ora 19.00, în
mediul online şi se va încheia în data de 22 mai
2020, la ora 19.00.
Concret, profesorii şi studenţii
Facultăţii de Arte s-au gândit să doneze 27 de
lucrări şi să organizeze o expoziție cu vânzare
online, unde acestea pot fi cumpărate la
preţurile propuse sau cu sume mai mari. Banii
vor fi viraţi în contul Fundaţiei Metamorphosis
a Universităţii „Ovidius” din Constanţa şi,
de acolo, direcţionaţi către Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă Constanţa „Sf. Apostol
Andrei” şi către Spitalul Militar de Urgenţă
Constanţa.
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111588390496065/?modal=admin_todo_
tour) - în cadrul unei prezentări video.
Nu vă rămâne decât să vă notaţi numărul
lucrării pe care doriţi să o achiziţionaţi şi să ne
scrieți un mesaj, vă răspundem dacă lucrarea
nu este vândută, o rezervăm 24 de ore și
așteptăm în acest timp să postați ordinul de
plată şi, din acel moment, lucrarea pleacă spre
dvs. Sunteţi rugaţi ca, la primirea coletului, să
achitaţi contravaloarea serviciului de curierat.
În documentul bancar, la rubrica „Explicații”,
vă rugăm să completați cu mențiunea „Donații
Facultatea de Arte pentru COVID-19”.
Detaliile fundației sunt:

Beneficiar: Fundația „Metamorphosis” a
Universității „Ovidius” din Constanța
Adresă: Bd. Mamaia nr.124, Constanța
Cont bancar (IBAN):
RO49BRDE140SV73207651400 (deschis
Cum procedaţi
la BRD Constanța)
Lucrările vor fi numerotate şi expuse pe canalul CIF: 39912517
de Youtube - https://www.youtube.com/
channel/UCAX7IC0rqu7lA1WYWFwZ7oA
În documentul bancar, la rubrica
– şi pe pagina de Facebook a Facultăţii de „Explicații”, vă rugăm să completați cu
Arte – Facultatea de Arte UOC (https:// mențiunea „Donații Facultatea de Arte pentru
www.facebook.com/Facultatea-de-Arte-UOC COVID-19”.
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Edgar Alan Poe spunea despre fotografie
că este cel mai important și, poate, cel mai
ieșit din comun triumf al științei moderne.
Pentru a deveni însă acest element de impact
al culturii noastre din perspectivă personală și
profesională, fotografia a trebuit să traverseze
multe epoci, trecând de la cutia mare și grea
în care era replicat efectul camerei obscure la
camera foto din carton cu film celuloid, apoi
la camerele foto instant și, în cele din urmă, la
procesarea digitală a imaginii. Această trecere

www.infopunkt.ro

8 and be there
Fotografia mobilă
a făcut ca fotografia să devină incluzivă,
portabilă, ieftină și să depășească apanajul
exclusiv al profesioniștilor.
Fotografia mobilă pe de altă parte a
devenit pivotul acestei călătorii în timp. Din
momentul apariției telefoanelor mobile dotate
cu camere foto și posibilitatea conectării
la internet, aceste dispozitive au devenit
epicentrul dezvoltării de noi tehnologii, noi
aplicații și noi tendințe în fotografie. De aceea,
abia această etapă poate fi considerată cea

f/8 și să fii acolo

care a democratizat cu adevărat fotografia.
Ținând cont de faptul că „cea mai bună cameră
e cea pe care o ai la tine”, iar ultimele generații
de telefoane mobile au reușit să reducă
neașteptat de mult diferența față de cele mai
accesibile camere foto și, în unele cazuri, chiar
să le depășească, mai rămâne doar să ne dorim,
ori de câte ori scoatem telefonul din buzunar,
lumină bună.
DeCristian

