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Sărbătorit la un secol de viaţă  

Miercuri, în comuna Vorniceni a fost sărbătoare. Veteranul de război cpt. (r.) Ion 

Frunzeti a împlinit venerabila vârstă de 100 de ani, acesta fiind felicitat de familie, de 

consăteni, de preotul din sat, dar și de autoritățile locale.      

        La eveniment a participat și viceprimarul Mihai Volari, care pe lângă 

drapelul României și buchetul de flori pe care i le-a dăruit domnului cpt. (r.) Ion 

Frunzeti, i-a transmis și un mesaj de suflet din partea Organizației Județene PSD 

Botoșani.            

 Totodată, președintele Asociației Naționale a Veteranilor de Război-Filiala 

Botoșani, col. (r.) Gheorghe Jalbă, i-a dăruit, prin intermediul autorității locale, o 

diplomă de onoare, însoțită de urări de sănătate și recunoștință. 

             Trei laurieni de 10 pe linie!  

Renumitul profil mate-info-intensiv engleză al laurienilor se dovedește 

performant și cu ocazia examenului de bacalaureat din această vară. Trei 

dintre decariștii Botoșanilor au fost colegi de clasă aici, absolvind cu note 

impresionante toți cei patru ani, făcând performanță atât la matematică și 

informatică, dar și la engleză sau alte discipline umaniste.  

 Mădălina Ababei, Roxana Bădilă și Codrin Aniculăese sunt cei cu care 

se mândresc laurienii după afișarea rezultatelor bacalaureatului 2020. Toți trei 

decariștii sunt tineri impresionanți, cu o capacitate de organizare a 

informațiilor deosebită, cu o putere remarcabilă de abstractizare, știu să-și 

organizeze timpul foarte bine, sunt conștiincioși dar și veseli. Iar când ești atât 

de bun în mai multe domenii ajungi să te întrebi spre ce direcții universitare 

să te îndrepți. Roxana se întreba în ultima vacanță de iarnă dacă să meargă pe 

info, mate, sau drept, iar la final a fost una dintre cele două șefe de promoție 

din acest an ale Laurianului. Codrin era ceva mai hotărât, dar avea și timp, 

uneori, să joace UNO după ore cu grupul de colegi mai jucăuși din clasă. 

Mădălina, pasionată de Dostoievschi, literatură grea, filosofie, șirul putând 

continua, este și ea un exemplu de tânăr ce are competențe multidirecționale, 

seriozitatea ei fiind de invidiat și pentru mulți adulți, nu doar pentru elevii de liceu. (foto preluate de pe facebook, de 

când cei trei erau mai mici; decariștii nu prea au timp să-și actualizeze paginile de socializare ;)   

 Vânat de absolvenții de gimnaziu din întreg județul, profilul mate - info – intensiv engleză al colegiului 

”A.T.Laurian” este format din copiii ce au obținut cele mai mari note la evaluarea națională. Profilul le asigură baza 

pentru orice facultate vor dori să urmeze, punând accent pe cele trei materii, iar formula educațională de la clasă este 

atent ”ticluită” de conducerea colegiului național botoșănean. Nu au parte de un liceu foarte lejer, pentru că, fiind cei 

mai buni, suportă cea mai mare presiune a așteptărilor atât din partea profesorilor cât și a părinților. Rezistă cei mai 

tari, iar la final rezultatele se văd și se traduc în note de 10 și în admiterea la oricare universitate.    

”Felicitări laurienilor! Felicitări tuturor copiilor care au susținut examene naționale și au dovedit că educația e 

importantă! Pentru noi, toți sunteți foarte buni! Sunteți buni pentru că sunteți ai noștri, pentru că v-ați străduit, 

pentru că ați reușit, pentru că sunteți frumoși, veseli și pregătiți. Vă prețuim necondiționat, cu sau fără clasamente 

județene. Vă prețuim pentru ceea ce ne-ați dovedit în cei patru ani și pentru ceea ce veți dovedi în viitor! Zbor înalt, 

dragi laurieni!”, este mesajul directorului Mihaela Prăjinariu. Și Ioan Onofrei, adjunct al colegiului se declara mândru 

nu doar de cei trei decariști, ci de toți laurienii care au strălucit în rezultate în acest an, pentru că, înaine de contestații, 

la bacalaureatul din aceasta vară laurienii au primit 54 de note de 10.        IRINA SIMINICEANU 
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Un profil special dedicat franco-fanilor la Colegiul Laurian 
 

 

Singurul profil de liceu cu specializare 

în limba franceză din județ își așteaptă 

bobocii. Cunoașterea a cât mai multe 

limbi străine deschide orizonturi 

multiple ce dezvoltă personalitatea 

tinerilor nu doar prin posibilități 

sporite în alegerea carierei ci și prin 

nuanțele culturale, trăirile umane și 

achizițiile spirituale. Este ceea ce au 

înțeles profesorii de franceză ai 

Colegiului Național ”A.T.Laurian” și 

constituie motivul tuturor proiectelor 

și noutăților cu care aceștia vin în fața 

elevilor lor în fiecare an. Metodele de 

predare noi, precum teatrul, schimbul 

de experiență, învățarea directă de la 

nativi ai Franței sunt doar câteva atuuri ale profilului bilingv franceză.  

Liceenii au parte, pe lângă studiul intensiv al limbii și literaturii franceze, de cursuri de pregătire pentru examenele 

DELF/DALF, organizate chiar în colegiu cu ajutorul Institutului Francez Iași. Diplomele DELF/DALF sunt recunoscute 

internațional și acceptate de universitățile și școlile superioare din țările francofone dar și de angajatori. 

Diploma ”DELF elev” este recunoscută și de Ministerul Educației din România, nivelurile B1 și B2 echivalând probele de la 

examenul de bacalaureat. 

In fiecare an, catedra de limba franceză a Colegiului Laurian organizează ”Școala de vară”, unde participanții desfășoară 

o diversitate de momente pe teme variate din apanajul tinerilor, toate doar în limba lui Voltaire. Toți au astfel șanse în plus de 

a obține, pe diploma de bacalaureat, mențiunea de Bac francofon.  

Dascălii pun accent pe proiecte interdisciplinare ce vin cu o întreagă serie de avantaje precum lucrul în echipă, iniţierea 

în tehnica rezumatului, a sintezei, realizarea de cercetări în numeroase domenii într-o limbă străină, folosirea limbii franceze 

ca instrument de comunicare şi de acces la  

cunoaştere. În clasa a XII-a, spre exemplu, tinerii au posibilitatea să susţină proba de DNL (disciplina nonlingvistică) în limba 

franceză şi să obțină mențiunea specială de Bacalaureat francofon, eliberată de Ambasada Franței.  

Colegiul Național ”A.T.Laurian” are, în planul de școlarizare pentru liceu, 8 clase împărțite echitabil pe profilele real 

și umanist. Cele patru clase de mate-info, din care una este de intensiv engleză, iar o alta de intensiv-info și clasa de chimie-

biologie, ce îi pregătește pe mulți dintre medicii viitorului, sunt contrabalansate de trei clase ce țin de specificul disciplinelor 

umaniste, elevii specializându-se în științe socio-umane, bilingv-intensiv engleză, și, unic în județ, bilingv – intensiv franceză.   

În perioada 2-6 iulie absolvenții clasei a VIII-a vor putea completa opțiunile în fișele de înscriere pentru liceu. În 

intervalul 3-7 iulie se vor putea verifica și corecta eventualele greșeli din fișele editate de calculator, urmând ca pe 10 

iulie să aibă loc repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat.                             IRINA SIMINICEANU 
 

Poliţiştii fac recomandări privind siguranța pe internet      

  RECOMANDĂRI  PENTRU PĂRINŢI 

 Supravegheaţi activitatea copilului dumneavoastră pe Internet; 

 Folosiţi Internetul împreună cu copiii, căutaţi cu ei informaţii care 

să-i intereseze; 

 Aşezaţi  computerul conectat la Internet într-o  zonă  deschisă, de 

unde puteţi uşor supraveghea copilul, de preferat în camera de zi; 

 Folosiţi anumite mecanisme de control parental şi instalaţi 

instrumente de filtrare a Internetului, ca măsuri suplimentare de 

supraveghere;  

 Arătaţi copilului cum să folosească setările de siguranţă; 

 Învaţaţi copiii să nu dea niciodată date personale sau poze celor cu care corespondează pe Internet; 

 Explicaţiile copiiilor că nu este bine să nu stabilească, fără acceptul dvs., întâlniri cu persoane pe care le cunosc 

doar de pe Internet. Discutaţi despre riscurile la care se pot expune 

_________________________________________________________________________________________ 
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  Poliţiştii recomandă tuturor pietonilor să respecte cu 

stricteţe regulile de circulaţie, îndrumările agenţilor de poliţie 

şi semnificaţia indicatoarelor rutiere 

 Pentru prevenirea producerii accidentelor rutiere, pe fondul 

indisciplinei pietonale, pietonii trebuie să acorde o atenţie deosebită 

modului în care circulă pe stradă pentru că poartă nu doar 

responsabilitatea siguranţei lor, ci şi a celorlalţi participanţi la 

trafic.Indisciplina pietonală reprezintă una din principalele cauze 

generatoare de accidente rutiere, iar pentru prevenirea acestor 

evenimente, recomandăm pietonilor adoptarea unei conduite preventive 

şi respectarea câtorva sfaturi:         - 

să se angajeze în traversarea drumului public numai prin locurile special 

amenajate (pe trecerea de pietoni) şi la culoarea verde a semaforului electric, acolo unde există;     

   - să se asigure permanent, chiar şi atunci când se află pe trecerea de pietoni, că traversarea se poate face în 

condiţii de siguranţă (vehiculele sunt oprite înaintea marcajului pietonal, în special când drumul are mai multe benzi de 

circulaţie pe sens);                 

   - să nu traverseze niciodată în fugă pe marcajul pietonal, indiferent de urgenţa existentă la un moment dat;

   - să nu se deplaseze pe partea carosabilă, iar acolo unde nu există trotuar sau acostament, să se deplaseze 

pe partea stângă a drumului, cât mai aproape de marginea acestuia; pe vreme rea sau întuneric, să poarte haine de culori 

deschise şi/sau elemente reflectorizante, pentru a fi vizibili;          

       - să nu traverseze prin spatele mijloacelor de de transport în comun, atunci când acestea sunt oprite în 

staţie;   copiii nu trebuie lăsaţi să traverseze singuri – ei sunt imprevizibili şi nu pot aprecia corect distanţele şi vitezele.  

     Nu uitaţi – copiii imită comportamentul rutier al adulţilor. 

Intâmplări din cotidian  

Acțiune a polițiștilor în Piața Centrală 

 La data de 30.06.2020, polițiștii din cadrul Biroului de Ordine publică au organizat o acțiune în zona Pieței Centrale din municipiul 

Botoșani, pe linia respectării prevederilor Legii 55/2020, în contextul instituirii la nivel național a stării de alertă, precum și pentru  asigurarea unui 

climat de ordine și siguranță publică. Cu ocazia acțiunii au fost legitimate 68 de persoane, verificate 12 societăți comerciale și 20 de autovehicule. 

În urma neregulilor constatate au fost aplicate 29 de sancțiuni în valoare de aproximativ 10.000 de lei, dintre care 9 sancțiuni pentru nerespectarea 

prevederilor Legii 61/1991 și 15 sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor OUG 195/2002.  

Tânăr reținut pentru 24 de ore             
 La data de 30.06.2020, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui 

tânăr de 18 ani, din municipiul Botoșani, care este cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de furt.În urma probatoriului administrat s-a stabilit 

faptul că acesta, la data de 29.06.2020, profitând de neatenția persoanei vătămate, un bărbat de 47 de ani, i-a sustras, din borseta pe care o purta pe 

umăr, suma de 2.000 de lei. Prejudiciul creat a fost recuperat în totalitate. Tânărul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al 

IPJ Botoșani, cercetările fiind continuate sub coordonarea procurorului de caz.  

Autovehicul neînmatriculat depistat de polițiști        
 La data de 30.06.2020, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit pentru control un 

autoturism condus de un bărbat de 39 de ani din municipiul Botoșani. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că acesta deține o autorizație 

provizorie de circulație, expirată din data de 08.06.a.c. Pe numele său a fost întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere 

a unui autovehicul neînmatriculat.  

Accident rutier la Dorobanți              

 La data de 01.07.2020, un bărbat de 43 de ani, din comuna Nicșeni,  în timp ce conducea un autoturism pe drumul județean DJ 296, pe raza 

localității Dorobanți, surprinde și accidentează o femeie de 86 de ani, care s-a angajat în traversarea părții carosabile prin loc nepermis și fără să 

se asigure. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a femeii de 86 de ani, care a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri 

medicale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, valoarea fiind negativă. În cauză a fost deschis un dosar penal sub aspectul comiterii 

infracțiunii de vătămare corporală din culpă. 

       

http://www.superfestival.ro/newsupersite/2019/12/07/inscrieri-de-filme-super-2020/


…............................................. Ediția nr. 6485, 3 iulie 2020................................................................................  

* I.I. AIONESEI PETRU  anunţă publicul interesat asupra solicitării de emitere a autorizatiei de mediu pentru 

obiectivul “FERMA VEGETALA” amplasat in loc. Putureni, com. Cotusca, judetul Botosani. 

Contestatii se pot depune la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani Bd. Mihai Eminescu nr. 44 jud. 

Botoşani, în termen de 5 zile lucratoare de la apariţia anunţului.. 

*SC SEB-COS SRL anunţă publicul interesat asupra solicitării de revizuire a autorizatiei de mediu nr. 31/30.08.2018 

emisa pentru “Colectarea si transportul apelor uzate menajere sau industriale prin vidanjare” pe raza județului Botosani. 

Contestatii se pot depune la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani Bd. Mihai Eminescu nr. 44 jud. 

Botoşani, în termen de 5 zile lucratoare de la apariţia anunţului.. 

Amenajari interioare sau exterioare ; executam amenajari interioare si exterioare de orice tip ptr relatii sunati 

cu incredere la nr de tel 0748504047  

Vând urgent casă și grădină, 1700 mp în municipiul Botoșani, str. Cișmea, nr. 57. Relații la tel. 

0742572165. 

* Vând vilă în Cătămărăști Deal nr.70, 530 m locuibili,cu 3300 m teren,curent,gaz,canalizare,toate facilitățile 

posibile.Vila este formată din 2 imobile. Datorita suprafetei, se pretează pentru pensiune, azil bătrâni.gradiniță,sediu 

companii,etc. Relații la 0744290352 sau 00353863570714, numar etaj: 3, numar camere: 25, numar loc de parcare: 

30, numar bai: 5, suprafata utila: 525, suprafata totala: 3300, suprafata construita: 525, anul constructiei: 2008. Preț 

solicitat-300.000 euro. 

 

Vând casă 239 mp utili P+E+M complet mobilată și utilată + 780 mp teren in mun. Botoșani. Exterior : 2 

foișoare, magazii depozitare, padoc, poartă telecomandăInterior: 2 holuri, beci, 3 dormitoare, 3 băi, bucatărie, 

camera birou, mansardă, dressing.Finisaje superioare, centrală gaz. Tel. 220 000 EUR negociabil  

Vand 5800 teren Hudum jud Botosani in apropierea soselei Botosani Suceava cu expunere spre rasarit , in 

apropierea zonei de case.Pret 7Euro/m .Exista cale de acces pe ambele capete ale terenului unde pot intra camioane 

sau autoturisme.Tel. 0734.754.758 

 

* VÂND CASĂ DARABANI. Casa este construită din cărămidă după 1990,pe o suprafață de 90 mp, teren 

arabil + livadă + vie în total 1800 mp. Este izolată cu polistiren de 5 și trasă doar o singură mână de adeziv. Ușile + 

geamurile din termopan și glafuri de marmură. Are 2 dormitoare, unul 4/4mp și unul 4/3(este folosit în prezent ca 

debara), sufragerie 4/4, bucatarie 3/4, baie 2/4mp hol lung de 8 m și lat de 2 m. Încălzirea prin sobă de teracotă în 

bucatarie cu serpentină de fontă și pompă de recirculare cu circuit deschis, alimentată cu câte un calorifer în fiecare 

cameră și hol cu țevi de cupru, iar o altă sobă normală în alt dormitor. Casa este racordată la apă din fântâna 

proprie,curent electric, și canalizare în fosa din curte. Garaj, anexă lângă casă cu bucătărie de vara, magazie și grajd 

pt animale. Mai multe detalii la telefon 0756 803  999. Casa este pe strada Livezilor nr 5. Până la primărie 10 min de 

mers pe jos. Intabulare în curs de finalizare. Preț solicitat-37.000 euro. 

Vand/schimb 2000 mp teren,drept,intravilan brehuiesti,botosani,la iesirea din sat spre corni,21 ml deschidere 

la asfalt,23 ml deschidere in spate la un drum de exploatare,curent la limita proprietatii,peste drum,pret 4 euro 

mp,accept schimburi cu terenuri agricole in judet,auto cu avantaj pentru mine..., suprafata totala: 2000, Front stradal: 

21, Accept schimburi. Tel. 0748871234 

 

Vand/schimb,810 mp,gradina loc de casa,zona lebada,botosani,la marginea padurii,vis-a-vis de depozitul de 

termopane,zona este absolut superba,drept,perfect construibil,stalp de curent in vecinatae,apa curenta la aprox 

80ml,21 ml deschidere...pret 19,5 euro/mp...usor negociabil,accept rate sau variante imobiliare. Tel. 0748871234 

 

Angajare Dulgheri Fierari Zidari Macaragi Maistri Germania. Triatic Bau SRL angajeaza pentru santierele 

din Germania Frankfurt si Offenbach :Dulgheri Fierari Zidari Macaragii Maistru si muncitori necalificati pentru 

demolari. Se asigura cazarea !Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati pe numerele de telefon de mai jos: 

0770258283 Radu,+4917664784799 Dragos.   
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Achizitionam autoturisme avariate..defecte -ofer 

certificat distrugere -asiguram tractarea autoturismului la 

sediu ,tractam non stop autoturisme utilaje utilitare.. 

inchirieri autoturisme ! Tel. 0753 435 747  

Locuri de Muncă în STRĂINĂTATE!! 1 400 - 1 800 € 

EUROFRUTAS angajeaza femei,cupluri si barbati 

pentru campaniile de cules capsuni,afine si zmeura 

in zona  

Huelva - Spania. 

Se ofera: 

-CONTRACT DE MUNCA SPANIOL; 

-Cazare gratuita; 

-Plata pe ora 7.07 Euro/brut; 

-Salariu realizat intre 1400-1800 Euro; 

-Program de lucru 7-10 ore; 

-Transport organizat de firma. 

Inscrieri la numerele de telefon: 

784 002218; 723 616335; 0247 411 247. 

Sună, nu ezita! 

Instalator,Sanitar,ofer,servic,Desfundam,Tevi,Canaliza

re, Baie,Bucatarie sifon pardoseala etc telefon 0744 

862 373   

Inchiriez buldoexcavator, camion 12t cu macara , lucrări 

diverse detalii la tel. 753689237 

Instalatii sanitare Montaj cazi baie-cabine dus-

chiuvete,wc  

-Montez obiecte sanitare, baterii, lavoare, 

wc, bideu, cada, cabine dus, cada hidromasaj. 

-Inlocuirea coloanelor avariate de apa, scurgere in 

apartamente, etc. 

-Lucrari de instalati termice; 

montez centrale termice, calorifere, boilere,apometru 

rubineti Baterie chiuveta cada wc, 

-Desfundari coloane de scurgere, chiuveta bucatarie, baie, 

sifoane de pardoseala, cada. etc telefon 757183400 

Reparații montaj centrale termice NON-STOP  

instalator sanitar reparati centrale • centrale termice 

• gaz 

• detector de gaz 

• cazane pe lemne, instalatii sanitare, termice 

• instalatii sanitare pentru bai si bucatarii 

• instalatii sanitare si de incalzire pentru case, vile, 

blocuri- montaj si inlocuire boilere electrice 

• instanturi electrice si pe gaz- montaj si inlocuire obiecte 

sanitare, baterii, lavoare, cabine dus,cada,chiuveta etc 

• interventii termice & sanitare telefon 0744 862 373 

Ofer servici Electrician autorizat, ANRE  

0756 375 171 - Interventii rapide pentru avarii si 

defectiuni ale instalatiilor electrica 

- Înlocuire ,siguranta ,din tablou ,defecte 

- Montaj corpuri de iluminat (lustre,aplice,neoane) 

- Reparatii/ Inlocuiri intrerupatoare si prize 

Servicii diverse camion 12t  basculabil cu macara, 

tel.0753 689 237 

Inchiriez sau vand spatiu comercial in Botosani zona 

noului Lidl str. Imparat Traian , cu suprafata de 200 mp , 

bun pt birouri, cabinete medicale, depozite, etc, tel. 0745 

388 300 

Service auto mobil/vulcanizare mobila  

Auto vasco asistance srl va ofera 

tractari..recuperari..interventii rutiere.. actionam cu 

autoplatforme hidraulice..nu conteaza starea masinii dvs..o 

transportam fara probleme ..se ofera factura. Tel. 

753435747 . 

 

Matrite borduri pomi si flori ghiveci forme pavele 

constructi pavaj  

40 lei Negociabil  

Super Oferta 5+3 gratis. !! 

Vindem matrite borduri pemtru ghiveci flori pomi 

trandafiri 

Pretul este 40 lei bucata 

Dintr-un retetar se fabrica 8 bucăți .. 

OFERTĂ..platriti 5 bucati si veți primii 8 piese (4 pentru 

ghiveci +4 borduri )  

Va ofer retetarul CORECT  

tel. 771428185 

 

Oferta Speciala Navigatie GPS 7" harti 2020 pentru 

Camion/TIR/Camioane - 319 lei  

Navigatie GPS 7 inch LodeStar LS-TRUCK 

 

GPS-ul are instalat program cu harti TRUCK 3D full 

Europa 2020 special pentru Camion/TIR/BUS/Autoturism 

 

Suntem Firma, oferim Factura si Garantie reala!!! 

 

Comenzi la tel. 0722 52 40 48 

Mai multe modele de GPS gasiti si pe: www.gipies.ro 

Folie strech/CalitFolie strech calitate superioara 23 

microni  23 lei 

tub carton 150 grame 

folie neta 2.7 kg 

TRANSPORT GRATUIT-pentru minim 10 baxuri-60 

de role       

 Contact tel. 755048358   

 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Majoritatea utilizatorilor online nu se gândesc la consumul de 

energie atunci când urmăresc conținut video sau audio 

Majoritatea utilizatorilor online nu 

se gândesc la consumul de energie 

atunci când urmăresc conținut 

video sau audio 

 Peste 70% dintre utilizatorii de 

streaming nu conștientizează 

legătura dintre consumul de date 

online și consumul de energie; 

 Urmărirea de materiale video pe 

platformele de streaming 

reprezintă 80% din traficul global 

de date; 

 Majoritatea internauților 

subestimează consumul de energie 

al centrelor de date; 

 Există soluții pentru un streaming mai prietenos cu mediul 

Două treimi dintre germani nu consideră o problemă majoră pentru mediu consumul ridicat de energie electrică al centrelor 

de date, cauzat de streaming-ul video, relevă un sondaj realizat recent de institutul de cercetare de piață Kantar și E.ON.Potrivit 

acestuia, 71% dintre internauții germani fie nu conștientizează, fie pur și simplu ignoră consumul ridicat de energie electrică 

al centralelor de date.Concluziile studiului dau un semnal de alarmă în legătură cu aspecte care tind să treacă neobservate și 

care decurg din utilizarea platformelor de streaming. Nu sunt disponibile date specifice pentru România însă pot exista 

similitudini având în vedere că țara noastră se bucură de viteze foarte bune de Internet. În consecință, este încurajat consumul 

de date online, fapt dovedit și de popularitatea platformelor de streaming.Atât compania E.ON, cât și organizatii preocupate 

de energia verde și chiar mediul academic sunt tot mai preocupate în ultimii ani să cuantifice impactul noilor tehnologii asupra 

mediului și să semnaleze potențialele pericole ascunse .Sondajul realizat în Germania relevă faptul că, astăzi, vizionarea 

materialor video reprezintă 80% din traficul global de date. Numai la nivelul acestei țări, utilizatorii de platforme de streaming 

au urmărit, anul trecut, aproape cinci miliarde de ore de filme și seriale.În cazul germanilor chestionați, disponibilitatea de a 

face ceva pentru mediul înconjurător sau lipsa acesteia îi împarte în două grupuri aproape egale, atât pe cei conștienți de 

consumul ridicat de energie, cât și pe cei care au aflat despre acest aspect pe parcursul interviului. Jumătate dintre cei 

chestionați s-au declarat dispuși să își schimbe comportamentul în viitor, într-o manieră responsabilă față de mediu, cei din 

cealaltă tabără spunând clar că nu doresc să își limiteze în niciun fel consumul de Netflix, Sky sau Amazon Prime 

Video.Printre posibilele motive ale lipsei de implicare s-ar putea număra două trenduri identificate de sondajul E.ON. Mai 

bine de jumătate dintre cei întrebați consideră că lucrurile nu vor evolua mai departe de atât la capitolul consum de date și că 

a fost atins un maximum posibil. Tot majoritari sunt și cei care subestimeaza nivelul consumului de energie.54% dintre toți 

respondenții germani sunt convinși că nu vor folosi în viitor internetul mai des decât o fac acum. Când au fost 

îndemnați să estimeze consumul de energie al centralelor de date oferindu-li-se 3 variante de raspuns, doar 41% dintre cei 

intervievați au ghicit valoarea corectă. Toți ceilalți au mizat pe cifre mai mici.Realitatea este că centrele de date din Germania 

consumă energie electrică ca un oraș de 4 mil. de locuitori. Din punctul de vedere al E.ON, există soluții la îndemâna 

fiecăruia dintre noi pentru a reduce emisiile de CO2 atunci când urmărim filme sau videoclipuri.     

                  

 Iată câteva sfaturi:                                           

 * Streamingul nu trebuie întotdeauna să fie la calitate foarte ridicată (4K sau 8K). Pentru majoritatea materialelor video, 

o rezoluție mai mică este suficientă, ceea ce duce la un consum semnificativ mai mic de energie în centrele de date.   

 * Este atât o bună ocazie de a petrece timp împreună, cât un gest ecologic, atunci când întreaga familie se reunește 

pentru a se uita la un film. Consumul crește semnificativ când folosim platformele de streaming individual.   

 *Atunci când vrem doar să acultăm muzică și, în același timp, să protejăm mediul, atunci ar trebui să alegem o altă 

platformă în locul YouTube. Siteul web redă întotdeauna pe lângă sunet și un videoclip, ceea ce crește inutil transferul de 

date.                                                

 *Preluarea conținutului pe televizor, laptop, tabletă sau smartphone necesită, de asemenea, energie electrică. Regula 

este: cu cât ecranul este mai mare, cu atât consumul de energie este mai ridicat. Oricine dorește să vizioneze filme și seriale 

și să economisească energie ar trebui, prin urmare, să folosească un smartphone sau o tabletă. 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Scriitorul Traian CALANCIA: ”ANUNȚ 

IMPORTANT! În fiecare seară, în jurul orei 

21, voi publica zilnic, POVESTEA DE 

SEARĂ din ciclul „POVEȘTI DE ADORMIT 

...ADULȚII”              

 Cu acest anunț postat pe contul său de facebook ieri seară, 

talentatul  scriitor săvinean Traian Calancia a început Poveștile sale de 

seară.Textele fac parte din remarcabilul său volum ”În grădina lui 

Dumnezeu”. În acest cotidian bulversat de temeri, lecturând la sfârșitul unei 

zile o Poveste spusă de Traian Calancia cu umorul său binecunoscut, îți 

încarci bateriile pentru a înfrunta următoarea zi. Și nu oricum, ci puțin mai 

documentat. Mult succes Traiane,  în acest inedit demers scriitoricesc! 

În fiecare seară , la ora 21, vom fi alături de tine. 

De ce coronavirusul ucide cu precădere bărbații 

 Femei, bărbați și copii se infectează cu noul coronavirus. Adesea, însă, bărbații 

au simptome mai grave și mor în număr mai mare după ce s-au infectat cu SARS-

CoV-2. Femeile și copiii sunt mai puțin periclitați, se arată într-o analiză Deutsche 

Welle.După debutul pandemiei s-a născut bănuiala că bărbații au de suferit mai 

mult în urma contaminării cu noul coronavirus. Fiindcă bărbații au mai puțină grijă 

de sănătatea lor, mulți sunt fumători și dau mai puțină atenție alimentației. Mai ales 

vechea generație duce un stil de viață mai puțin sănătos. În plus, când nu se simt 

bine, ei amână destul de mult vizita la medic.Datele colectate din peste 20 de țări 

în cadrul studiului Global Health 50/50 confirmă faptul că rata infecțiilor în rândul 

femeilor nu diferă de cea a bărbaților, numai că, în multe cazuri, bărbații se 

îmbolnăvesc mai grav și mor în număr mai mare de COVID-19. Din totalul 

deceselor, aproximativ o treime până la două treimi sunt bărbați. Situația are 

legătură directă și cu starea de sănătate a persoanelor decedate. Comparativ cu femeile, bărbații suferă, în număr mai mare, de afecțiuni 

cardiovasculare.Decisivă este şi vârstă: conform Institutului Robert Koch (RKI), în toate categoriile de vârstă, până inclusiv în cea a persoanelor 

de 70 până la 79 de ani, mor anual cel puțin de două ori mai mulți bărbați decât femei. Abia după aceea situaţia se echilibrează, pentru ca, începând 

cu categoria de vârstă 90-99 de ani, raporturile să se inverseze. O explicaţie ar putea fi faptul că numărul femeilor în vârstă este semnificativ mai 

mare decât cel al bărbaților.               

 Un rol major l-ar putea juca receptorul uman ACE2, care servește drept poartă pentru bolile cauzate de coronavirusuri, COVID-19, SARS 

și MERS. Și în cazul MERS, bărbații au fost afectați în număr mai mare decât femeile, afirmă Bernhard Zwißler, director al Centrului pentru 

Anesteziologie din cadrul clinicilor LMU. Coronavirusul foloseşte receptorul ACE2 drept portiţă spre celula gazdă. Conform unui studiu al 

University Medical Center Groningen, organismul bărbaților ar conține receptorul ACE2 într-o concentrație mai mare. Descoperirea a fost făcută 

în timpul testelor efectuate privind o posibilă legătură între receptorul ACE2 și insuficiența cardiacă în formă cronică. Bernhard Zwißler spune că, 

în prezent, se investighează dacă nu cumva administrarea inhibitorilor ACE, sub forma terapiei anti-hipertensive, stimulează celulele să formeze 

receptorul ACE2 în concentrații mai mari și, prin urmare, persoanele în cauză să fie mai predispuse la infecții. Până acum, această teorie nu a putut 

fi confirmată.Sistemul imunitar al femeii este mai puternic comparativ cu cel al bărbatului grație estrogenului – principalul hormon feminin care 

stimulează sistemul imunitar, astfel încât organismul luptă mai repede și mai eficient cu bolile. Testosteronul mai degrabă inhibă sistemul natural 

de apărare a organismului. În principiu, sistemul imunitar al femeii reacționează mai repede și mai puternic la infecțiile virale, afirmă virologii. În 

schimb, reprezentantele sexului frumos suferă mai des de afecțiuni autoimune – situație ce ar putea duce la complicații în cazul contaminării cu 

COVID-19. La rândul lor, factorii genetici ar mai fi în avantajul femeilor, explică pentru DW virologul Thomas Pietschmann. „Unele gene 

relevante pentru imunitate, de exemplu cele responsabile cu detectarea agenților patogeni pe care este codat cromozomul X“, spune specialistul.  

De ce copiii sunt mai puțin în pericol?              

 În mod curios, copiii sunt mai puțin afectați de noul coronavirus. Comparativ cu adulții, micuții au simptome ușoare sau deloc. Din cele 

peste 8800 de decese înregistrate în Germania de la începutul pandemiei, doar trei persoane au avut vârsta sub 18 ani.Specialiștii presupun că, în 

cazul copiilor mici, acționează „sistemul nespecific“ cu care s-au născut. Fetușii și mai târziu bebelușii, prin laptele mamei, beneficiază de protecție 

contra primilor agenți patogeni. Din sistemul de apărare fac parte, de exemplu, între altele, fagocitele și celulele NK – un tip de limfocite citotoxice 

care acționează rapid contra celulelor infectate viral. Această imunizare pasivă este suficientă până când copiii și-au format propriul sistem 

imunitar, adică în jurul vârstei de 10 ani. Sistemul imunitar este capabil să învețe, pe tot parcursul vieții individului, agenții patogeni noi.În cazul 

COVID-19, rata contaminărilor se deosebește, pe categorii de vârstă, de alte boli infecțioase, la care copiii sunt principalul mediu de răspândire.De 

data acesta, nu este cazul – arată un studiu realizat la cererea administrației landului federeal Baden-Württemberg. Analiza servește acum drept 

principal argument pentru revenirea, cât mai grabnic, la normalitate în ce priveşte funcționarea grădnițelor și școlilor, în condițiile respectării 

normelor de igienă.Neclar este răspunsul la întrebarea dacă micuții infectați sunt la fel de contagioși ca adulții purtători. Conform unui studiu al 

virologului Christian Drosten, de la spitalul Charite din Berlin, copiii ar avea la fel de mulți viruși pe căile respiratorii ca şi adulții. La același 

rezultat au ajuns și alte studii internaționale.În orice caz, prezența virusurilor pe căile resipiratorii nu reprezintă și o dovadă că aceștia ar putea fi 

transmiși cu ușurință altor persoane. Deoarece micuții prezintă mai rar simptome, deşi sunt infectaţi, se deduce că nu transmit cu uşurinţă virusul 

altor oameni – explică pediatrii și specialiștii în igienă.  

https://www.dw.com/ro/de-ce-coronavirusul-ucide-cu-prec%C4%83dere-b%C4%83rba%C8%9Bii/a-53942460
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            Instalaţiile electrice improvizate sau defecte, loterie cu pierderi garantate! 

 *Unul din patru incendii este declanșat de 

instalaţiile electrice defecte sau improvizate; 

*19 persoane au decedat şi 39 au fost rănite în 

primele 9 luni ale acestui an în incendii produse 

din aceste cauze; 

O priză cu urme de fum, un întrerupător care face 

arc electric, un cablu ce trece pe sub un covor, un 

prelungitor improvizat pe o pardoseală de lemn, 

cumulat cu siguranţe necalibrate sunt doar câteva 

dintre situaţiile ce pot declanşa în orice moment un 

incendiu violent într-o locuinţă.  

În primele nouă luni ale anului, la nivel național, conform datelor Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, 19 

persoane au decedat şi 39 au fost rănite din cauza instalaţiilor electrice defecte sau improvizate. Din păcate, la această statistică 

îngrijorătoare, se adaugă 9 persoane care și-au pierdut viața și alte 31 de persoane care au avut de suferit ca urmare a unor 

incidente cauzate de aparate electrice lăsate sub tensiune. Suntem uneori martori la aceste tragedii, alteori aflăm despre ele 

din presă. Compătimim victimele pe moment, dar ar trebui să reflectăm și să ne întrebăm: „De ce s-a întâmplat?”, „Sunt şi 

eu în această situaţie?”, „Ce pot să schimb la mine acasă pentru a nu ajunge într-o situație asemănătoare?”  

Și nu este suficient să ne punem întrebări, trebuie să facem ceva, pentru a îmbunătăţi situaţia în care, poate, ne aflăm şi 

noi. Modul de acțiune „Dorel” îl blamăm ori de câte ori putem, dar îl aplicăm și noi destul de des, fără să conștientizăm 

consecințele care pot apărea în orice moment. Din dorinţa de a mai adăuga câteva grade la temperatura din locuinţe apelăm 

la aparate de încălzit electrice, fără să avem în vedere riscurile atunci când: 

-          alimentăm mai multe aparate electrice din aceeaşi priză, iar cablurile se încălzesc şi iau foc; 

 -          încercăm să “păcălim” o siguranţă care “sare” (se deconectează) și îi punem o sârmă mai groasă sau blocăm 

declanşarea cu un băţ;               

 -          folosim un calorifer electric, dar avem nevoie de un prelungitor mai lung şi îi adăugăm o bucată de cablu pe care 

o legăm cum ne pricepem, lăsând-o neizolată pe un covor sau o izolăm cu scotch;       

 Exemplele pot continua, dar rezultatul duce inevitabil în aceeași direcție: un eveniment tragic. Pentru a pune capăt 

acestei loterii cu pierderi garantate este util să învăţăm, să prevenim şi să acţionăm responsabil. De aceea, Delgaz Grid, în 

calitate de distribuitor de energie, atrage atenția că trebuie să respectăm câteva recomandări esenţiale:  

 -          nu sunt electrician autorizat, nu mă apuc să experimentez – pot declanşa un incendiu sau pot să fiu electrocutat

 -          apelez la specialişti pentru înlocuirea echipamentelor electrice ce prezintă defecţiuni: tablouri electrice, doze, 

prize, întrerupătoare etc.;              

 -          nu mai folosesc un aparat de încălzit electric dacă termostatul este defect sau sunt elemente de plastic topite; 

 -          îndepărtez materialele combustibile (haine, documente etc.) din vecinătatea aparatelor de încălzit electrice;

 -          verific cu un electrician instalaţia, ori de cîte ori se deconectează o siguranţă sau ori de câte ori observ că ceva 

nu e în regulă;               

 -          apelez la un electrician autorizat dacă vreau să utilizez consumatori mari de energie în locuinţă (radiatoare 

electrice, boilere, instanturi de apă caldă etc.) – este posibil să am nevoie de modificarea instalaţiei pentru a fi în siguranţă şi 

implicit de avizul distribuitorului de energie.Instalaţiile interioare de energie electrică se află în proprietatea consumatorilor, 

fiind în responsabilitatea acestora să le utilizeze corect şi să dispună măsurile de verificare şi remediere a unor eventuale 

defecţiuni. Orice intervenţie asupra instalaţiilor electrice trebuie realizată doar de către specialişti autorizaţi, care oferă 

garanţia respectării normelor tehnice şi de siguranţă. Solicitarea serviciilor unor „meşteri de ocazie”, chiar dacă aparent 

presupune costuri mai mici, implică riscul executării unor lucrări defectuoase ce pot duce la incendii cu distrugeri de bunuri 

materiale, la rănirea sau decesul unor persoane. În cadrul parteneriatului „ Împreună pentru siguranță”, încheiat în 2012 între 

I.G.S.U., E.ON România și Delgaz Grid, au fost derulate mai multe campanii comune de informare şi conştientizare a 

cetăţenilor privind riscurile la care se expun în cazul utilizării necorespunzătoare a energiei. 

 Astfel, în ultimii ani au fost derulate campaniile: “F.O.C – Flăcările Omoară Copii” (lansată în septembrie 2012), destinată 

conştientizării pericolelor la care sunt expuşi copiii lăsaţi singuri sau nesupravegheaţi în casă, urmată de “R.I.S.C.- Renunţă! 

Improvizaţiile sunt Catastrofale!” (lansată în noiembrie 2012), respectiv „R.I.S.C. – Siguranţa NU e un joc de noroc!” 

(decembrie 2013). Acestea şi-au propus nu doar să informeze şi să sensibilizeze populaţia, ci şi să schimbe, în timp, 

comportamentul legat de utilizarea corectă a surselor de energie. De asemenea, în 2015, E.ON România s-a alăturat campaniei 

„Nu tremur la cutremur”, iniţiată de Ministerul Afacerilor Interne şi derulată la nivel naţional prin I.G.S.U.   
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