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ROMÂNII POT MERGE ÎN GRECIA
DIN 15 IUNIE
Alături de 18 state, în majoritate europene, România se numără
de joi printre țările care pot trimite turiști în Grecia, din 15 iunie.
Ministrul grec al turismului a precizat că vizitatorii nu trebuie să
se testeze în prealabil. Sunt înlesniri menite să resusciteze turismul,
în mare suferință peste tot în lume.

22 MAI

ZIUA INTERNAŢIONALĂ
A BIODIVERSITĂŢII
Începând cu anul 2000, în fiecare
an, la data de 22 mai, se sărbătorește
Ziua Internațională a Biodiversității, zi
proclamată de către Adunarea Generală a
Națiunilor Unite, prin rezoluția 55/201, din
20 decembrie 2000.

Data de 22 mai, reprezintă de fapt
adoptarea textului Convenției din anul 1992
în cadrul Conferinței diversității biologice
din Nairobi. Printre principalele obiective
pe care le urmărește Convenția se numără
conversarea biodiversității și utilizarea
corectă a resurselor.
România a semnat Convenția pe data
de 5 iunie 1992. Proclamarea acestei zile la
nivel internațional, are la baza un semnal
de alarmă cu privire la problemele privind
biodiversitatea, mai ales că, în prezent, o

Since column
CUM PĂSTRĂM ROȘIILE?
ÎN FRIGIDER SAU ÎN CĂMARĂ?
Ar putea modul de depozitare a roșiilor
să schimbe calitatea și gustul acestora? Ce diferențe apar între roșiile depozitate la frigider
(7°C) și cele depozitate la temperatura camerei (20°C)? O echipă de cercetători din cadrul
Departamentului pentru Calitatea Produselor
Vegetale de la Universitatea din Göttingen a investigat această dilemă de sezon și a publicat
rezultatele în revista Frontiere în Știința Plantelor. Ei au analizat atributele legate de gust și
aromă ale roșiilor proaspete cu ajutorul unor
evaluatori de gust profesioniști. Între aspectele evaluate s-au aflat aciditatea, dulceața și
cantitatea de suc din roșii. Rezultatele arată că,
ținând cont de tot lanțul de procedee urmate
din momentul recoltării și până la cel al consumării efective a produselor, nu s-au remarcat
diferențe majore între cele două modalități de
depozitare.
„În fapt, soiul roșiilor influențează în
mod determinant aroma acestora. Din acest
motiv, dezvoltarea unor soiuri noi, cu arome
plăcute, poate fi un pas important în îmbunătățirea calității și atractivității acestora” spune
Larissa Kanski, autor principal al studiului. „Cu
cât perioada de depozitare este mai scurtă, cu
atât mai bine este din punctul de vedere al aspectelor legate de arome. Totuși, am reușit să
demonstrăm că, ținând cont de întregul proces
post-recoltare, depozitarea pe perioadă scurtă
a roșiilor coapte în frigider nu afectează savoarea acestora” a adăugat prof. Elke Pawelzik, șeful Departamentului.
de Cristian Laurențiu DUMITRU
mulțime de specii, atât faună cât și floră,
se află pe care le dispariție. Transformarea
mediului înconjurător pentru a fi prielnic
doar vieții omului, crează un dezechilibru în
natură, un dezechilibru care trebuie stopat
sau măcar încetinit, pentru o mai bună
conservare.
Protejarea mediului poate să înceapă
de la fiecare persoană în parte, prin activități
relativ simple, care să păstreze natura așa
cum este și pentru generațiile viitoare.
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MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI CONTINUĂ ATRAGEREA
DE FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE
•

Primăria Municipiului Călărași a semnat un
nou contract de finanțare europeană, în cadrul
Axei 4-”Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”
a Programului Operațional Regional 20142020. Este vorba de o valoare a proiectului
de 3.631.539,02 lei (aprox. 748.000 Euro),
98% din aceasta fiind finanțare europeană
nerambursabilă.
Proiectul ”Reducerea emisiilor de CO2
în zona urbană prin construirea unui terminal
intermodal de transport în zona de vest
(SIDERCA) a Municipiului Călăraşi” are ca scop
îmbunătățirea transportului local.

•

•
•

•

Perioada de implementare a proiectului
este de 28 de luni, iar acesta vine în completarea
proiectului cu finanțare europeană de
aproximativ 11 milioane de euro, ce vizează
modernizarea străzilor București și Prel.
București și care include realizarea unei sens
giratoriu la ieșirea din oraș, în proximitatea
viitorului terminal intermodal de la Siderca.
Astfel, se vor realiza:
Primăria Municipiului Călărași
Construirea unei clădiri administrative,
Biroul de presă
cu o suprafață de 277,5 mp, care să
adăpostească
principalele
funcțiuni
necesare funcționării unui terminal
intermodal
Construirea a patru peroane
Amenajarea unei parcări supraterane
pentru 37 de autoturisme, 4 locuri autocare
și un rastel pentru biciclete
Amenajarea unui spațiu liber adiacent
spațiului de parcare, cu zone verzi, alei,
mobilier urban

S-A REDESCHIS COMPLEXUL BAZAR BIG!
Potrivit unei Hotărâri a Comitetului Local
pentru Situații de Urgență Călărași, începând
cu 20.05.2020, s-a redeschis activitatea
comercială în Bazar Big, cu următoarele
obligații:
• Circulația în Bazar se va face cu intrare pe
Poarta nr. 1 și ieșire pe Poarta nr. 2
• Respectarea programului de funcționare:
zilnic 8-17
• Controlul
accesului
în
interiorul
obiectivului, cu interzicerea accesului
persoanelor cu febră și a celor cu simptome
de răceală (tușit, strănut, rinoree), prin
trierea de către cadrul medical care
dispune de un termometru.
• Purtarea măștii și a mănușilor de protecție
în incinta Bazarului de către comercianți și
clienți; schimbarea măștilor după maxim 4
ore
• Dezinfectarea frecventă cu biocid pe bază
de clor sau alcool a suprafețelor cu care
clientul intră în contact
• Vânzarea se va face numai în incinta
magazinului/tarabei
închiriate,
cu
respectarea strictă a marcajelor. Nu este
permisă amplasarea manechinelor sau
suspendarea articolelor în afara spațiului
închiriat și a marcajelor
• Evitarea contactului fizic, păstrarea
permanentă a distanței minime de 1,5 m
între persoane
www.infopunkt.ro

Montarea unui sistem IT de control acces
proiectat și optimizat special pentru
monitorizarea intrărilor și ieșirilor
autoturismelor și care să asigure transferul
între auto privat și transportul public local,
biciclete, mers pe jos.

• Evitarea aglomerării, supravegherea ca în
dreptul tarabei să fie un număr de clienți
care să respecte restricția distanțării
• Existența la intrarea în spațiul comercial
(la îndemâna clienților) a substanțelor
dezinfectante aplicabile pe mâini
• Amenajarea punctelor de colectare a
măștilor- la ieșirea din Bazar
• Respectarea instrucțiunilor prevăzute
în materialele informative distribuite și
afișarea acestora la vedere
• Respectarea de către comercianți și clienți
a tuturor măsurilor prevăzute se va face
cu sprijinul reprezentanților forțelor de
ordine care se vor afla la intrarea în Bazar
Big
Primăria Municipiului Călărași
Biroul de presă
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ECHIPA DIN ULMU ÎȘI VA DISPUTA MECIURILE
DE PE TEREN PROPRIU PE STADIONUL ”ION COMȘA”
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Miercuri, 20 mai, a avut loc o întâlnire
între președintele Consiliului Județean
Călărași, Vasile Iliuță, și patronul echipei
Mostiștea Ulmu, Vasile Tîrșolea.
Discuțiile s-au axat în special pe
susținerea echipei din comuna Ulmu pentru
ca formația să-și susțină meciurile de pe teren
propriu pe arena Ion Comșa din Călărași.
Președintele CJ și-a dat acordul și a
susținut ca echipa de pe malul Mostiștei să
joace la Călărași. “Îi mulțumim domnului Vasile
Tîrșolea pentru investițiile pe care domnia sa
le face în județul nostru pentru promovarea
Sportului de performanță și îl asigur de tot
sprijinul nostru și al echipei noastre de la
Consiliul Judeţean”.
Vasile Tîrșolea a declarat: “Eu am spus
că vrem ca meciurile noastre să le jucam la
Călărași. Chiar dacă este o echipa privată, Ulmu
aparține județului. Am găsit înțelegere dar și
susținere din partea Consiliului Județean.”
Consiliul Județean Călărași
Biroul de presă

ECOAQUA SA CĂLĂRAȘI
ARE DIRECTOR INTERIMAR
Joi, 21 mai, a fost instalat noul director general interimar al
SC EcoAqua SA Călărași, Victor Sandu.
Ne dorim ca noua conducere să bifeze ca priorități calitatea
serviciilor și prețuri corespunzătoare pentru populație.
De-a lungul timpului au existat nemulțumiri privind aceste aspecte,
însă nimeni nu a reușit să găsească o rezolvare.
“Preluarea conducerii echipei manageriale ale SC ECOAQUA
SA Călărași reprezintă un parteneriat pe care îl fac cu fiecare
beneficiar. În scurt timp voi dispune un audit financiar și vom ști
foarte clar unde ne aflăm din punct de vedere economic. Cât privește
populația, o asigur că de acum înainte apa la Călărași va avea un
preț de bun simț”, a precizat noul director general interimar.
Victor Sandu este inginer constructor, a fost director general
al Administrației Naționale Apele Române și manager în diverse
proiecte europene.
Consiliul Județean Călărași
Biroul de presă
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CE FACI ATUNCI CÂND PERSOANELE DIN APROPIEREA TA
NU RESPECTĂ RECOMANDĂRILE DE DISTANŢARE FIZICĂ?

Ce faci atunci când persoanele din
apropierea ta nu respectă recomandările
de distanțare fizică?
Recomandările autorităților privind
măsurile de distanțare fizică cu scopul
prevenirii și combaterii răspândirii COVID-19
sunt în vigoare, chiar dacă de săptămâna
trecută a fost anunțată o așa-zisă relaxare.
Studiile arată că implementarea acestor
măsuri are un efect pozitiv incontestabil,
contând mai mult decât alți factori precum
schimbările climatice. Acest instrument de
luptă împotriva pandemiei nu este nou. Acum
100 de ani, în vremea pandemiei de gripă
spaniolă, orașele americane care au impus de
timpuriu măsuri de distanțare, le-au păstrat
pe perioade mai lungi de timp și au acordat
mai multă atenție relaxării au avut cele mai
mici rate de mortalitate.
Ce ne facem însă în situația în care
fiecare înțelege în felul lui modul în care trebuie
să se protejeze pe sine și pe cei din jur? Fiind
nevoiți să ieșim pentru a ne rezolva problemele,
vom interacționa inevitabil cu semenii noștri,
iar în acele momente vom observa diferențe
în practica respectării recomandărilor făcute
de autorități. Zilele trecute am fost într-o
asemenea situație, fiind nevoit să aștept în fața
unei instituții alături de alte persoane. În tot
timpul petrecut acolo au existat și momente în
care persoane străine, având masca sub nas,
sub gură sau chiar neavând mască deloc s-au
apropiat la mai puțin de 1,5 metri de mine,
vorbind și chiar tușind, ceea ce m-a făcut să
realizez riscurile la care mă expuneam prin
prezența în acel loc.
Așadar, oricât de strict ai fi în aplicarea
regulilor de distanțare, sunt mari șanse ca cei
din jur să nu respecte aceste reguli. Poate că ești

www.infopunkt.ro

mai atent în aplicarea regulilor decât prietenii
tăi, vecinii tăi sau chiar decât membrii familiei
tale. Și poate că cei din jurul tău consideră
grija și reacțiile tale exagerate. Ce poți face în
asemenea situații?
Considerațiile de siguranță
În primul rând, ar trebui să fii foarte
precaut în privința confruntării unor persoane
străine pe tema recomandărilor de distanțare.
Încercarea de a modifica comportamentul
cuiva poate declanșa reacții de agresivitate și
o potențială prelungire a contactului apropiat
cu o persoană care țipă, se agită și, dacă este
purtătoare a virusului, îl poate transmite foarte
rapid. În situația în care observi o asemenea
problemă, cel mai sigur este să îți iei măsuri
suplimentare de protecție, pe cât posibil fără a
declanșa un conflict.
Evită exagerările
Studiile arată că peste 90% din
îmbolnăviri au drept cauză interacțiunea
directă cu o persoană purtătoare a virusului.
Oricât de frustrant este să vezi că cei din jur
nu respectă regulile de distanțare cu aceeași
rigurozitate ca și tine, apropierea de alte
persoane nu implică invariabil infectarea. Evită
să pui asupra ta mai multă presiune decât este
cazul.
Fii generos
Oricât de mult te-ai strădui să respecți
recomandările de distanțare, este foarte
posibil ca, la un moment dat, să ți se spună
că nu e suficient sau e greșit. La fel, și tu ai
putea fi tentat să atragi atenția altora asupra
unor aspecte ale practicii lor de distanțare și
protejare. Trebuie ținut întotdeauna cont de
faptul că fiecare dă recomandărilor primite
o interpretare proprie, pe care o consideră
corectă, așumându-și riscuri în funcție de acea

interpretare.
Comunică deschis cu cei dragi
Înainte de a încerca să impui norme,
arată membrilor familiei tale și prietenilor cu
care interacționezi grija ta pentru siguranța
lor. În același timp, atunci când consideri
că practicile tale sunt corecte și îți conferă
sentimentul de siguranță, nu trebuie să simți
obligație în a face compromisul de a renunța
la ele doar pentru că cineva din anturajul tău
le consideră exagerate. Păstrează un ton calm,
deoarece teama de îmbolnăvire poate crea
o stare de agitație, iar comunicarea într-o
manieră agresivă i-ar putea face pe cei din jur
să intre în defensivă și să respingă sugestiile
tale. Ascultă ce spun apropiații tăi și încearcă
să înțelegi părerile și sentimentele lor mai
degrabă decât să te exprimi împotriva lor.
Poate că nu vei fi de acord cu tot ce auzi, însă
e important să afli argumentele pe care se
bazează afirmațiile lor. Atunci când se simt cu
adevărat ascultați, oamenii vor fi mai dispuși
să asculte, la rândul lor, părerile altora.
Controlează ceea ce poți
Încercarea de a-i face pe ceilalți să
urmeze întocmai ceea ce le spui se poate lovi
de refuz și poate genera frustrare. În definitiv,
poți controla doar acțiunile tale. Nu îți poți
forța concetățenii să treacă pe celălalt trotuar,
însă poți să traversezi tu, dacă consideri că
este mai sigur pentru tine. Evitarea zonelor
sau intervalelor orare aglomerate sunt măsuri
de siguranță demne de luat în considerare.
Chiar dacă nu poți controla ce se întâmplă în
jurul tău, menține controlul asupra practicilor
care îți dau ție sentimentul de siguranță.
de Cristian Laurențiu DUMITRU

CURIOZITATI

Nr. 14 22 mai 2020

PRĂJITURA ARLECHIN
Ori de câte ori ai poftă de un dulce
gustos de casă, încearcă prăjitura Arlechin.
Rețeta îmbină cu succes dulcele cu acrișorul,
într-un desert numai bun de mâncat la o cafea
sau un ceai.
INGREDIENTE
• 1 pachet de unt
• 70+100g zahăr
• 200g făină
• 3 ouă
• gem/dulceață acrișoară
• nucă măcinată

DESPRE ARICI
Fie că îl întâlniți întâmplător, fie că vă
decideți să va luați ca animal de companie,
trebuie să știți câte ceva despre arici.
În această perioadă sunt întâlniți destul
de des, așa că fiți atenți când tundeți iarba.
Ariciul este indicat ca animal de
companie, persoanelor care nu au mult timp
la dispoziție.
Ariciul comun este originar din Europa,
dar a fost introdus și în Noua Zeelandă. De
asemenea, rude ale ariciului comun trăiesc și
în alte zone, în diverse habitate (de la dunele
de nisip, pâna chiar și în gradini, hibernând
între patru și șase luni pe an.
Ariciul este un animal cu un corp
rotuși cu picioare scurte. Spatele acestuia este
acoperit cu multe ace, dar burta este pufoasa și
moale. Există peste 7.000 de țepi ascuțiți pe un
arici, care sunt fire de par modificate, ce includ
camere cu aer, pentru a-i face mai ușori. Are pe
corp culori închise (gri, negru sau maroniu) iar
țepii au culoarea maro cu alb. Este de mărimea
unui iepure și cântărește între 0,9 - 1,5 kg.
Înainte de a achizitiona un arici ca
animal de companie, trebuie să știm câteva
lucruri despre el, pentru a avea un arici fericit
și bine ingrijit.
Fiind un animal solitar, are nevoie de
un spatiu doar pentru el, fiind recomandată
ținerea lui într-un acvariu sau o cusca mare.
Pentru că este foarte jucaus, are nevoie de
locuri unde să se ascundă, un ghiveci de flori
spart sau o casuța pentru arici, puse in acvariu
sau in cusca, sunt o completare perfecta.
Prima caracteristică pe care o atribuim
ariciului este mantia de tepi, care apară ariciul

5

MOD DE PREPARARE
Freacă untul cu 70g zahăr, adaugă făina și 3
gălbenușuri.
Pune aluatul în tavă unsă și tapetată cu făină,
și dă-l la cuptor până ce se rumenește puțin
deasupra.
Pune un strat de gem peste blat, urmat de
albușurile bătute spumă cu zahărul (100g).
Presară nucă măcinată deasupra și mai dă
prăjitura puțin la cuptor.
de Chêf Kuka

Paw zone
de intemperii și de prădători. În plus au un
rol esential în limbajul corporal. Aricii tineri
schimbă țepii de pui de 3-4 ori, pentru a îi
înlocui cu cei de adult. Procesul durează pâna
spre 5-6 luni și este destul de dureros. Nu
trebuie sa-i mangaiem țepii sau să îl întoarcem
pe spate în această perioadă.
Aricii
experimentează
diverse
sentimente pe care le exprimă prin intermediul
țepilor. Când se simt amenintați se adună ghem,
cu țepii ridicați. Când doar țepii de pe spinare
sunt ridicați, înseamnă că este speriat. Dacă
doar țepii de pe creștet sunt ridicați, ariciul
este nesigur și precaut. Bineînțeles, când țepii
sunt culcați pe corp, relaxați, înseamnă că
ariciul se simte în sigurantă și este încrezator.
Trebuie evitate zgomotele și agitația în jurul
ariciului, acesta speriindu-se foarte ușor.
La fel ca multe alte animale sălbatice
aflate în captivitate, și ariciul poate lua peste
masură în greutate. Micul dejun trebuie sa fie
mai bogat, el fiind mai activ în această parte a
zilei, iar, in rest, are nevoie doar de mici gustări,
dar fără a exagera. Alimentația trebuie să fie
bogata în proteine și saracă în grăsimi. Meniul
unui arici cuprinde: muște, melci, insecte,
viermi, fructe, rame, greieri sau mancare
din comert speciala pentru aceste micute
mamifere.Mănâncă, de asemenea, crochete de
pisici. Trebuie să aibă apă la dispoziție.
Asemenea urșilor, aricii hibernează pe
timpul iernii. În captivitate, dacă temperatura

scade sub 24 de grade Celsius, ariciul crede că
e iarnă și intră în hibernare. Dacă temperatura
trece de 30 de grade Celsius îi provoacă stress
și o stare de moleșeală.
În sălbăticie, aricii ttrăiesc între 2 și
4 ani. Din fericire, în captivitate, speranța
de viată a ariciului a crescut până la 6-7 ani,
recordul fiind stabilit de un arici care a trăit
17 ani, la o fermă din Franța, potrivit www.
animalutul.ro.
Ariciul, ca orice animal de companie,
trebuie dus la veterinar pentru controale
periodice.
de Elena MELINTE
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ATACANTUL CFR-ULUI POATE FI
TALISMANUL NOROCOS DE LA CRAIOVA
Ăsta-i visul unei nopți de vară la Craiova
- transferul lui Țucudean! Poate fi talismanul
oltenilor pentru titlul așteptat din 91.
Fanii olteni visează la transferul lui
Țucudean, atacantul care a luat titlul cu FCSB,
Viitorul și CFR. Țucudean s-a operat la inimă și
își termină contractul la Cluj.
“Sunt deștepți dacă fac asta. E vârf de atac.
Mai joacă trei-patru ani. S-a reparat și cu inima
acum, e bun”, a spus fostul președinte LPF,
Dumitru Dragomir.
Președintele Universității Craiova neagă
mutarea. Țucudean nu vine la echipa dacă
oltenii nu-i vând pe Ivan și Mihăilă:
Sursa: Sport.ro
de George Ionescu

“CÂND VINE STEAUA SE CAM TERMINĂ CU FCSB-UL!” PIŢURCĂ ANUNŢĂ
APOCALIPSA FCSB ȘI A LUI GIGI BECALI

Victor Pițurcă abia așteaptă ca Steaua
să ajungă în Liga 1 și crede că FCSB va
dispărea după ce se întâmplă asta.
Victor Pițurcă a vorbit despre conflictul
CSA - FCSB și crede că odată cu promovarea
clubului armatei în Liga 1, FCSB va începe să
se clatine și să dispară. Fostul antrenor a mai
declarat luni că Steaua merită să promoveze
direct în Liga a 2-a.
“Când vine Steaua se cam termină
cu FCSB-ul. La Steaua se îmbunătățesc
lucrurile, odată cu promovarea. Trebuie să
treacă pe societate privată și să fie susținută
de investitori. Are clubul și infrastructura în
spate. Aș oferi o sumă ca să susțin Steaua,
dar nu sunt așa puternic să devin investitor.
Suma cu care pot eu veni nu îmi oferă
nici măcar putere. Nu sunt atât de potent
financiar.” a spus Pițurcă la Digi Sport.
Pițurcă nu a uitat nici să îl înțepe pe
Gigi Becali. “Becali se duce unde vrea el. Pe
cine interesează ce face Gigi Becali? Pe toți îi

interesează ce face Steaua, nu Gigi Becali.”, a
mai spus Pițurcă.
Deocamdată, CSA Steaua se luptă
pentru promovarea în Liga a 3-a și mai are

de parcurs câțiva pași până să ajungă în
Liga1.
Sursa: Sport.ro
de George Ionescu

DINAMO NU MAI AJUNGE LA SPANIOLI!

“CE AM GĂSIT ACOLO... AM SALVAT CLUBUL DE LA O ŢEAPĂ IMENSĂ!”
După ce s-a tot vorbit despre posibila
vânzare a clubului Dinamo către un fond de
investiții spaniol, se pare că varianta a picat
definitiv.
Robert
Thomas,
administratorul
programului “Doar Dinamo București”, a
explicat că firma care a dorit să cumpere echipa
de la Ionuț Negoiță este plină de datorii.
“Ni s-a spus că Alondra se numește
fondul de investiții al lui Herminio Menendez.
Când am luat legătura cu Alondra din Madrid,
au spus că nu cunosc niciun Toni Curea sau
Herminio Menendez. Apoi ni s-a spus că de
fapt sediul este în Valladolid. Ce am găsit
acolo... Firma este plină de datorii.
Am salvat-o prima oară pe Dinamo când
am plătit salariile, a doua oară când am plătit
licența și e posibil să o fi salvat a treia oară
de la o țeapă imensă cu spaniolii”, a explicat
www.infopunkt.ro

Robert Thomas pentru ProX.
”DDB” poate deveni acționar
majoritar la Dinamo.
”În urma discuțiilor apărute în ultima
vreme și a nesfârșitelor tratative încheiate fără
succes, după ce ne-am exprimat susținerea
față de ultimii investitori care au negociat
pentru cumpărarea clubului, vă anunțăm că
vom solicita clubului Dinamo documentele
contabile și actele de inventar. Le vom studia
și vom face o evaluare a situației.
Vom prezenta membrilor ”DDB”
concluziile în modul cel mai transparent și îi
vom invita pe membrii cotizanți să se exprime
prin vot în legătură cu preluarea clubului de
către suporteri prin Programul DDB”, se arată
în comunicatul emis de ”Peluza Cătălin Hîldan”.
Sursa: Digisport.ro
de George Ionescu

(COOL)TURA
SOLUŢII ALE MINISTERULUI CULTURII
PENTRU ORGANIZATORII DE FESTIVALURI ȘI
EVENIMENTE CU PUBLIC NUMEROS
În urma discuțiilor din
cadrul întâlnirii pe care Ministerul
Culturii și Guvernul României
au avut-o săptămâna trecută cu
organizatorii de festivaluri, a
reieșit nevoia de reglementare a
situației în care festivalurile cu
peste 1000 de participanți pot fi
susținute sau nu.
„Am lucrat împreună cu
marii organizatori de evenimente
pentru a oferi predictibilitate,
pentru
a
salva
industria
festivalurilor și pentru a ne asigura
că România se va afla, anul viitor,
printre actanții acestui domeniu.
Prevederile
privind
măsura
temporară a rambursării biletelor
și impozitul pentru nerezidenți au
fost incluse, deja, în OUG 70/2020.
Acum suntem în punctul de a
elabora un proiect de lege care
va fi depus în Parlament și care
reglementează situația privind
marile evenimente, proiect care va
parcurge toate etapele consultării
publice”, a precizat Ministrul
Culturii Bogdan Gheorghiu.
Clarificarea
statutului
organizării de festivaluri cu mai
mult de 1000 de participanți

prin intermediul unei inițiative
legislative este necesară pentru a
putea oferi predictibilitate acestei
activități care, la bază, este una
cu caracter economic pentru
organizatori.
Prin crearea cadrului legal
necesar, operatorii culturali vor
putea lua cea mai bună decizie de
administrare a afacerii în raport cu
furnizorii și clienții lor, respectiv
cu publicul festivalurilor.
Până la acest moment,
Guvernul a fost în situația de a
reglementa activitățile culturale
doar pentru starea de urgență
sau pentru starea de alertă.
Însă, evoluția virusului Covid-19
confirmă faptul că ar putea exista
un risc epidemiologic crescut
pentru o perioadă de timp mai
lungă, iar marile evenimente vor
fi imposibil de organizat. State
precum Germania și Olanda au luat
decizia de suspendare a oricăror
festivaluri până pe 1 septembrie,
încă de la începutul pandemiei, cu
scopul de a proteja atât cetățenii,
cât și organizatorii de evenimente.
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AMÂNAREA CELEI DE-A 17-A EDIŢII
A EXPOZIŢIEI INTERNAŢIONALE DE ARHITECTURĂ –
LA BIENNALE DI VENEZIA

Organizatorii
celei
de-a 17-e ediție a Expoziției
Internaționale de Arhitectură – La
Biennale di Venezia, au anunțat
amânarea evenimentului pentru
anul 2021. Expoziția, cu tema
“How Will We Live Together?”,
curatoriată de Hashim Sarkis, va
avea loc în perioada 22 mai – 21
noiembrie 2021.
În aceste condiții, “Fading
Borders“, proiectul declarat
câștigător al Concursului naţional
pentru selectarea proiectului
care va reprezenta România la
cea de-a 17-a ediţie a Expoziţiei
Internaţionale de Arhitectură - La
Biennale di Venezia, desfășurat
în două etape, în perioada 26
noiembrie 2019 – 14 ianuarie
2020, va reprezenta România

CYP IMPEX

la ediția din 2021 a Bienalei.
Proiectul, creat de Irina Meliță,
Ștefan Simion, Ștefania Hîrleață,
Cristian Andrei Bădescu și Radu
Tîrcă, abordează tema migrației
a peste 3,4 milioane de români
(cca 17% din populația totală a
țării) după aderarea României
la Uniunea Europeană, în anul
2007, exod fără precedent
în Europa, pe timp de pace.
“Fading Borders“ documentează
această realitate dramatică în
două ipostaze fundamentale:
Plecat – fenomenul complex de
conviețuire a emigranților români
în cadrul diferitelor comunități
locale din Europa, și Shrinking
Cities - locurile abandonate ale
mediului construit de acasă.
La fel ca în anii anteriori,
expoziția va fi organizată în două
spații expoziționale, Pavilionul
Național al României din Giardini
della Biennale și Noua Galerie a
Institutului Român pentru Cultură
și Cercetare Umanistică de la
Veneția, cu sprijinul Ministerului
Culturii și Institutului Cultural
Român.

SOLUȚIA TA

PE N T R U PR OBLE M E LE E LE C T RI C E !

LA NOI GĂSEȘTI ÎNTOTDEAUNA

ULTIMELE NOUTĂȚI DIN DOMENIUL PRODUSELOR ELECTRICE,
PRECUM ȘI O GAMĂ VARIATĂ A PRODUSELOR LED
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8 and be there

Fotografia mobilă (II)

f/8 și să fii acolo

*poți folosi un trepied

unele modele de selfie-stick oferă această facilitate

(urmare din numărul trecut) Pentru că, așa cum spuneam
și cu alte ocazii, majoritatea fotografiilor pe care le facem sunt
portrete sau selfie-uri, am inclus în această prezentare și câteva
sfaturi pentru fotografia mobilă de portret. Iată-le mai jos:
Fotografia este o fereastră către amintirile noastre. Ea
păstrează momente irepetabile, pline de emoții pe care le putem
retrăi. Depinde doar de modul în care am capturat acele momente.
Fotografiați, fiți inspirați și creativi, experimentați și nu uitați că,
în timp ce fotografiile bune sunt de arătat, din cele mai puțin bune
învățăm. Lumină bună!
DeCristian

5. Ține telefonul nemișcat*

7. Alege atent punctul de stație – ia în considerare perspective
neobișnuite

9. Fii atent la detalii!

www.infopunkt.ro

6. Folosește HDR dacă ai în cadru pete de umbră

8. Întotdeauna focalizează pe ochi

10. Încearcă și alb/negru

