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ŞOC LA
AHC DUNĂREA CĂLĂRAȘI!
TREI JUCĂTORI AU FOST
TESTAŢI POZITIV
CU COVID-19

24 IULIE

ZIUA POLIŢIEI
DE FRONTIERĂ
Marchează constituirea, în 1864, a
primului corp unificat al grănicerilor din
România.

Since column
Prezenţa oamenilor pe teritoriul
Americii de Nord datează de cel puţin 30.000
de ani, de două ori mai mult decât se estima
până acum, potrivit concluziilor unor cercetări
arheologice ale căror rezultate au fost publicate
miercuri în revista Nature, informează AFP,
preluată de Agerpres. Printre autorii celor două
studii se numără şi un arheolog român.
Artefactele colectate, printre care 1.900
unelte din piatră cioplită, dovedesc că prezenţa
oamenilor în grota Chiquihuite (nordul
Mexicului) datează cu până la 33.000 de ani în
urmă şi s-a întins pe o perioadă de 20.000 de
ani, se arată în două studii publicate în revista
Nature.
„Cercetările noastre aduc noi dovezi
referitoare la o prezenţă străveche a oamenilor
pe teritoriul Americii”, ultimul continent
continent ocupat de om, a declarat pentru AFP
arheologul Ciprian F. Ardelean, autor principal
al unuia dintre cele două studii.
Cele mai vechi artefacte descoperite
în această grotă, situată la altitudine mare,
unde au fost realizate săpături încă din 2012,
au fost datate cu radiocarbon (sau carbon
14) ca provenind dintr-o perioadă cuprinsă
între 33.000 şi 31.000 de ani î.e.n. „Sunt puţin
numeroase, dar sunt totuşi aici”, a comentat
cercetătorul de la Universitatea Autonomă din
Zacatecas (Mexic).
Acestea pun în evidenţă existenţa unei
industrii litice necunoscute până la această dată,
care utiliza unelte din piatră tăiate în lamele
fine.
Întrucât în sit nu au fost descoperite
oase sau ADN uman, „este probabil că oamenii
l-au utilizat drept bază relativ fixă, fără îndoială
în timpul unor episoade sezoniere recurente
în cadrul unor mişcări migratorii mai ample”,
afirmă studiul.
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PROIECTE CU FINANŢARE EUROPEANĂ

Primăria Municipiului Călărași anunță
semnarea celui de-al șaptelea contract de
finanțare, și ultimul, promovat pe Axa 4.1 a POR
2014-2020, destinată proiectelor de mobilitate
urbană.
Este vorba de contractul de finanțare
pentru proiectul ”Promovarea utilizării
mijloacelor alternative de mobilitate și a
intermodalităţii în municipiul Călărași prin
amenajarea unei rețele de piste de biciclete”, cu o
valoare de 6.269.019,96 lei (aprox, 1,3 milioane
Euro).
Pista de biciclete, ce se va întinde pe o
lungime de 3.176,14 m și o suprafață de 8.055
mp, va fi amenajată în partea sud a municipiului
Călărași, pe următorul traseu:

Eroilor - Bulevardul 1 Mai (Parc Central-zona
Jirlău) - str. Sloboziei (zona restaurant Queen)–
urmează pista de biciclete prevăzută în proiectul
de revitalizare a centrului pietonal – traversare
strada Dobrogei - str. Independenței – strada
Primăverii, unde se continuă pe pista prevăzută
în proiectul modernizării străzii București, cu
ieșire spre comuna Modelu.
Pista de bicicletă va fi prevăzută cu
stâlpi de iluminat, dar și locuri de odihnă, pe
amplasamentul cărora vor fi montate bănci,
coșuri de gunoi și suporturi pentru biciclete.
Prin semnarea acestui contract de
finanțare, suma totală obținută de municipiul
Călărași pentru mobilitate urbană este de 27,041
milioane Euro, iar numărul total al proiectelor
aflate în implementare este acum de 22, cu o
- Iaz Decantor (legătură cu strada Dropia, zona sumă totala de 42,58 milioane Euro.
Mircea Vodă) - Al. Dumbrava Minunată nr.8 - str.
Av.Vitalie Zvincu, nr.1(zona ANL II) - Al.Dumbrava
Primăria Municipiului Călărași
Minunată (zona H2O) - str. Cornişei (Parc
Biroul de presă
Dendrologic și Parc Dumbrava) – traversare str.

PESTE 4 TONE DE TUTUN, RIDICATE LA PERCHEZIŢII
La data de 20 iulie a.c., polițiștii
Serviciului de Investigare a Criminalității
Economice Călărași au efectuat 5 percheziții
domiciliare, în județul Călărași, la locuințele
unor persoane bănuite că ar fi produs și
comercializat în mod ilegal tutun.
În urma perchezițiilor, polițiștii au
indisponibilizat 4.289 de kilograme de tutun
prelucrat și frunză și 3 instalații specializate
de tocare și prelucrare a tutunului.
În fapt, aceștia ar fi achiziționat tutun
vrac neprelucrat de la   cetățeni bulgari, pe
care l-ar fi prelucrat prin mijloace artizanale
și dispozitive electrice, iar ulterior l-ar
fi comercializat atât personal, cât și prin
societățile de curierat.
Activitățile s-au desfășurat sub
supravegherea Parchetului de pe lângă
Tribunalul Călărași.
La acțiune au participat și polițiști din
cadrul structurilor de investigații criminale,
criminalistică și de la acțiuni speciale.
I.P.J. Călărași
Biroul de presă
www.infopunkt.ro
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CRESCUT PE MUZICĂ
CUM AU FOST ATELIERELE PE ZOOM ȘI CINE SUNT PARTICIPANŢII

20  de tineri au participat timp de o lună
la șase serii de ateliere online de jurnalism,
fotografie, film documentar, scriere creativă,
etnomuzicologie și media literacy. La atelierele
susținute pe Zoom tinerii au fost inițiați și ghidați
să creeze propriile materiale documentare.
Prin aplicațiile și temele propuse, ei au cercetat
istoria familiei și co-munității din care fac parte,
chestionând importanța păstrării și prezentării
tradițiilor locale. În proces, tinerii au arătat că
au competențele digitale necesare vremurilor
în care trăim și că globalizarea educației este
posibilă, atât timp cât există acces printr-un
smartphone și o conexiune bună la internet.
Atelierele nu au fost lipsite de provocări, tinerii
din mediul rural au avut probleme de conexiune
la internet, chiar și de semnal. Au fost și multe
momente plăcute, de exem-plu atunci când
participanții s-au intervievat reciproc, au avut

discuții aprinse despre geneza unor anumite
stiluri muzicale sau au cântat la trompetă, fluier
și harmoșcă. Aceste momente au fost surprinse și
puse pe Tik Tok.
Bogdan Mihai Simion (trainer
Entomuzicologie)
„Interacțiunea generală a fost minunată. În
afară de câteva cazuri punctuale - unde am avut
probleme tehnice din cauza conexiunii la internet
- am lucrat bine cu toți copiii.  Cele mai importante
provocări au fost 5G-ul, device-urile care nu
ascultă și cum convingi tineri de 15 - 16 ani să facă
teme în vacanță. Există câțiva participanți model,
Alexandra Listrat își dorește foarte mult să lase
o marcă în legătură cu lipovenii pentru propria
ei generație, Darius Jecan este super pasionat,
iar Ștefan Milutinovici are cunoștințe muzicale
solide, este autodidact, a învățat să cânte la multe
instrumente de suflat și este proaspăt student la
Consevatorul din Brașov.”
Descoperirea participanților
Participanții la ateliere au fost găsiți și
contactați în pricipal prin intermediul rețelei stabilite acum cinci ani de inițiatoare proiectului
Crescut Pe Muzică, Simona Constantin. Pe atunci
Simona lucra la o cercetare pe teren în vederea
lansării unui catalog cu ultimii lăutari din țară.
Cei 20 de copii și adolescenti găsiți din toată țara
cântă sau dansează și sunt activi în domeniul
patrimoniului imaterial al muzicii tradiționale,
din regiunea în care trăiesc.
Participanții Crescut Pe Muzică – cine și
de unde sunt din Muntenia, chiar din Călărași,
locul unde-și are sediul Asociația ACCES, entitate
ce stă la baza organizării proiectului, provine
acordeonistul Lucian George. Bucureștiul es-te
reprezentat prin Ștefan Milutinovici, un tânăr
cântăreț  la fluier și caval, care și-a găsit timp
pentru ateliere în timp ce dădea BAC-ul și se
pregătea pentru admiterea la Conservatorul din
Brașov, unde a și fost admis. Din Brăila, mai exact
din Făurei este acordeonistul Florinel Caraivan,
adolescent care a venit ulterior în proiect și care
a su-prins organizatorii și trainerii prin gradul
mare de implicare.
Dobrogea face parte din proiect prin cântăreața
la harmoșcă din comunitatea rușilor lipoveni,
Alexandra Listrat (14 ani) din Sarichioi (Tulcea),
care a dat admiterea la liceu chiar în timpul
atelierelor, dar și prin Gabriel Gheorghe un
acordeonist de 14 ani din Constanța care s-a
apucat de muzică, inspirat de unchiul său.
„Am vorbit mult cu trainerii care mereu au
încercat să-mi ofere diferite sfaturi legate de ce
aș putea face ca să-mi iasă tema mai bine. Mi-au
plăcut toți trainerii, chiar nu am unul preferat.
Toți și-au dat silința și îi super apreciez pentru
asta.”, spune Alex-andra Listrat din Sarichioi.
Mulți dintre participanți sunt din zona Moldovei,
din Vaslui sunt trei băieți de pe lângă comunitatea
creată în jurul Fanfarei de la Valea Mare. Andrei
Stoica și Ionut Alexandru cântă la trompetă,
iar Mădălin Mavroianu (13 ani) la bariton. Mai
sus, chiar din satul Fanfarei 10 Prăjini, vin trei
muzicieni: Andrei Viziru care cântă la tobe și
este foarte ac-tiv pe Tik-Tok, Leonard Radu,
cel mai tânăr muzician din proiect, cântăreț  la
trompetă și Alex Panțiru, saxofonist. Din Suceava
participă Ionuț  Pîntiuc (16 ani), adolescent pasionat de trompetă, care face parte din taraful
condus de Dan Lăcătuș, alături de clari-netistul
Iulian Harbaca și trompetistul Alexandru Boicu.
Tot din zona Sucevei este și Gabriel Marin (18

ani), trompetist din satul Mironu, care deși nu a
participat la ateliere pentru că mergea la muncă,
a ținut legătura cu echipa proiectului prin telefon
și a pregătit materiale despre muzicienii din sat.
Transilvania este pe harta proiectului prin
Darius Jecan, dansator într-un ansamblu de
muzică populară din comuna Frata. Din regiunea
Maramureș, din orașul Carei (Satu Mare)
participă două soliste și dansatoare de muzică
populară, Claudia Silaghi și Andreea Abrudean.
Din județul Bistrița Năsăud, orașul SângeorzBăi, proiectul va arăta viața muzicală a Florinei
și Ioanei Gabor, soliste cu experiență de cinci ani
în dansuri populare, care acum fac și dansuri
contemporane și îmbină tradiția cu prezen-tul.
Delia Marinescu (trainer Jurnalism)
„Puștii mi s-au părut maturi pentru cei
13, 15 sau 18 ani pe care îi au. Am observat că
cei care au auzit de mici în familie sau comunitate
că sunt datori cumva să ducă mai departe muzica
sau dansul zonei din care vin s-au implicat cel
mai mult, pentru că acest proiect nu era decât
o parte din misiunea pe care o aveau deja. Un
exemplu es-te Alexandra Listrat din localitatea
de ruși lipoveni, Sarichioi, care cântă la harmoșcă.
Ne-a zis că din interviul pe care l-a facut în
cadrul proiectului cu proful ei, Pimon Beje-naru,
a aflat lucruri pe care nici ea, și nici alții din
comunitate nu le știau și că e e bucuroasă că o să
le împărtășească cu cât mai multă lume.”
Pregătirea expoziției de pe 15 august
În timpul rămas pâna la expoziția online
de pe 15 august, participanții vor termina materialele începute și se va începe lucrul la siteul ce va găzdui expoziția. După lansare se vor
organiza câteva evenimente tip Artist Talk cu
participanții și alte două mese ro-tunde cu
profesori și partenerii culturali.
Pe Facebook și Instagram există
descrierile fiecărui participant în parte și
momente din evoluția proiectului, iar pe TikTok vor apărea clipuri ce descriu o zi din viața
fiecăruia dintre ei.
Prin proiectul Crescut Pe Muzică
organizatorii și trainerii și-au propus să găsească
și să lucreze împreună cu 20 de adolescenți
ce provin din familii de muzicieni tradiționali
din toate zonele țării. Adolescenții vor realiza
materiale de auto-documentare, cu sprijinul
a șase profesioniști din domenii creative și
informaționale diverse. La final, materialele
realizate de ei vor compune o expoziție online,
dedicată în special publicului tânăr.
Crescut pe Muzică este un proiect cultural
finanțat de Ministerul Culturii și Identității
Naționale. Proiectul este organizat de către
Asociația ACCES Călărași.
Parteneri instituționali: Muzeul Național al
Țăranului Român, Inspectoratul Școlar Județean
Călărași, Primăria Municipiului Călărași.
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FORŢELE DE ORDINE CONTINUĂ
ACŢIUNILE DE PREVENIRE ȘI LIMITARE A
INFECTĂRII CU VIRUSUL COVID-19

Pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor
cu Covid-19, la nivelul județului Călărași, în
acest weekend, au fost desfășurate în zone
aglomerate, centre comerciale, piețe, mijloace
de transport în comun și terase, acțiuni de
verificare a respectării măsurilor de protecție
sanitară, pentru a proteja sănătatea cetățenilor
și pentru a nu permite desfășurarea unor
activități care ar duce la creșterea numărului
de infectări.
La activitățile desfășurate au participat
aproximativ 300 de polițiști, jandarmi, polițiști
locali, pompieri, precum și reprezentanți ai
Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța
Alimentelor, Ministerul Sănătății și Ministerul
Muncii.

În urma activităților desfășurate, la
nivelul județului Călărași, echipele mixte
au efectuat controale la 263 de societăți
comerciale.
Totodată, au fost   aplicate 90 de
sancțiuni contravenționale, dintre care 13
pentru nerespectarea măsurilor de protecție
individuală, 31 de sancțiuni contravenționale
la OUG 195/2002 R privind circulația pe
drumurile publice, 24 la Legea 61/1991 R
pentru sancționarea faptelor de încălcare a
unor norme de conviețuire socială, a ordinii și
liniștii publice și 22 la alte acte normative.
Le reamintim cetățenilor să ia în
considerare doar informațiile verificate
prin sursele oficiale și să apeleze pentru
recomandări și alte informații la linia TELVERDE
- 0800.800.358. Numărul TELVERDE nu este
un număr de urgență, este o linie telefonică
alocată strict pentru informarea cetățenilor și
este valabilă pentru apelurile naționale, de luni
până vineri, în intervalul orar 08.00 – 20.00.
De asemenea, românii aflați în străinătate
pot solicita informații despre prevenirea și
combaterea virusului la linia special dedicată
lor, +4021.320.20.20.
Acțiunile vor continua în sistem
integrat și în perioada următoare în vederea
conștientizării tuturor cetățenilor cu privire la
necesitatea respectării măsurilor de distanțare
socială, precum și a prevenirii și limitării
infectării cu virusul SARS-CoV-2.
Mulțumim tuturor celor care au înțeles
că numai împreună vom reuși să depășim
această perioadă!
I.P.J. Călărași
Biroul de presă

ZILNIC, ÎN SERVICIUL
COMUNITĂŢII
La data de 22 iulie a.c., polițiștii din
cadrul Inspectoratului de Poliție Județean
Călărași au acționat pe raza județului,
pentru prevenirea faptelor antisociale și
menținerea ordinii și siguranței publice.
Pe parcursul zilei de ieri, polițiștii
au intervenit la 74 de evenimente, dintre
care 73 au fost sesizate pe numărul unic
pentru apeluri de urgență 112 .
De asemenea, polițiștii au constatat
18 infracțiuni, 4 persoane au fost surprinse
în flagrant, iar în cauzele instrumentate au
fost dispuse 3 măsuri preventive.
Pentru abaterile de la normele
contravenționale, polițiștii au aplicat
158 de sancțiuni, au reținut 7 permise
de conducere și au retras 2 certificate de
înmatriculare.
Reamintim tuturor cetățenilor că
polițiștii acționează permanent pentru
prevenirea și combaterea oricăror
evenimente care pot afecta siguranța
comunității și, totodată, sunt pregătiți să
intervină atunci când situația o impune.
Activitățile au fost desfășurate
împreună cu celelalte instituții cu atribuții
în asigurarea ordinii și liniștii publice.
I.P.J. Călărași
Biroul de presă

CONSTATĂRI ALE POLIŢIȘTILOR LA REGIMUL RUTIER
Polițiștii rutieri desfășoară zilnic
acțiuni menite să contribuie la consolidarea
gradului de siguranță a participanților la trafic.
La data de 22 iulie a.c., polițiștii din
cadrul Poliției Municipiului Oltenița au oprit
pentru control pe DN 31, în comuna Chiselet,
județul Călărași, un autoturism condus de
un bărbat în vârstă de 67 de ani, din aceeași
localitate.
Întrucât conducătorul auto emana
halenă alcoolică a fost testat cu a paratul
alcooltest rezultând o concentrație de 0,48
mg/l alcool pur în aerul expirat.
Cel în cauză a fost condus la spital, unde
i-au fost recoltate mostre biologice necesare în
vederea stabilirii alcoolemiei.
Pe numele bărbatului, polițiștii au
întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii
infracțiunii de conducerea unui vehicul sub
influența alcoolului.      
Polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție
Rurală Grădiștea, în ziua de 22 iulie a.c., au
www.infopunkt.ro

oprit pentru control pe strada Mihai Viteazu,
din comuna Alexandru Odobescu, județul
Călărași, un autoturism condus de un bărbat
în vârstă de 68 de ani, din aceeași localitate.
Ca urmare a verificărilor efectuate,
polițiștii au stabilit că are dreptul de a conduce
vehicule suspendat.
Pe numele celui în cauză, polițiștii
au întocmit dosar penal, ulterior a fost luată
măsura reținerii pentru 24 de ore, bărbatul
fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare
Preventivă  Călărași.
În seara zilei de 22 iulie a.c., polițiștii din
cadrul Serviciului Rutier și cei de combatere
a criminalității organizate Călărași au oprit
pentru control pe DN3, pe raza comunei
Cuza Voda, județul Călărași, un autoturism
condus de un tânăr în vârstă de 22 de ani, din
municipiul Călărași.
Conducătorul auto a fost testat cu
aparatul pentru depistarea substanțelor
psihoactive, rezultatul fiind pozitiv pentru

consum de cannabis, fapt pentru care a fost
condus la spital, unde i s-au recoltat mostre
biologice de sânge și urină.
A fost întocmit dosar penal sub
aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea
unui vehicul sub influența unor substanțe
psihoactive.
Polițiștii din cadrul Postului de Poliție
Ulmu au depistat, la data de 22 iulie a.c., pe
strada Zefirului, din satul Făurei, județul
Călărași, un bărbat în vârstă de 71 de ani, din
municipiul București, în timp ce conducea  un
autoturism la care avea tractată o semiremorca.
În urma verificărilor efectuate în bazele
de date s-a stabilit că semiremorca nu este
înmatriculată.
Pe numele celui în cauză, polițiștii au
întocmit dosar penal pentru comiterea de
infracțiuni contra siguranței circulației pe
drumurile publice.
I.P.J. Călărași
Biroul de presă
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LIBRĂRIILE DIN GRUPUL LIBRARIUM ȘI PLATFORMA ONLINE
CARTEPEDIA.RO SE ALĂTURĂ CAMPANIEI „CITEȘTE ROMÂNEȘTE”

Grupul Librarium s-a alăturat campaniei
„Citește Românește”, inițiată de Ministerul
Culturii, și a reorganizat spațiul din librăriile
sale, astfel încât operele autorilor români să
fie găsite de public mult mai ușor și toate să fie
într-un singur loc. De asemenea, pe websiteul propriu www.cartepedia.ro a fost definită o
secțiune special creată în acest scop, iar toate
cărțile scriitorilor autohtoni pot fi achiziționate
la prețuri speciale.
„Campania Citește Românește este una
dintre acțiunile pe care Ministerul Culturii
le are în vedere pentru susținerea autorilor
români contemporani. Suntem alături de ei
pentru a-i ajuta să ajungă mai ușor la public
și am găsit înțelegere la toți partenerii noștri
pentru a le vinde cărțile într-un mod cât mai
atractiv, prin prețurile speciale oferite, dar și
prin poziționarea la raft.  Aproape săptămânal,
avem ocazia să anunțăm un nou partener ceea

ALIMENTE ȘI SUBSTANŢE
DĂUNĂTOARE

ce demonstrează succesul acestei inițiative.
Mulțumesc grupului Librarium pentru
deschidere și invit, în continuare, alături de noi
și alte platforme online de vânzare a cărților,
librării și parteneri media care doresc să ni se
alăture și vor să susțină promovarea literaturii
române”, a declarat Ministrul Culturii Bogdan
Gheorghiu.
„Campania Citește Românește inițiată
de Ministerul Culturii este o campanie de
promovare a literaturii române extrem de
binevenită în contextul actual și o campanie
care se pliază pe modelul cultural construit
în acești ani de către Grupul Librarium. În
următoarea perioadă, Grupul Librarium va
promova această campanie prin promoții,
reduceri și prin rearanjarea zonelor de carte
dedicate scriitorilor români, extinzând spațiul
și aducându-l mai aproape de cititorii care
pășesc în interiorul librăriilor. Zonele de
noutăți și de promoții vor acorda prioritate
literaturii române și, în măsura în care în
timpul verii nu vom putea găzdui evenimente
literare, sperăm că vom compensa acest lucru
prin recomandările de lectură venite de la
librarii noștri din toată țara. Citește Românește
este o ocazie excelentă de a descoperi autori
și cărți minunate din literatura noastră, atât
din cea contemporană, cât și din cea clasică.
O literatură extrem de vie, variată și potrivită
pentru orice vârstă”,  a declarat Iuliana Bâtea,
Manager General Grupul Librarium.
Într-o perioadă extrem de dificilă
pentru industria de carte, scriitorii români

Ministerul Culturii
Biroul de presă

Paw zone

Sunt multe alimente comune pe care
câinii nu le pot mânca și substanțe nonalimentare, inclusiv plante, care sunt potențial boabe și băuturi alcoolice.
otrăvitoare. Pe unele dintre acestea le
Produsele pentru mașină sunt letale
cunoaștem, în timp ce altele ne pot surprinde. pentru câini. Uleiul, benzina și antigelul se
țin la loc sigur – chiar și o cantitate infimă de
ATENȚIE!
antigel se poate dovedi letală.
Nu lăsați la îndemână produsele
pentru curățenie. În timp ce unele ar putea
duce doar la un deranjament stomacal ușor,
altele pot cauza arsuri grave ale limbii, gurii și
stomacului – sau chiar pot fi letale.
Nu administrați câinelui medicamente
decât la indicația medicului veterinar. Multe
medicamente de uz uman pot fi letale pentru
câine, deci cereți sfatul medicului veterinar
înainte de administrare.
Nu lăsați ciocolata la îndemână. 15
grame de ciocolată de menaj/kilogram din corp
pot cauza probleme. Este tentant să-i oferim
prietenului nostru patruped dulciuri crezând
că îl recompensăm, dar nu este sănătos.
Aveți grijă la ce se află prin casă. Chiar
și obiectele menajere zilnice pot fi periculoase,
cum ar fi monedele, naftalina, uleiurile
aromatice, balsamul de rufe, detergentul
pentru mașina de spălat, baterii, țigări, cafea

contemporani au fost printre cei mai afectați
de închiderea librăriilor și scăderea vânzărilor.
Între timp, librăriile s-au redeschis treptat, însă
vânzarea de carte este în continuare redusă,
iar posibilitatea scriitorilor de a-și întâlni
cititorii în cadrul târgurilor de carte, lansărilor,
sesiunilor de autografe sau lecturilor publice e
cu adevărat o raritate.
Prin urmare, pentru librării precum
cele din cadrul rețelei Grupul Librarium –
librării care de 11 ani de zile promovează
literatura română și scriitorii români locali,
librării construite de la început în jurul
comunităților locale de cititori și scriitori din
Timișoara, Cluj-Napoca, Iași și București, și
care au crescut de-a lungul timpului alături de
poeții și scriitorii români lansați și promovați
în spațiile lor, relația scriitor – librar – cititor
e una dintre cele mai importante relații
dezvoltate în această perioadă.
Sutele
de
evenimente
publice,
promovarea scriitorilor în școli și licee,
lecturile publice și întâlnirile cu studenții
Facultăților de Litere, lecturile și lansările din
librării ale scriitorilor de literatură pentru
copii și adolescenți, toate aceste evenimente
au ajutat la crearea unor comunități în care
scriitorii au ajuns să-și cunoască bine publicul,
iar literatura română contemporană a devenit
o literatură mai cunoscută și mai prietenoasă
cu publicul actual.

Rhododendron
Plantă de tomate (fruct verde, tulpină și
frunze)
Tisa
Amarilis
Azalea
PLANTE CARE POT FI OTRĂVITOARE
Pasărea Paradisului
PENTRU CÂINI
Clematis
Cyclamen
Este extrem de important să cunoaștem Eucalipt
efectele plantelor otrăvitoare asupra câinelui. Arborele indian de cauciuc
Lăcrămioare
Aloe vera
Vâsc
Măr (semințe)
Solanacee
Caise (sâmbure)
Ceapă
Brândușă de toamnă
Crinul păcii
Cireșe (sâmburi și frunze uscate)
Crăciuniță
Narcisă
Filodendron cu frunza ruptă
Iederă englezească, iederă otrăvitoare și alte Crin
tipuri de iederă
Salcie plângătoare
Mușcată
Marijuana
Aveți
grijă
de
prietenii
Leandru
dumneavoastră!
Crin Oriental
de Elena MELINTE
Piersică (frunze uscate și sâmbure)
Primula
www.infopunkt.ro
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LOTUL AHC DUNĂREA CĂLĂRAȘI PENTRU
SEZONUL 2020-2021 ESTE DEFINITIVAT

Domnule profesor Gabriel Armanu,
suporterii noștri sunt nerăbdători să afle
ultimele noutăți de la echipă. Lotul pentru
noul sezon este definitivat?
G.A: Lotul este definitivat. Mai avem in plan
2-3 sportivi tineri de perspectivă. Dorim să
înființăm și echipa a doua a AHC Dunărea
Călărași, compusă din sportivii foarte buni ai
Clubului Sportiv Școlar Călărași și completată
cu sportivi tineri de perspectivă.
Planuri staffului au fost date peste cap după
prelungirea stării de alertă. Există multe
incertitudini, dacă sezonul de handbal poate
să înceapă în luna august.
G.A: Incertitudinea există de la apariția acestui
virus, dar noi ne adaptăm revenirea fizică și
readaptarea la efort a sportivilor respectând
regulile impuse de autorități. Pană acum
suntem in grafic cu ceea ce ne-am propus să
facem. Ne pregătim să incepem in august, dacă
asa va fi, vom vedea.
Pentru că sunt încă multe restricții din cauza
virusului, Dunărea a rămas fără jocurile
amicale.
G.A: E clar că nu putem juca amicalele pe
care le programasem. Privim partea plină a
paharului și ne bucurăm că avem posibilitatea
să ne antrenăm, să ne pregătim, să lucrăm ceea
ce ne-am propus. Conform normelor in vigoare,
ne putem antrena in sală respectand regulile
de distanțare. Un meci amical nu iți permite să
respecți acea distantă minimă, de siguranță.
Cred că dacă nu vor apare ceva schimbari in
legislație, nu jucăm amicale.
In ce stadiu al pregătirilor sunteți?
G.A: Suntem bine. Nu avem accidentări, iar ceea
ce ne-am propus ca numar de antrenamente,
locații, pregătire, am reușit 100%
Când ajung jucătorii străini la echipa?
G.A: Străinii sunt transferați, sunt ai noștri,
dar sunt ținuti departe de noi de legislația in
vigoare. Nu pot aplica pentru vize, nu pot pleca
încă din tările lor. Covid-19 face probleme, nu
doar economice.
Când credeți că puteți conduce primul
antrenament normal în Polivalenta călărășeană
în formulă completă?

G.A: Nu cred că luna august ne va permite acest
lucru. Dar și dacă ne antrenăm cate 10, nu e
atat de grav. Era mai rău dacă nu ne puteam
pregăti.
O scurtă caracterizare a noilor veniți?
G.A: Cei 6 sportivi transferați vor acoperi
posturile unde am fost deficitari in sezonul
trecut și vor îmbunătăți ceea ce aveam la un
nivel corespunzator. Toti 6 la un moment dat
al carierei au fost componenți ai loturilor
naționale. 3 dintre ei sunt activi si astăzi,
participand la jocuri in cadrul echipelor
naționale sau cupele europene la nivel de club.
Cred că e suficientă prezentarea lor, de aici, in
continuare, ei trebuie sa se prezinte și să ne
reprezinte pe terenul de handbal.
Aveți în lot jucători pe care și i-ar dori mulți
antrenori, o parte dintre ei au jucat în ultimii
doi ani pentru România.
G.A: Lotul echipei noastre este in acest sezon
foarte echilibrat pe posturi, unde avem o
concurentă reală și corectă, ceea ce pentru
evolutie, pentru dezvoltare, pentru performantă,
este mai mult decât benefică. Să dea Dumnezeu
să avem bătăi de cap in a alege sportivii cei mai
in formă pentru meciul respectiv.
Ce antrenor nu și-ar dori să lucreze
cu Gabriel Bujor și Gabriel Dumitriu, care au
reprezentat Romania la ultima acțiune a lotului
național.
Vlad Rusu, Dragoș Hantaru, Ionuț
Broască, Andrei Drăgan, care au reprezentat
Romania la ultimul Turneu Final de Campionat
European U20, din 2018.
Mihai Bujor, Dragoș Soare, sportivi care
in 2019 au inscris pentru Naționala României.
Amintesc și pe Daniel Panait, care ne-a
reprezentat la națională la nivel de juniori și
tineret.
Alături de experiența lui Florin
Dospinescu, care a fost nominalizat in ultimele
două sezoane sportivul nr.1 al AHC Dunărea
Călărași, avem multi sportivi care ne reprezintă
la nivel de echipă națională. Sunt foarte
mulțumit de echipa pe care o avem și valoarea
lotului.
Sursa: ahcdunareacalarasi.ro
de George Ionescu

FIFA A ANUNŢAT
PROGRAMUL
MONDIALULUI
DIN QATAR. START
PE 21 NOIEMBRIE 2022!

Mondialul din Qatar va fi unul inedit:
ediția cu numărul 22 a competiției va fi doar
a doua organizată în Asia (după CM 2002
din Japonia și Coreea de Sud), va fi prima ce
se va desfășura toamna (și nu în mai/iunie/
iulie ca până acum) și ultima la care vor lua
parte doar 32 de echipe, urmând ca în 2026
să participe 48 de selecționate.
Turneul final va debuta în data de 21
noiembrie 2022, atunci când gazda Qatar va
juca primul meci la Mondial pe stadionul Al
Bayt, o arenă cu 60.000 de locuri.
Partidele din faza grupelor se vor
disputa la orele 13:00, 16:00, 19:00 și 22:00.
România se află pe același fus orar cu țara
gazdă a competiției. Cele din ultima rundă,
care se vor disputa în același timp, precum
și cele din fazele eliminatorii, vor începe la
orele 18:00 și 22:00.
Finala Cupei Mondiale va avea loc
pe 18 decembrie 2022, de la ora 18:00, pe
stadionul Lusail (capacitate de 80.000 de
locuri).
Din cele 32 de naționale prezente
la Mondial, 13 vor fi din Europa. Sistemul
de calificare va cuprinde 10 grupe (5
grupe de câte 5 echipe și 5 grupe de câte
6 echipe). Preliminariile se vor disputa în
perioada martie – noiembrie 2021, iar playoff-ul în martie 2022.
Cele 10 câștigătoare ale grupelor vor
merge direct la CM 2022, cele 10 ocupante
ale locurilor secunde vor merge în playoff împreună cu primele două cel mai bine
clasate câștigătoare de grupă din Liga
Națiunilor (în afara celor calificate direct
la Mondial sau clasate pe loc de baraj). În
urma play-off-ului în sistem semifinale-finală
într-o singură manșă vor fi stabilite ultimele
3 reprezentante ale Europei în competiția din
Qatar.
Ultima prezență a României la Cupa
Mondială datează din 1998, la ediția găzduită
de Franța. Atunci, naționala pregătită de
Anghel Iordănescu a fost învinsă în optimile
de finală de Croația, echipă clasată pe locul 3
la finalul competiției.
Sursa: frh.ro
de George Ionescu

FEDERAŢIA EUROPEANĂ DE HANDBAL A DECIS DISTRIBUŢIA
ECHIPELOR DE CLUB ÎN COMPETIŢIILE EUROPENE
Federația Europeana de Handbal a
decis distribuția echipelor de club pentru
sezonul inaugural al European Handball
League cât si pentru EHF Cup 2020/2021.
Ocupanta primului loc în Liga Zimbrilor, CS
Dinamo București, va evolua direct în faza
grupelor EHL, unde i se vor putea alătura
AHC Potaissa Turda și HC Dobrogea Sud
Constanța, care a primit un upgrade din
partea forului european. Cele două echipe vor
trebui să treacă de două tururi preliminare
pentru a ajunge în faza grupelor. În Cupa
www.infopunkt.ro

EHF la masculin, Liga Zimbrilor va avea două
reprezentante, CSM București și CS Minaur
Baia Mare.
La feminin, Liga Florilor MOL va fi
reprezentată în Liga Campionilor de SCM
Rm Vâlcea și CSM București, în timp ce HC
Dunărea Brăila, CS Minaur Baia Mare și SCM
Gloria Buzău vor juca în European Handball
League.
Dacă la masculin faza grupelor EHF va
consta din 24 de echipe, la feminin vom vedea
la lucru 16 echipe. Ambele vor culmina cu

fazele finale, programate să aibă loc în luna
mai 2021. Până la finalul acestei săptămâni
Federația Europeană de Handbal va anunța
componența urnelor pentru tragerea la sorți
care va avea loc pe 28 iulie la Viena.
Sursa: frh.ro
de George Ionescu
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SEDCOM LIBRIS IAȘI ADAUGĂ PLATFORMA PORTOKAL.RO
ÎN CAMPANIA „CITEȘTE ROMÂNEȘTE”
Ministerul Culturii anunță un nou
partener al campaniei „Citește românește”,
lanțul de librării Sedcom Libris Iași, care
lansează o secțiune specială de autori români
pe www.portokal.ro, la prețuri speciale,
accesibile publicului larg.  Este cel de-al șaptelea
partener, alături de Uniunea Scriitorilor din
România şi Asociația  Editorilor din România,
care a apreciat inițiativa Ministerului Culturii.
„Societatea română s-a schimbat foarte
mult în ultimii ani, iar o dată cu ea și scriitorii.  
Avem autori români care ne oferă călătorii
în diferite perioade și spații, însă avem și
autori români care au scris despre dezvoltare
personală, parenting sau gastronomie. Vă invit
să descoperiți noi scriitori, tineri extrem de
talentați, care merită timpul dumneavoastră.
Este important să privim și diferențele culturale
de la o societate la alta și să găsim perspectiva
autorilor români care ne oferă avantajul de a fi
mai aproape de realitatea noastră și care pot
da soluții și răspunsuri la întrebările, pasiunile
și nevoile cotidiene. Mulțumesc platformei
Portokal.ro pentru segmentarea riguroasă a

cărților și pentru îndemnarea publicului de
a cumpăra cărțile scrise de autorii noștri”, a
declarat Bogdan Gheorghiu, Ministrul Culturii.
„Este foarte importantă descoperirea
și redescoperirea propriilor valori literare
naționale, cu atât mai mult cu cât, în ultimii
douăzeci de ani, mai ales, scriitori, istorici,
specialiști din mai multe zone de interes
scriu cărți, toarnă filme, montează spectacole
despre personalitățile literare ale României,
se inspiră din diverse epoci istorice și își aleg
drept eroi figuri care suscită un deosebit
interes pentru partea occidentală a lumii și
nu numai. Cunoașterea este cea mai frumoasă
datorie pe care o putem avea, iar de aici vine
și puterea de a ne reconsidera prezentul
în lumina unui trecut care să ne facă mult
mai încrezători în posibilitățile noastre de
afirmare. Citim, așadar, românește... dar cu
fața către universalitate, urmând sănătosul
îndemn al prelegerilor junimiste ținute în Iași
de Titu Maiorescu. Librăriile Sedcom Libris
Iași se alătură Campaniei Citește românește
inițiată de Ministerul Culturii promovând
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operele autorilor români într-o secțiune
special creată în cadrul magazinului nostru
on-line portokal.ro”, a declarat Leonard Radu,
director economic, Librăriile Sedcom Libris
Iași.
Campania Citește Românește este un
prim pas pentru a rezolva situația dificilă
actuală în care se află scriitorii și editurile.
Ministerul Culturii acționează în paralel
pentru a găsi soluțiile necesare redresării
culturii scrise și a organizat, la nivel de
Guvern, o dezbatere cu reprezentanții acestui
domeniu pentru a afla care sunt problemele
pieței de carte din România,   chiar de la cei
care activează în domeniu.
Ministerul Culturii
Biroul de presă

85 DE CANDIDAŢI AU FOST AȘTEPTAŢI MIERCURI, 22 IULIE, LA PROBA SCRISĂ A
EXAMENULUI NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT (SESIUNEA 2020)
Proba scrisă din cadrul examenului
național de definitivare în învățământ,
sesiunea 2020, s-a desfășurat miercuri, 22
iulie, începând cu ora 10:00.
În județul Călărași, dintre cei 89 de
candidați înscriși la începutul anului școlar la
16 de discipline de examen, au fost admiși la
proba scrisă 85 de candidați, care au îndeplinit
cumulativ următoarele condiții: efectuarea
unui stagiu de predare în specialitate de cel
puțin un an, calificativul pentru anul școlar
în curs „Bine” sau „Foarte bine” și media
aritmetică a notelor obținute la inspecția la
clasă și la evaluarea portofoliului profesional
- minimum 8 (dar note nu mai mici de 7 la
fiecare din probele respective).
Având în vedere contextul pandemic
care a impus o serie de restricții, inclusiv
suspendarea cursurilor în școli, începând cu
data de 11 martie 2020, candidații au fost
admiși la proba scrisă cu condiția susținerii
unei singure inspecții la clasă (spre deosebire
de anii anteriori, când se susțineau două
inspecții). De asemenea, candidații au avut
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posibilitatea să solicite echivalarea rezultatului
obținut la ultima inspecție la clasă, susținută
în calitate de cadru didactic calificat. De
asemenea, portofoliul profesional a putut fi
transmis și online la inspectoratul școlar, spre
evaluare.
După primirea subiectelor, durata
de redactare a lucrărilor a fost de 4 (patru)
ore, timp ce poate fi depășit doar în cazul
candidaților cu cerințe speciale care au
solicitat acest lucru.
La fel ca în anii anteriori, disciplinele de
examen cu cel mai mare număr de candidați
înscriși sunt: învățământ primar în limba
română (23), educație fizică și sport (18),
învățământ preșcolar în limba română (13).
Subiectele, traducerea acestora în limbile
minorităților
naționale
la
solicitarea
candidaților, precum și baremele de evaluare
sunt asigurate de către Centrul National de
Politici și Evaluare în Educație și vor fi afișate,
după susținerea probei scrise, pe site-ul
subiecte.edu.ro   și la avizierele centrelor de
examen.

Primele rezultate vor fi afișate în data
de 29 iulie în centrele de examen și pe siteul definitivat.edu.ro. Contestațiile se depun
la centrele de examen, conform calendarului
aprobat, în zilele de 29 iulie, după afișarea
rezultatelor, și pe 30 iulie, până la ora 12:00.  
Rezultatele finale se afișează la centrele de
examen și pe site-ul anterior menționat, în
data de 4 august 2020.
Nota la proba scrisă are o pondere de
70% în calculul mediei finale, care trebuie să
fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea
examenului.
Cadrele
didactice
promovate
dobândesc dreptul de practică în învățământul
preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și
obiectivul acestui examen național. Prin
dobândirea definitivării în învățământ, cadrul
didactic depășește stadiul de debutant și poate
intra pe o rută de profesionalizare ascendentă,
având dreptul de a deveni titular în sistemul
de învățământ preuniversitar și de a participa
ulterior la susținerea examenelor pentru
obținerea gradelor didactice.
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CONTACT
Str. Stejarului, Nr. 8, Bl. D8, Sc.1, Ap.1,
Municipiul Călărași, Județul Călărași

Tel/Fax: 0242 324 526;
Mobil: 0744 571 092,
0723 141 527
E-mai: komora_cadastru@yahoo.com

www.komora.ro

LA NOI GĂSEȘTI ÎNTOTDEAUNA

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

Călărași, Str. Grivița, nr. 139
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