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15 MAI - ADIO STARE DE URGENŢĂ
ATENŢIE ÎNSĂ!
URMEAZĂ STAREA DE ALERTĂ
Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a publicat un ghid
cu măsurile de protecție care trebuie luate după data de 15 mai, când
se va termina starea de urgență.

15 MAI

ZIUA MONDIALĂ
A FAMILIEI
A fost proclamată de Adunarea
Generală a Organizației Națiunilor Unite
în 20 septembrie 1993, ca eveniment
cu dată fixă pe 15 mai a fiecărui an și
reflectă importanța pe care comunitatea

internațională o acordă familiilor. 1994 a
fost declarat An Internațional al Familiei, iar
începând cu anul 1995, Ziua Familiei este
sărbătorită în multe țări de pe planetă cu
scopul de a sensibiliza opinia publică și de a
sublinia importanța familiei, în condițiile în
care oamenii au început să se îndepărteze de
această instituție. La propunerea Institutului
Român pentru Drepturile Omului, propunere
susținută și de Patriarhia Română, ziua de 15
mai a devenit oficial și Ziua familiei române.

Since column
RĂSPÂNDIREA NOULUI CORONAVIRUS
NU E ASOCIATĂ CU TEMPERATURA
SAU LATITUDINEA
Un studiu publicat în Jurnalul Asociației
de Medicină din Canada arată că temperatura
și poziția pe planetă nu pot fi asociate cu
răspândirea virusului SARS-CoV-2, însă
închiderea școlilor și a locurilor publice a avut
efecte pozitive. Dr Peter Jüni, de la Institutul
pentru Sănătate Publică, Management și
Evaluare al Universității din Toronto, co-autor al
studiului, afirmă că acesta furnizează argumente
importante în favoarea măsurilor adoptate la
nivel global, după cum o demonstrează datele
colectate de la 375.600 de cazuri confirmate
de îmbolnăvire cu COVID-19 din 144 de zone
geopolitice de pe toate continentele. Metoda de
studiu a presupus compararea datelor colectate
la distanță de o săptămână (20-27 martie),
fiind luați în considerare, pentru a determina
influența asupra evoluției cazurilor, factori
precum latitudinea, temperatura, umiditatea,
măsurile de închidere a școlilor și de limitare a
adunărilor publice care erau active în perioada
7-13 martie.
Rezultatele studiului sugerează că
măsurile de distanțare fizică au avut o influență
mare în evoluția pandemiei, în timp ce condițiile
meteo au contat foarte puțin. Variația umidității
a fost singurul factor de mediu care a putut fi
asociat cu răspândirea bolii, însă într-o foarte
mică măsură.
„Vara nu va face să dispară această boală”
a afirmat și prof. Dionne Gesink, epidemiologist
la Școala Dalla Lana pentru Sănătate Publică și
co-autor al studiului. „Este important ca oamenii
să știe asta. Pe de altă parte, cu cât mai multe
măsuri de siguranță pentru sănătate publică au
fost instituite, cu atât mai mare a fost impactul
în privința încetinirii răspândirii bolii”.
Autorii studiului menționează ca limitări
ale acestuia diferențele dintre zonele de colectare
a datelor cu privire la practica testării, precum
și imposibilitatea estimării dimensiunilor reale
ale pandemiei. Cu toate acestea, rezultatele
studiului pot determina conturarea unor
decizii potrivite în privința măsurilor de luat în
continuare pentru siguranța publică.
Cristian Laurențiu DUMITRU
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PRIVIND SEMNAREA CONTRACTULUI DE SERVICII DE ELABORARE
A DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE ȘI EXECUŢIA DE LUCRĂRI,
ÎN CADRUL PROIECTULUI
”REABILITAREA TERMICĂ A LICEULUI TEORETIC MIHAI EMINESCU CĂLĂRAȘI”

Primăria Municipiului Călărași a
semnat contractul de servicii de elaborare a
documentației tehnico-economice și execuția
de lucrări, în cadrul proiectului ”Reabilitarea
termică a Liceului Teoretic Mihai Eminescu

lei fără TVA și are o durată de 62 de luni: 2 luni
pentru proiectare, 24 luni pentru execuție
lucrări și 36 luni garanția lucrărilor.
În cadrul proiectului, principala
activitate constă în executarea lucrărilor
de reabilitare termică a clădirii principale
a Liceului Teoretic Mihai Eminescu, clădire
ce are o suprafață construită desfășurată de
3260,74 mp. Îmbunătățirea eficienței termice
a clădirii și trecerea acesteia de la un nivel
scăzut de eficiență energetică la nivelul ‘nZEB’
se realizează prin trei măsuri de intervenție și
anume:
-reabilitarea termică a anvelopei clădirii și
instalațiilor din subsolul acesteia
-asigurarea   sălilor de lucru ”curate” și
spațiilor îndelung aglomerate cu sisteme
de   de ventilare cu aer proaspăt tratat prin
recuperarea căldurii aerului viciat evacuate
-realizarea unei centrale termice geo-solare
care să folosească minimum 75% energie
Călărași”, finanțat din fonduri europene prin
regenerabilă
Programul Operațional Regional 2014-2020,
Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1,
Primăria Municipiului Călărași
Operaţiunea B – Clădiri publice.
Biroul de presă
Contractul are o valoare de 3.255.206,77

AMÂNAREA RATELOR LA BĂNCI ŞI OBŢINEREA
CERTIFICATELOR DE URGENŢĂ PENTRU FIRME,
PRELUNGITE PÂNĂ PE 15 IUNIE
Guvernul a anunţat noi măsuri
pentru mediul economic, odată cu
trecerea de la starea de urgenţă la starea
de alertă. Posibilitatea de socilitare
a amânării ratelor la bănci pentru
persoanele fizice şi juridice prelungită
până la 15 iunie, la fel şi termenul final
pentru eliberarea certificatelor pentru
situaţii de urgenţă pentru firme.
“Va fi prelungită până la 15 iunie 2020
posibilitatea de socilitare a amânării ratelor
a celor care nu pot să-şi plătească aceste
rate.
Până la 15 iunie instituţiile de credit
vor evalua aceste cereri. Pe perioada stării de
alertă se interzice deconectarea cetăţenilor
de la serviciilor de gaz, apă, electricitate” a
declarat vicepremierul Raluca Turcan, după
ședința de Guvern de joi.
Ministrul Economiei, Virgil Popescu
a mai adăugăat că în ceea ce priveşte
certificatele de situaţii de urgenţă pentru
firme se va lua în calcul ca referinţă şi luna
mai.
“Avem lunile martie, aprilie, mai.
Perioada de eliberare a acestor certificate a
fost corelată cu perioada în care se pot eşalona
ratele la credit, adică 15 iunie - termenul
www.infopunkt.ro

final pentru eliberarea certificatelor pentru
situaţii de urgenţă”, a declarat Virgil Popescu.
Firmele românești vor putea solicita
online eliberarea certificatelor de situație
de urgență (CSU) pentru a putea obține apoi
ajutoarele de la stat, destinate societăților
afectate de situația economică generată de
criza coronavirus COVID-19 în România.
Băncile pot accpeta amânarea plăţii
ratelor pentru clienții afectați de criza
provocată de răspândirea COVID-19.
Suspendarea ratelor poate fi cerută
o singură dată, și este cuprinsă între o lună
si 9 luni, fără a putea depăși data de 31
decembrie 2020.
Perioada de rambursare a ratelor
de dobândă eșalonate cu termene de plată
suspendate este de 60 de luni, calculată
începând cu prima zi calendaristică
următoare perioadei de suspendare a
obligațiilor de plată.
Pentru a beneficia de amânarea
ratelor, solicitanții să fie în situația în care
banca nu le-a declarat scadența anticipată
până la data de 30 martie 2020, inclusiv și
să nu fi înregistrat rate scadente restante, la
data de 16 martie 2020, inclusiv.
Sursa: hotnews.ro
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SPITALUL JUDEŢEAN CĂLĂRAȘI A PRIMIT UN VENTILATOR
CROSSVELT BIO MAG ÎN VALOARE DE 22.000 EURO
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Asociația Producătorilor de Cereale
și Plante Tehnice din județul Călărași a donat
Spitalului Județean Călărași un ventilator
CrossVelt Bio Mag, în valoare totală de 22.000
de euro.
Firmele implicate sunt:
TRANSLIBERTA SRL
CHIREA 2000 SRL
IF VĂDUVA GHEORGHE
HORTICOM SRL
STARLUC 51 SRL
AGRICOLA CAP COCONI
AGROYNA CIOCĂNEȘTI
DAG SRL
AGROCOM COMPANY SRL
II PÂRLOAGĂ DRAGOȘ ALEXANDRU
PF LOLOȚ COSTEL
AGROZOOTEHNICA INDEPENDENȚA
AGRICOMBIOENERG SRL
Consiliul Județean Călărași
Biroul de presă

MĂSURILE DE RELAXARE ȘI DE
PROTECŢIE DE DUPĂ 15 MAI
Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a publicat un
ghid cu măsurile de protecție care trebuie luate după data de 15
mai, când se va termina starea de urgență. Măsurile acestea nu sunt
deocamdată decise, ci doar lansate în dezbaterea publică. Totuși,
ținând cont de experiențele trecute este foarte probabil că multe
dintre propuneri să se materializeze.
Sursa:
https://www.economica.net/masurile-de-relaxare-i-deprotec-ie-de-dupa-15-mai-document_184167.html

www.infopunkt.ro
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PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI,
IZOLAREA ESTE PARTE DIN COTIDIAN

„Pandemia de COVID-19 intensifică
inegalitățile experimentate deja de
cele peste 1,3 miliarde de persoane cu
dizabilități din întreaga lume” a afirmat
Secretarul General al Organizației Națiunilor
Unite, António Guterres, într-un raport
publicat săptămâna trecută. Potrivit acestuia,
persoanele cu dizabilități întâmpinau deja,
dinaintea declanșării pandemiei, dificultăți în
privința accesului la educație și la servicii de
sănătate, precum și în privința asigurarării
unui venit decent și constant și a participării
incluzive în comunitățile în care trăiau.
Persoanele cu dizabilități sunt mai expuse
la riscurile de sărăcire, abuzuri, violență și
neglijare, însă „pandemia a intensificat aceste
riscuri și a relevat noi amenințări”, a mai
afirmat Guterres. În raport se mai arată că
persoanele cu dizabilități sunt printre cele
mai afectate, trebuind să înfrunte provocări
uriașe în domeniul accesului la servicii
publice de sănătate, adesea vitale pentru
respectivele persoane, dar și bariere dificile
în implementarea măsurilor de igienă,
primordiale în aceste vremuri. De asemenea,
multe dintre aceste persoane prezintă
sensibilități care se traduc într-un grad mai
mare de vulnerabilitate la contractarea bolii.
În privința asigurării mijloacelor de trai,
Secretarul General al ONU afirmă că persoanele

www.infopunkt.ro

cu dizabilități prezentau deja, dinaintea
acestei crize, un risc mai mare de pierdere a
locurilor de muncă, iar cele mai multe dintre
aceste persoane vor întâmpina mari dificultăți
în privința întoarcerii la serviciu. Mai mult,
persoanele cu dizabilități sunt mai expuse la
violența domestică ce a crescut în intensitate
în această perioadă.
În privința impactului psihologic,
cercetările arată că dezastrele naturale în
general și, implicit, această pandemie, cresc
stresul resimțit de către toate categoriile de
persoane, dar mai ales de către cele din grupe
cu grad ridicat de risc. Impactul psihologic al
traumelor de masă este amplificat, la persoanele
cu dizabilități, de factori precum accesul la
resurse socio-economice și la rețele de suport
social. În situații similare, persoanele cu nevoi
speciale au raportat niveluri mai ridicate
de însingurare decât semenii lor, acestea
generând o degradare a stării de sănătate.
Mai mult, odată cu raționalizarea serviciilor
medicale apare pericolul discriminării
persoanelor cu dizabilități care depind de
suportul primit din partea personalului de
specialitate. Izolarea socială și însingurarea au
fost asociate cu creșterea numărului de cazuri
de boli cardio-vasculare, demență și altele,
conform Academiei Naționale pentru Știință,
Inginerie și Medicină din SUA.

În prezent, pentru a determina impactul
pe care pandemia de COVID-19 l-a avut asupra
comunității persoanelor cu dizabilități, sunt
colectate date despre rata infectării, spitalizări,
rezoluții medicale primite, decese, toate fiind
procesate în funcție de dizabilitate, vârstă,
venituri și alți factori determinanți pentru
categoriile vulnerabile de persoane.
În această perioadă segmente largi ale
populației de pe glob înfruntă sentimente de
izolare și excluziune, însă pentru persoanele
cu dizabilități, aceste sentimente reprezentau,
din păcate, starea de „normalitate” încă
dinaintea acestui episod dureros al existenței
noastre. Ceea ce am trăit cu toții în această
perioadă de izolare este, de fapt, realitatea
cotidiană a peste 1,3 miliarde de locuitori ai
planetei nevoiți să trăiască cu o dizabilitate.
Multe dintre persoanele cu nevoi speciale sunt
capabile de a aduce plus valoare în comunitățile
în care trăiesc, însă, pe lângă dizabilitățile lor,
sunt nevoite să înfrîngă obstacole necunoscute
pentru ceilalți membri ai comunităților lor
și, paradoxal, ridicate adesea chiar de către
aceștia. Poate că, experimentând drama
cotidiană a acestor persoane, vom încerca
cu toții să fim mai atenți la nevoile lor și să
devenim mai suportivi și mai implicați.
de Cristian Laurențiu DUMITRU
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PULPE DE RAŢĂ CU CIUPERCI BRUNE
ȘI VIN MARSALA

INGREDIENTE
7 ciocanele de pui
600 gr ciuperci Champignon brune
4 catei usturoi
1 lingura unt
3 linguri ulei de masline
250 ml vin Marsala
1.5 lingurita sare
0.5 lingurita piper
Varf de cutit piper Cayenne
0.5 lingurita boia dulce
3 crengute de patrunjel proaspat
3 crengute cimbru

LA PLIMBARE...
CU BUN SIMŢ
Ieșim din starea de urgență, vremea
este frumoasă, așa ca putem să ieșim la
plimbare cu prietenii noștri necuvântători.
Totuși, persoanele care dețin un câine
trebuie să respecte câteva reguli de bun simţ,
dar şi câteva legi, atunci când ies cu patrupedul
la plimbare.
În primul rând, cred că este o regulă
de bun simț, ca proprietarul să strângă după
câinele său.
Câinii îi plimbam în lesă! Nu  ştim
niciodată când animalul poate să atace sau
să fie atacat de alt câine sau să fie lovit de o
mașină.
Există legi care reglementează   acest
lucru.
O atenţie foarte mare trebuie să acorde
stăpânii câinilor din rase periculoase şi
agresive, precum Pitbull sau Amstaff.
Proprietarii trebuie să cunoască foarte
bine legea, întrucât este aspră cu ei.
Amenzile primite de posesorii de
animale sunt, in general, acordate pentru că
nu au strâns excrementele în urma câinilor
şi pentru că nu şi-au plimbat căţeii în lesă,
potrivit legii.
Obligaţiile
stăpânilor
de
câini,
reglementate prin lege
Potrivit legii 258 din 2013, posesorii
de câini sunt obligaţi să îşi identifice prin
microcipare animalele şi să le sterilizeze,
excepţie de la sterilizare făcând câinii
acreditaţi de Asociaţia Chinologică Română.
Amenda este de la 5.000 lei la 10.000 lei.
De asemenea, proprietarii şi deţinătorii
de câini au obligaţia de a menţine igiena în
spaţiile publice, în spaţiile adiacente acestora,
în holurile şi căile de acces ale spaţiilor locative.
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MOD DE PREPARARE
Se tapetează cu un șervet de bucătărie
absorbant pulpele de rață ca să se elimine
excesul de apă, deoarece astfel se vor rumeni
mai frumos.
Într-o cratiță pentru sotat se pune la încins
uleiul de măsline.
Se condimentează cu sare și piper proaspăt
măcinat și se frig ca să prindă crusta aurie.
Se curăță și se taie ciupercile și usturoiul.
După ce s-au rumenit pulpele de rață se adaugă
ciupercile, alături de usturoiul fin tocat, sare,
piper proaspăt măcinat, boiaua dulce afumată,
piperul Cayenne și câteva crenguțe de cimbru
și se amestecă bine.
Se adaugă vinul Marsala și se lasă la gătit până
se evaporă alcoolul.
Se pune apoi capacul și se mai gătește la foc
mic circa 35 de minute.
La final, înainte de servire, se presară pătrunjel
verde tocat mărunt.
de Chêf Kuka

Paw zone
În caz contrar, amenda este de la 5.000 lei la
10.000 lei.
Se interzice plimbarea câinilor de
companie prin parcuri şi grădini fără lesă, iar
cei din categoria câinilor agresivi fără botniţă,
unde proprietarul animalului de companie
trebuie să păstreze curăţenia.
Toţii câinii cu stăpâni trebuie să fie
vaccinaţi anual împotriv turbării.
Obligaţiile
suplimentare
ale
persoanelor care deţin câini din rase
periculoase sau agresive.
Rasele periculoase sunt următoarele,
potrivit Ordonanţei de Urgenţă Nr. 55 din 30
aprilie 2002: câinii de luptă şi de atac, asimilaţi
prin caracterele morfologice cu câini de tipul
Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metişii lor, precum
şi câinii din rasele American Staffordshire
Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian,
Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff,
Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor.
Proprietarii sau deţinătorii temporari
ai câinilor din rasele agresive au următoarele
sunt obligaţi să aibă vârsta minimă de 18 ani,
să aibă capacitate deplină de exerciţiu, să nu
fi fost condamnaţi pentru săvârşirea unei
infracţiuni contra persoanei.
Accesul câinilor din rase agresive în
localurile publice, în mijloacele de transport
în comun, precum şi în alte locuri publice, cu
excepţia drumurilor publice şi a căilor de acces
către acestea, este interzis.
Accesul câinilor din rasele periculoase
în părţile comune ale imobilelor în care sunt
deţinuţi, pe drumurile publice şi pe căile de
acces către acestea este permis numai dacă

aceştia poartă botniţă şi sunt ţinuţi în zgardă
şi lesă sau ham de către proprietar ori de către
deţinătorul temporar. Staţionarea acestor câini
în părţile comune ale imobilelor este interzisă.
Accesul câinilor din rasele agresive,
precum şi al exemplarelor cu potenţial agresiv
în localurile publice, în mijloacele de transport
în comun, în locurile publice, precum şi în
părţile comune ale imobilelor este permis
numai dacă aceştia poartă botniţă şi sunt ţinuţi
în lesă de către o persoană care îndeplineşte
condiţiile prevăzute. Amenda este cuprinsă
între 1.500 - 3.000 de lei.
În locurile special amenajate pentru
câini accesul câinilor prevăzuţi în prezentul
alineat este permis fără botniţă şi fără lesă.
Toţii câinii din rasele periculoase,
indiferent de sex, vor fi obligatoriu sterilizaţi.  
Sterilizarea câinilor va fi confirmată în carnetul
de sănătate de către medicul veterinar care a
efectuat intervenţia. Mai mult, importul sau
comercializarea câinilor din aceste constituie
infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de
la 6 luni la 2 ani şi confiscarea acestora.
Neluarea măsurilor de prevenire a
atacului canin de către proprietarul câinelui
sau de deţinătorul temporar al acestuia
asupra unei persoane constituie infracţiune
şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la
5 ani. Dacă fapta a avut ca urmare vătămarea
corporală gravă, pedeapsa este cea prevăzută
la art. 181 - 184 Cod penal.  Dacă fapta a avut
ca urmare moartea victimei, pedeapsa este
închisoarea de la 2 la 7 ani.
de Elena MELINTE
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PE MIREL RĂDOI ÎL AȘTEAPTĂ ÎN TOAMNA 10 MECIURI ÎN 4 LUNI.
FIFA ÎNCEARCĂ SĂ GĂSEASCĂ SOLUŢII
Inițial, barajul cu Islanda ar fi trebuit să
aibă loc la sfârșitul lunii martie.
Răzvan Burleanu nu vrea să se mai
amâne o dată barajul cu Islanda, dacă jucîm în
noiembrie gazonul va arăta rău.
“Obiectivul nostru este și acela de a
beneficia de o suprafață de joc optimă la ora
jocului”, spune Burleanu.
Oamenii de la FIFA caută date pentru
meciurile rămase, barajele se joacă în
septmebrie, iar meciurile din Liga Națiunilor
în noiembrie și decembrie.
Dacă se califica la Euro, România ar
trebuie să joace 10 meciuri in 4 luni.
FIFA le mulțumește medicilor din prima
linie într-un film plin de vedete: Chiricheș,
Ionuț Radu și Ianis Hagi i-au aplaudat și ei pe
medici împreună cu Maradona, Pele, Beckham
sau Ronaldo.
Sursa: Sport.ro
de George Ionescu

FINAL DE FOC ÎN LIGA 2!

ȘASE ECHIPE SE VOR BATE LA PROMOVARE, DUPĂ CE PUNCTELE VOR FI
ÎNJUMĂTĂŢITE! CARE ESTE PROGRAMUL
Oficialii federatiei au avut o intalnire
cu reprezentantii cluburilor, carora le-au fost
prezentate 3 scenarii, toate supuse la vot.
Cluburile au decis sa puna in aplicare scenariul
3, cu play-off de 6 echipe, cu injumatatirea
punctelor, dar si fara retrogradare, informeaza
liga2.prosport.ro.

Dunarea Calarasi, UTA   Arad si Metaloglobus
s-au abtinut, iar celelalte 15 cluburi au votat
pentru ultimul scenariu.
UTA Arad, CS Mioveni, Turris Oltul
Turnu Magurele, Campionii FC Arges, Petrolul
Ploiesti si Rapid vor merge in play-off si se
vor lupta pentru primele doua locuri direct
promovabile si locul de baraj de promovare.
Cele 3 scenarii:
Fiecare echipa va juca 5 meciuri, cate
unul cu fiecare adversara din play-off. Primele
1. Disputarea tuturor celor 14 etape ramase
doua clasate in prezent (UTA si Mioveni) vor
din retur
juca 3 meciuri pe teren propriu.
Play-off-ul ar urma sa inceapa pe 4
2. Play-off cu primele 6 clasate (care au
iulie.
depus dosarul de licentiere pentru Liga 1) si
play-out in doua grupe de cate alte 6 echipe.
Clasament actual:
Ultimele doua clasate in cele doua serii urmau
1. UTA Arad 50p
sa retrogradeze in Liga 3, iar formatiile de
2. CS Mioveni 39p
pe locul 5 ar fi jucat un meci de baraj pentru
3. Turris Turnu Magurele 39p
mentinerea in Liga 2.
4. FC Arges 38p
3. Play-off cu primele 6 clasate (care au
5. Petrolul Ploiesti 38p
depus dosarul de licentiere pentru Liga 1) si
6. Rapid 37p
inghetarea sezonului pentru restul cluburilor,
fara retrogradare.
Majoritatea a decis, iar scenariul 3 va fi
Sursa: Sport.ro
pus in aplicare
de George Ionescu
Pentru scenariul 1 a fost votat de
www.infopunkt.ro
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SEMNAREA DECLARAŢIEI PRIVIND ROLUL CULTURII
ÎN TIMPUL CRIZEI COVID-19
Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu,
a semnat Declarația privind rolul culturii în
timpul crizei COVID-19, alături de alți 25 de
miniștri din Uniunea Europeană.
Acest
document
programatic
reprezintă un prim rezultat concret al reuniunii
informale a miniștrilor culturii din 8 aprilie
2020, organizate în sistem de videoconferință
de către Președinția croată a Consiliului
Uniunii Europene. Cu ocazia reuniunii au fost
examinate consecințele pandemiei COVID-19
asupra sectoarelor culturale și creative, în
vederea adoptării unor măsuri de atenuare
a efectelor negative ale crizei. La conferința
video au participat 26 de miniștri ai culturii și
trei comisari (Věra Jourová, Mariya Gabriel și
Thierry Breton).  
,,Eforturile pe care le-am susținut, pe
plan național, pentru diminuarea efectelor
negative cauzate de criza COVID-19 asupra
sectoarelor culturale și creative sunt dublate
de o asumare din partea fiecărui stat
membru al Uniunii Europene. Este necesară
continuarea demersurilor pentru a   sprijini
revenirea cât mai rapidă a acestor industrii.
Declarația reafirmă solidaritatea față de

artiști, jurnaliști și față de toți cetățenii Uniunii
Europene, pentru care formele de exprimare
culturală sunt o necesitate în viața de zi cu
zi’’, a menționat Bogdan Gheorghiu, Ministrul
Culturii.
Declarația Miniștrilor Culturii din
statele membre UE salută atât măsurile
adoptate la nivel național, cât și pe cele ale
Comisiei Europene, definind, totodată, pași de
acțiune pentru viitor.
Textul
accentuează
relevanța
inițiativelor de susținere a sectoarelor culturale
și creative, inclusiv a celor din domeniul
audiovizual și mass-media, care vin în sprijinul
întreprinderilor și al persoanelor afectate de
criză, protejând în egală măsură bunăstarea
cetățenilor europeni, prin facilitarea accesului
acestora la conținut cultural online.  
Totodată,
declarația
accentuează
importanța culturii ca resursă-cheie în
perioada de recuperare de după criză. Un rol
vital în această perioadă îl deține mass-media,
în contextul în care raportarea, credibilitatea
și dedicarea jurnaliștilor reprezintă adevărate
valori în combaterea dezinformării și a știrilor
false, mai necesare acum decât oricând.
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Nu în ultimul rând, au fost conturate
următoarele demersuri de coordonare
europeană:
Elaborarea unor evaluări periodice
pentru a acționa în mod corespunzător;
Propunerea de soluții pentru ca
eforturile la nivel UE, într-o perspectivă
multianuală, să completeze măsurile naționale
actuale, cu o atenție specială la flexibilitatea
și inițiativele digitale din cadrul programului
Europa Creativă;
Garantarea faptului că ajutorul oferit
prin programele și fondurile UE va susține
sectoarele culturale și creative și va contribui
la redresarea acestora.
Statele
membre
UE
reafirmă
angajamentul pentru măsuri politice decisive
suplimentare, care sprijină sectoarele culturale
și creative, în perioadele de criză și nu numai.
Miniștrii vor continua dezbaterea la
următoarea reuniune informală, planificată de
Președinția croată a Consiliului UE în 19 mai
2020.
Sursa: Ministerul Culturii
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Fotografia mobilă - curs
Fotografia mobilă

1. Curăță lentilele cu textile moi, fără hârtie sau
șervețele, și verifică permanent starea lor

3. Fii permanent
pregătit

www.infopunkt.ro

f/8 și să fii acolo

Se spune că cea mai bună cameră e cea pe care o ai la tine. În
zilele noastre, aproape întotdeauna această afirmație se referă la
telefonul mobil. De aceea, marea majoritate a fotografiilor din arhiva
noastră personală sunt realizate cu telefonul mobil chiar și atunci
când deținem o cameră foto. Din perspectivă compozițională, folosirea
telefonului mobil nu diferă de cea a camerei foto. Din punctul de vedere
a pregătirii și utilizării echipamentului însă, este bine să ținem cont de
câteva reguli simple, enumerate mai jos:
O regulă nescrisă a fotografilor spune: „nu strânge echipamentul
până n-ai părăsit locația”. Din această perspectivă, telefonul mobil are un
avantaj incontestabil. Tot ce îi mai trebuie e lumină bună! (continuarea
în numărul viitor).
DeCristian

2. Învață setările și particularitățile camerei telefonului și folosește
întotdeauna rezoluția maximă

4. Nu folosi zoom!

