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Anul I

FĂRĂ RESTRICŢII
LA GRANIŢE!
UE: Țările membre trebuie să renunțe la toate restricțiile
impuse la graniță, până la 30 iunie.

5 IUNIE

ZIUA ÎNVĂŢĂTORULUI
Pe 5 iunie se sărbătoreşte Ziua
Învățătorului, care coincide cu data de naştere
a dascălului Gheorghe Lazăr, întemeietorul
învățământului modern românesc (5 iunie
1779 — 17 septembrie 1823).
Gheorghe Lazăr, născut la Avrig, este

considerat fondatorul învățământului în
limba națională din Țara Românească. În
1818, a înființat în București prima școală
cu predare în limba română, Şcoala de la
Sfântul Sava.
Datele de 5 octombrie (Ziua
Internaţională a Educaţiei) şi 5 iunie (Ziua
Învăţătorului) sunt marcate distinct în
structura anului şcolar.

Since column
DE CE 5G?
Marii
operatori
din
domeniul
comunicațiilor sunt în plin proces de
implementare a unei variante evoluate a
rețelelor de comunicare mobilă, ajunsă la cea
de-a cincea generație (de unde și denumirea
de 5G - generația a cincea). Această ultimă
evoluție promite viteze de 50 de ori mai mari
decât cele cu care se operează în prezent,
însă experții spun că această nouă generație
de echipamente aduce și alte beneficii. Între
echipamentele de generația a patra (4G) și cele
noi sunt 3 diferențe majore: viteza, lățimea de
bandă și ceea ce specialiștii numesc latență
(timpul de așteptare pentru transferul datelor
dintr-un server din rețea către un dispozitiv).
Așadar, rețelele 5G sunt mai rapide, capabile să
transfere un volum mai mare de date și reduc
timpul de așteptare.
Un alt avantaj al tehnologiei 5G
privește modul de stabilire a conexiunii:
rețelele noi permit o legătură permanentă (în
locul modului actual ce presupune trimiterea
și primirea de solicitări, adică un du-te-vino
mâncător de energie petrecut între rețea și
dispozitiv). Astfel, noua tehnologie facilitează o
gestionare mai eficientă a energiei consumate
de dispozitive, tradusă în acumulatori mai
mici, mai ieftini și cu o durată de operare
mai mare. De asemenea, va putea fi posibilă
transmiterea unor pachete mari de date video
și redarea lor la calitate 8K. În plus, calitatea
globală a transmiterii de date wireless va face
utilizarea cablurilor redundantă.
Discuțiile publice din ultima vreme au
făcut ca tehnologia 5G să fie percepută ca un
balaur care ne vrea răul tuturor. În această
logică, tehnologia 4G, pe care o folosim deja
cu toții de mai bine de 10 ani, ne-ar fi putut
face cel puțin tot atât de mult rău. În practică
se simte nevoia îmbunătățirii comunicării de
date, ce s-ar putea dovedi vitală în domenii
precum sănătatea, învățământul, agricultura,
transporturile și altele la fel de importante.
Așadar, de ce nu 5G?
de Cristian Laurențiu DUMITRU
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ÎN CURÂND, O NOUĂ INTERSECŢIE SEMAFORIZATĂ
ÎN MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI!

Modernizarea străzii Grivița prevede și
semaforizarea intersecției cu strada Eroilor.
Zilele acestea, semafoarele sunt în teste,
urmează corelarea lor cu cele din intersecția
București-Eroilor. Diagrama de funcționare
a celor două semafoare este deja transmisă
către Serviciul Poliției Rutiere.
Tronsonul Cuza-Vodă-Pompieri al
străzii Grivița va fi finalizat (trotuare, instalații
electrice, turnare strat asfalt de uzură) în
câteva săptămâni!
Reamintim călărășenilor faptul că
Primăria Municipiului Călărași va semaforiza,
cu ajutorul fondurilor europene, alte 17
intersecții din oraș, prin proiectul de
management inteligent al traficului, care se
ridică la o valoare de circa 3,5 milioane de
euro.
Primăria Municipiului Călărași
Biroul de presă

Strada 1848, ce face legătura între Prel.
București și Bd. Republicii, a fost reabilitată
în această primăvară, prin turnarea unui strat
de asfalt de 5 cm, peste unul de geocompozit
antifisură.
Lungimea străzii este de 390 m, cu o
lățime de 14,5 m.
Primăria Municipiului Călărași
Biroul de presă

5 IUNIE - ZIUA ÎNVĂŢĂTORULUI
Ziua de astăzi este dedicată celor care ne-au format, în primii ani de școală.

Stimați învațători, vă mulțumesc, în numele meu și al comunității călărășene, pentru
devotamentul și răbdarea pe care le manifestați zi de zi, în slujba învățământului călărășean!
La mulți ani!
Cu respect,
Daniel Ștefan Drăgulin
Primarul Municipiului Călărași
www.infopunkt.ro
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AU ÎNCEPUT REABILITĂRILE CASEI DEMETRIAD!

3

Am început lucrările de reabilitare a Casei Demetriad, clădire
După finalizarea lucrărilor, în această locație, Consiliul Județean
monument istoric în care a funcționat până anul trecut Secția Copii a Călărași va deschide Secția Științele Naturii a Muzeului Dunării de Jos.
Bibliotecii județene.
Clădirea, o bijuterie arhitecturală, este restaurată pe bani
Consiliul Județean Călărași
europeni în cadrul Programului Interreg România-Bulgaria având o
Biroul de presă
valoare de 1, 5 milioane euro.

CYP IMPEX
SOLUȚIA TA

PE N TR U PR OBL EM EL E EL ECTRICE!

LA NOI GĂSEȘTI ÎNTOTDEAUNA

CAMPANIE
DE RESPONSABILIZARE

INFOPUNKT

INFOPUNKT
te cheamă să #fiiresponsabil.
Urmează sfaturile
specialiștilor și autorităților,
#staiincasa,
protejează-te pe tine
și pe cei dragi.

ULTIMELE NOUTĂȚI DIN DOMENIUL PRODUSELOR ELECTRICE,
PRECUM ȘI O GAMĂ VARIATĂ A PRODUSELOR LED

Călărași, Str. Grivița, nr. 139
www.infopunkt.ro
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CUM AFECTEAZĂ ȘCOALA ONLINE
COMPORTAMENTUL PRO-SOCIAL?

Mulți specialiști din domenii variate
și foarte diferite unele de altele, atât din țara
noastră, cât și din străinătate, au afirmat în
ultimul timp că această pandemie ne-a prins
nepregătiți. Adaptarea la schimbările impuse
de noile împrejurări a presupus eforturi
considerabile, iar timpul extrem de scurt în
care aceste schimbări au intervenit a mărit
nivelul de dificultate pe care l-am avut cu toții
de surmontat. Încă nu e vremea concluziilor,
însă un bilanț al modului în care am evoluat
până acum ne-ar putea ajuta să ne calibrăm
eforturile în viitorul apropiat.
În toată lumea, una dintre primele
măsuri luate, odată cu debutul pandemiei de
COVID-19, a fost aceea a închiderii școlilor. Mai
mult, chiar dacă s-a amânat până în toamnă
întoarcerea la școală a copiilor, perioada
recentă, în care aceștia și-au continuat studiile
în mediul online, sub semnul limitărilor
impuse de această variantă de lucru, va avea
ecou în desfășurarea cursurilor pentru mai
mult timp de acum înainte. Se naște, în mod
firesc, întrebarea: ce aspecte ale educației vor
fi mai afectate de aceste măsuri și ce se poate
face în compensare?
Am putea spune că între cele mai
afectate aspecte ale educației copiilor este acela
al aptitudinilor pro-sociale, precum: ajutorul

www.infopunkt.ro
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reciproc, cooperarea, voluntariatul, folosirea
în comun a resurselor, educarea spiritului
caritabil. Tocmai abilitățile pro-sociale sunt
însă între cele mai importante în timpul unei
crize de sănătate publică. Importanța lor
a putut fi recent constatată și verificată în
diferite contexte, de la firme la școli, organizații
de voluntari și chiar la comunități întregi.
În contextul pandemiei actuale, mai multe
studii au arătat că rapiditatea și eficacitatea
proceselor de recuperare și revenire din
situația de criză sunt puternic influențate
de nivelurile de încredere interpersonală și
de capitalul socio-uman de care dispune o
entitate (de la cea mai mică comunitate la o
țară întreagă și chiar la un continent), având
legături puternice cu comportamentul prosocial. În acest caz, atitudinea pro-socială
înseamnă adoptarea responsabilă a normelor
de igienă și distanțare, informarea corectă și
interesul pentru ceilalți membri ai entității
respective.
În mediile de elaborare a politicilor
publice apare, din ce în ce mai des, ideea că
această pandemie va accelera tendințele,
deja manifestate la nivel global, de creștere a
ponderii învățământului la distanță. Aici apar
însă unele probleme pentru care vor trebui
identificate soluții.

1. Învățământul la distanță îngrădește
participarea efectivă a copiilor, în ciuda
posibilităților multi-modale de interacțiune
virtuală. Trebuie ținut cont de faptul că
predarea unor lecții nu este un simplu transfer
de informații, ci unul dintre cele mai eficiente
exerciții de însușire a aptitudinilor pro-sociale.
2. Interacțiunea în mediul online nu depinde nu
numai de simpla existență a echipamentelor, ci
și de limitările fizice ale acestora. Un dispozitiv
neperformant, o conexiune de internet lentă
sau orice alți factori potențial dăunători pot
influența negativ experiența interacțiunii
și pot genera reacții negative atât în relația
profesor-elev, cât și între colegi.
3. Chiar dacă sunt conectați între ei, trebuie
ținut cont de faptul că elevii și profesorii
rămân separați fizic. Acest aspect poate avea
o influență decizivă nu numai în procesul
educațional, ci (mai ales) în dezvoltarea
abilităților pro-sociale.
Abilitățile pro-sociale și-au dovedit
importanța înainte de instalarea acestei crize
globale, dar mai ales în timpul ei. Comunitățile
ale căror membri au un comportament prosocial asumat vor avea un avantaj major în
readucerea sentimentului de normalitate în
cotidian.
de Cristian Laurențiu DUMITRU

CURIOZITATI
CASTRAVEŢI UMPLUTI CU CARNE DE PUI
INGREDIENTE:
- 4 castraveți mari
- două linguri de maioneză
- verdeață - 2 morcovi mari
INGREDIENTE UMPLUTURĂ:
- 100 g file de pui fiert
- o jumătate de praz
- două linguri ulei
- trei căței usturoi
- o legătură mărar
- sare
- piper
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După ce s-a racit, umplutura se pune în
jumătatea de castravete curățată, se ornează
cu maionează și verdeață.
Poftă bună!
de Chêf Kuka

MOD DE PREPARARE:
Castraveții se spală și se taie în două, pe lung.
Cu ajutorul unei linguri se scoate miezul
fiecărei jumătăți.
Separat se face umplutura. Fileul de pui se
fierbe și se dă prin mașina de tocat. Prazul se
spală, se taie fideluță și se călește.
Se amestecă toate ingredientele, se potrivesc
cu sare și piper și se pun la foc mic timp de 5-7
minute.

Paw zone
ATENŢIE
LA URECHI!
Râia auriculară la pisici
Râia auriculară este un tip de parazit
extrem de mic, cunoscut sub numele de
Otodectes cynotis, care poate infecta urechile
pisicilor.
Dacă observi ceva neobișnuit în urechile
pisicii, ca o substanță maronie, atunci trebuie
să știi că este foarte probabil, ca pisica ta să
aibă râie auriculară.
Acest parazit trăiește și se reproduce în
canalele urechii, hrănindu-se cu resturile de
piele și fluidele celulare.
Fiind foarte contagioasă, râia auriculată
este adesea transmisă de la animal la animal.
Deși paraziții pot infecta, atât pisicile, cât și
câinii, ei sunt mai întâlniți la pisici și sunt
responsabili de mai mult de 50% infecțiile la
urechi.
Oamenii sunt imuni la acest parazit.
Simptome
1. scărpinat excesiv și frecare a urechilor
2. scuturarea capului
3. căderea părului în jurul urechii și dermatită
4. secreție maro

5. miros neplăcut în zona urechilor
inflamații ale urechilor
6. cruste și răni de la scărpinat
Râia auriculară poate fi trată cu produse
pe care le recomandă medicul veterinar. De
cele mai multe ori sunt folosite picături sau
unguente care se aplică direct in ureche.
În cazul în care urechile sunt infectate
sau acumularea de secreție este mare, vor
fi necesare spălături și o curațare ușoară,
periodică. În acest caz, medicul poate prescrie
și un antibiotic pentru a combate infecția.
Îmbunătațirea stării pisicii poate apărea
imediat după începerea tratamentului, însă
trebuie să ținem cont că tratamentul trebuie
continuat pe toată perioada indicată de
medicul veterinar, pentru vindecare completă.
Vizita la medicul veterinar este
obligatorie pentru diagnostic și stabilirea unui
tratament!
Este indicat să folosim soluții
antiparazitare pentru prevenire.
Râia auriculară nu reprezintă un pericol
serios pentru sănătatea pisicii tale, putânduse trata ușor, odată identificată. Cu toate
aceastea, dacă rămane netratată poate genera
infecții secundare ale urechii, iar complicațiile
pot avea efecte neplăcute.
de Elena MELINTE
www.infopunkt.ro
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ESTE OFICIAL! ANAMARIA PRODAN
A PRELUAT-O PE FC HERMANNSTADT!
Anamaria Prodan a devenit oficial
patron de club în România!
Impresara a preluat-o pe FC
Hermannstadt! Clubul a făcut anunțul
oficial prin intermediul unui comunicat. În
materialul dat presei, Sibiul anunță că ”familia
Reghecampf” este implicată la club!
“Venim cu informații de ultimă oră
și vești bune pentru tot ce înseamnă AFC
Hermannstadt și fotbalul sibian. Cu puține
momente în urmă, finanțatorii FCH au ajuns la
o înțelegere cu familia Reghecampf, care se va
implica în clubul nostru atât pe plan financiar,
cât și pe plan sportiv.

AFC Hermannstadt intră astfel
într-o nouă etapă la nivel de organizare
administrativă, în care se anunță investiții
importante pe termen lung. Avem acum un
suflu nou, care dă un plus valoric clubului.
Ne bucură prezența doamnei Anamaria
Prodan Reghecampf în calitate de investitor în
proiectul nostru.
Sibiu are fotbal!”, scrie Hermannstadt
în comunicat”, scrie în comunicatul trimis de
Hermannstadt presei.
FC Hermannstadt este pe locul 3 în
playout.
Sursa: Sport.ro
de George Ionescu

REACŢIA PREȘEDINTELUI FRH DUPĂ CE SEZONUL DE HANDBAL
DIN ROMÂNIA A FOST ÎNCHEIAT!
FRH a votat înghețarea actualului
sezon din handbalul românesc, fără a fi
desemnate campioane.
Alexandru
Dedu,
președintele
Federației de Handbal din România, a
comentat deciziile luate.
Sezonul a fost înghețat și nu va fi
desemnată echipa campioană nici în Liga
Florilor, nici în Liga Zimbrilor.
Cu toate acestea, Alexandru Dedu a
dezvăluit că în sezonul următor de Champions
League, handbalul feminin din România va fi
reprezentat de SCM Râmnicu Valcea, iar cel
masculin de Dinamo București.
Președintele FRH va face lobby la forul
european ca CSM București să primească un
wildcard pentru Champions League.
O altă precizare făcută de Alexandru
Dedu a fost că din sezonul viitor se va renunța
la criteriul jucătorilor extracomunitari în
campionatul intern, echipele fiind obligate
să aibă maxim 8 jucători străini pe banca și
minimum 2 jucători români în teren.

“Am fi vrut ca altfel să fie tranșat acest
campionat, dar termenul limită impus de EHF
ne-a lăsat fără prea multe opțiuni și a trebuit
să ajungem la un compromis de acest gen”, a
declarat Alexandru Dedu.

Dinamo atacă decizia FRH: “E un pumn
în plină figură!”
Sursa: Sport.ro
de George Ionescu

REACŢIA DURĂ A VALENCIEI DUPĂ CE ANTRENORUL ATALANTEI A
MĂRTURISIT CĂ A MERS LA RETURUL LIGII CAMPIONILOR AVÂND
COVID-19: “A PUS ÎN PERICOL MULŢI OAMENI!”
Gian Piero Gasperini a recunoscut
într-un interviu că a avut coronavirus, iar
simptomele s-au manifestat chiar înaintea
returului cu Valencia.
Mărturisirle lui Gasperini din Gazzetta
dello Sport i-a înfuriat pe “lilieci”, care au
făcut un comunicat în care criticau atitudinea
antrenorului Atalantei și deciziile luate de
acesta.
Gasperini a mărturisit că nu s-a simțit
bine cu o zi înainte de meciul cu Valencia, ba
chiar și în ziua meciului starea sa nu era deloc
bună, însă a ales să stea pe bancă.
“În urma declarațiilor făcute de
antrenorul Atalantei, Gian Piero Gasperini,
Valencia FC dorește să își exprime în mod public
www.infopunkt.ro

uimirea legată de faptul că antrenorul echipei
rivale a admis că știa că ar avea simptome
compatibile cu coronavirusul atât în ziua
meciului, cât și înainte de meci. Cu toate astea,
nu a luat nicio măsură de siguranță, punând
sănătatea unui număr mare de oameni în
pericol atât în drumul spre Valencia, cât și în
perioada în care a stat acolo.
Ar trebui să ne reamintim că meciul a
fost jucat cu porțile închise în acord cu măsurile
stricte impuse de autoritățile de sănătate din
Spania pentru a preveni riscul de infectare cu
Covid-19”, se arată comunicatul Valenciei.
Sursa: Sport.ro
de George Ionescu

(COOL)TURA
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CAROL POPP DE SZATHMARI

Unul dintre cei mai renumiți fotografi
de război din toate timpurile, Robert Capa,
obișnuia să spună că „dacă fotografiile tale
nu sunt suficient de bune, înseamnă că
nu ești suficient de aproape”. Această nișă
periculoasă a fotografiei pe care o practica
Robert Capa, fotografia de război, a debutat
însă cu mult timp înainte de el chiar la noi în
țară. Carol Popp de Szathmari, pictor născut la
11 ianuarie 1812 la Cluj, (parte a Imperiului
Austriac la acea vreme), a fost primul fotograf
român documentarist și primul fotograf de
război din lume. După anul 1830 s-a stabilit
în București, unde a deținut un atelier de
fotografie aflat chiar în centru, lângă Biserica
Sărindar, pe locul pe care se află astăzi Cercul

www.infopunkt.ro

Militar Național. În 1853-1856, Szathmary,
căruia i s-au alăturat după un an englezul
Roger Fenton și americanul S. Robertson, a
realizat primele fotografii reprezentând scene
de luptă, în timpul Războiului din Crimeea.
Spre deosebire de ceilalți doi, Szathmary
a urmărit războiul de la primele salve de tun
trase la Dunăre (conflictul ajungând mai târziu
în peninsula din nordul Mării Negre). El a
ajuns până la Oltenița unde, sub amenințarea
ghiulelelor turcești lansate din sudul Dunării,
a realizat peste 200 de fotografii cu scene
din timpul luptelor și cu soldații ruși aflați
pe malul nordic. Mai mult, fotograful chiar a
traversat Dunărea pentru a realiza și fotografii
cu soldații turci aflați pe teritoriul bulgăresc.

f/8 și să fii acolo

Din păcate, o parte importantă a fotografiilor
lui Szathmary au fost distruse, ceea ce a
făcut ca, pe plan internațional, să devină mai
cunoscut englezul Roger Fenton, ca cel care a
imortalizat Războiul din Crimeea.
Carol Popp de Szathmary, după cum
spune istoricul de artă Adrian Silvan Ionescu,
„a înțeles marile avantaje ale fotografiei în a
capta momente evanescente mai bine și mai
repede ca orice alt mijloc artistic”. De atunci
și până în zilele noastre, fotografia a rămas
același mijloc de încredere, așa cum l-a înțeles
și marele fotograf, și va mai rămâne așa încă
mult timp de acum înainte.
DeCristian

