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1. Preotul militar Adrian Morţun a fost promovat la Academia Tehnică
Militară ”Ferdinand I” din Bucureşti – GALERIE FOTO – publicat de BZI, pe 12
iulie
Momente pline de emoţie la Brigada 15 Mecanizată ”Podu Înalt” unde preotul militar Adrian
Morţun, cel care a alujit timp de 21 de ani în unitatea medicală a fost promovat preot militar la
Academia Tehnică Militară ”Ferdinand I” din Bucureşti. În acest context, la Palatul Oştirii din
Copou, municipiul Iaşi a avut loc un ceremonial militar în care s-a dat citire ordinului de mutare
a părintelui Morţun:
” Cu acest prilej, ÎPS Teofan, arhiepiscop al Iaşilor şi mitropolit al Moldovei şi Bucovinei i-a
conferit o importantă distincţie intitulată ,,Crucea Moldavă pentru preoţi”, în semn de
recunoştinţă pentru activitatea canonică depusă în rândul militarilor ieşeni, atât în ţară, cât şi pe
timpul celor trei misiuni executate în teatrele de operaţii (Afganistan-2005, 2011 şi Irak-2008).
Felicitări, părinte, pentru tot ceea ce aţi realizat în garnizoana Iaşi! Vă dorim mult succes, putere
de muncă şi înţelegere în următoarea misiune alături de studenţii militari! ” explică oficialii din
cadrul Brigăzii 15 Mecanizată ”Podu Înalt” din Iaşi
https://www.bzi.ro/preotul-militar-adrian-mortun-a-fost-promovat-la-academia-tehnicamilitara-ferdinand-i-din-bucuresti-galerie-foto4497930?utm_sourceâwebsite&utm_campaignâhomepage&utm_mediumâLocal

2. Ieşenii nu mai sunt de acord cu „furatul miresei” în noaptea nunţii! Ce
spun specialiştii în etnologie şi preoţii – publicat de BZI, pe 13 iulie
În urma unei analize realizate prin intermediul unei reţele de socializare, a reieşit faptul că zeci
de ieşeni nu vor să mai audă de acest obicei, motivele fiind diverse.
„Furatul miresei” a fost considerat, mult timp, un ritual care poate aduce un pic de farmec
întregului eveniment. Totuşi cei care cunosc istoria acestui obicei îl văd ca pe un lucru depăşit şi
spun că nu există această practică în tradiţia populară românească. În trecut, „furatul miresei”
era considerat un obicei barbar.
„Raptul miresei” sau “furatul miresei”, în zilele noastre
Obiceiul de a fura mireasa este originar de la popoarele migratoare, în tradiţia populară nefiind
recunoscut. Pe vremuri, clanurile rivale profitau de nunţi pentru a face rău mirelui. Astfel,
veneau la nuntă şi furau cel mai de preţ dar al lui: mireasa. Acest obicei ascunde în spate o istorie
tristă. Acestuia i se cerea o sumă foarte mare ca aceasta să fie, din nou, liberă.
„În tradiţia populară nu există acest obicei. Am găsit referinţe doar asupra unui lucru care nu are
legătură cu subiectul şi care era, oricum, foarte rar întâlnit. Este vorba despre raptul miresei care
avea loc înainte de nuntă. El avea scopul forţării unei căsătorii cu care cei din familia fetei nu
erau de acord. De exemplu, furatul fetelor era o înţelegere între răpitori şi fata care nu voia sa se
mărite cu băiatul decis de părinţi. De fapt, era o căsătorie împotrivă voinţei sale şi atunci fugea,
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această fuga fiind regizată sub forma unei răpiri. În rest, ce se întâmplă astăzi cu furatul miresei,
la miezul nopţii, îmbracă doar un rol ludic, de distracţie, ce nu are legătură cu tradiţia populară,
ţăranii nu furau miresele. Furatul miresei este un joc, de fapt, mirele fiind, într-un fel, pedepsit,
pentru că nu a stat cu ochii pe aleasa lui, răscumpărarea fiind simbolică”, a declarat Ovidiu Focşa,
etnolog la Muzeul Etnografic al Moldovei.
De ce „furatul miresei” este considerat un obicei barbar
„Furatul miresei” era considerat chiar un lucru barbar. De multe ori, dacă nu era răscumpărată la
timp sau negocierea nu decurgea aşa cum doreau rivalii, femeia era violată şi chinuită. Pentru a o
feri de o tragedie, mirele îşi ruga cei mai apropiaţi oameni să-i păzească aleasa. Cei care apărau
onoarea femeii erau un fel de cavaleri de onoare.
Obiceiul exista şi la vechii nobili din Anglia, şi nu numai, care, în ziua nunţii, luau mireasa de la
nuntă, o necinsteau şi, pe urmă, o returnau mirelui. Dacă acesta nu voia ca nobilul să îşi bată joc
de mireasă, plătea sume mari de bani. E ceea ce se numea dreptul la „primera nocte (prima
noapte)”.
Acest obicei, des întâlnit la nunţile din ultimii ani, în România, nu este recunoscut nici de
oamenii bisericii, nefiind creştinesc.
„Nu e nimic creştinesc în acest aşa-zis «obicei» despre «furatul miresei». Nu există nicio referire
în tradiţie privitoare la un asemenea gest”, a declarat Lucian Apopei, director de comunicare al
Arhiepiscopiei Iaşilor.
Deşi trend-ul „furatului miresei” se bucură, în continuare, de succes, ieşenii nu mai sunt atât de
entuziasmaţi când vine vorba de această „tradiţie”, luând în calcul şi evenimentele tragice ce s-au
întâmplat, de-a lungul timpului, în vreme ce mireasa era furată.
https://www.bzi.ro/iesenii-nu-mai-sunt-de-acord-cu-furatul-miresei-in-noaptea-nuntii-cespun-specialistii-in-etnologie-si-preotii-4498443?utm_sourceâwebsite&utm_mediumâultimaora-index

3. Nou centru pentru refugiaţi, deschis la Casa de Cultură a Studenţilor din
Iaşi – publicat de BZI, Evenimentul de Iaşi, pe 12 iulie
Asociaţia „APROAPE DE OAMENI” IAŞI – A.D.O., în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenţilor
Iaşi şi Asociaţia „ÎMPREUNĂ PENTRU MIROSLAVA”, va deschide astăzi, 12 iulie 2022, orele
17:00, un centru pentru refugiaţi la parterul Casei de Cultură a Studenţilor Iaşi – zona fostului
Club Dublin.
În cadrul centrului pentru refugiaţi se vor distribui săptămânal alimente pentru aproximativ 300
de familii ucrainiene, care locuiesc în judeţul Iaşi încă de la începutul războiului. Menţionăm că
acest centru a funcţionat în perioada martie – iunie 2022 într-un spaţiu de la Electra S.R.L. şi
există o strânsă colaborare cu aceste familii refugiate aflate încă în situaţie de criză.
Asociaţiile partenere desfăşoară activităţi ce vizează acordarea de servicii sociale categoriilor
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marginalizate sau aflate în risc de excluziune social, fiind vizată şi îmbunătăţirea nivelului de trai
al acestora.
La momentul actual, am primit sprijin din partea conducerii Casei de Cultură a Studenţilor Iaşi,
în vederea continuării proiectului cu scopul sprijinirii refugiaţilor, şi pe această cale le
mulţumim!
„Cred că este de datoria noastră să venim în sprijinul acestor oameni greu încercaţi de viaţă, ce
au fugit din calea războiului şi astăzi stau cu teama în suflet pentru toţi cei care au rămas acasă.
În încercarea de a le aduce un gram de speranţă şi de a le uşura şederea în ţara noastră, am
răspuns invitaţiei lansate de Asociaţiei Aproape de Oameni Iaşi şi participăm la deschiderea
acestui centru pentru refugiaţi. Cred că prin paşi mici, dar mulţi, putem să fim într-adevăr de
ajutor acestor oameni care au o reală nevoie de sprijin”, a declarat Bogdan Crucianu, directorul
Casei de Cultură a Studenţilor din Iaşi.
https://www.bzi.ro/nou-centru-pentru-refugiati-deschis-la-casa-de-cultura-a-studentilor-diniasi4498062?utm_sourceâwebsite&utm_campaignâhomepage&utm_mediumâEveniment%20Social
https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova/nou-centru-pentru-refugiati-deschis-la-casade-cultura-a-studentilor-din-ia-i--217529337.html

4. Costel Alexe merge cu Vlad Baba în faţa judecătorilor. Care sunt acuzaţiile
– publicat pe 13 iulie de Ziarul de Iaşi, NewsMoldova, Evenimentul de Iaşi,
România Liberă
Costel Alexe, Vlad Baba şi Radu Apetrei sunt acuzaţi de abuz în serviciu, respectiv complicitate la
săvârşirea acestei infracţiuni: Este vorba de dosarul detaşării lui Baba de la Consiliul Judeţean la
Şcoala Populară de Arte. Pentru preşedintele CJ, este oară în mai puţin de o lună când apare ca
protagonist într-o cauză penală remisă instanţei
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Iaşi au predat
instanţei Dosarul „Baba-Alexe”, în care preşedintele CJ, cu sprijinul şefului serviciului Resurse
Umane, l-a detaşat pe Vlad Baba la şefia Şcolii Populare de Arte la câteva ore după ce îl angajase
consilier în cabinetul său de la Casa Pătrată.
Anchetatorii au împărţit acuzaţiile astfel: şefului CJ, două infracţiuni de abuz în serviciu, şefului
de la Resurse Umane, două infracţiuni de complicitate la abuz în serviciu, iar directorului Şcolii
de Arte, complicitate la abuz în serviciu, instigarea la folosirea de informaţii care nu sunt
destinate publicităţii cu scopul obţinerii unui folos necuvenit şi două de instigare de infracţiunea
de fals.
Practic, Costel Alexe este acuzat că, în calitate de preşedinte al CJ, l-a detaşat pe Vlad Baba, pe 11
noiembrie 2020, de pe funcţia de consilier în cadrul Compartimentului cabinetului său de la Casa
Pătrată, pe funcţia de manager (director) interimar al Şcolii Populare de Arte „Titel Popovici”.
Asta, deşi „inculpatul cunoştea că respectiva numire nu îndeplinea condiţiile legale”, precizează
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Direcţia Naţională Anticorupţie.
Detaşarea a fost prelungită în două rânduri, pe 10 martie şi 7 iulie 2021. „În acelaşi context, cu
încălcarea prevederilor legale, pentru a obţine numirea definitivă pe postul respectiv a
inculpatului Baba Vlad-Corneliu, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi Alexe Costel ar fi iniţiat şi
elaborat un proiect de hotărâre prin care ar fi fost schimbate condiţiile de participare la concurs
precum şi componenţa comisiei”, se mai arată în documentul citat.
De altfel, cu această din urmă hotărâre a CJ s-a apărat Costel Alexe în ultima şedinţă de plen a
aleşilor judeţului. El le-a reproşat consilierilor din opoziţie că şi ei au votat proiectul de hotărâre
anul trecut. Discuţia a intervenit la cele trei întruniri în care majoritatea PNL-PMP din
administraţia judeţului a impus până la urmă o hotărâre pe baza căreia CJ nu se va constitui
parte civilă în această fază a procesului. Prejudiciul estimat de procurori înaintea întocmirii
rechizitoriului este de 143,5 mii de lei, care, spun reprezentanţii majorităţii din jurul lui Alexe,
poate fi recuperat printr-o acţiune separată după finalizarea procesului penal, dacă instanţa va
stabili că există un prejudiciu.
Mai mult, după obţinerea postului mult râvnit în condiţiile descrise de procurori drept „ilegale”,
Vlad Baba ar fi intervenit pe lângă subalternii săi pentru obţinerea, de către două persoane, a
unor posturi în cadrul instituţiei pe care o conducea.
Aşa cum am relatat, nu doar Consiliul Judeţean, dar nici Şcoala Populară de Arte nu s-a constituit
parte civilă în procesul care va începe la Tribunalul Iaşi.
Amintim că, pe 20 iunie, Costel Alexe a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie şi în
Dosarul „Tabla”. În acest caz, acuzaţiile sunt luare de mită şi instigare la delapidare.
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/costel-alexe-merge-cu-vlad-baba-in-fata-judecatorilor-caresunt-acuzatiile--328286.html
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/costel-alexe-seful-cj-iasi-a-fost-trimis-in-judecata-in-dosarulbaba-alexe--328246.html
https://newsmoldova.ro/iasi/costel-alexe-trimis-in-judecata-de-dna-acesta-este-acuzat-deangajarea-ilegala-a-lui-vlad-baba-ca-director-la-scoala-de-arte/
https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova/costel-alexe-eful-consiliului-judetean-ia-i-afost-trimis-in-judecata-la-fel-i-vlad-baba-directorul-scolii-populare-de-arta--217529334.html
https://romanialibera.ro/la-zi/politica/costel-alexe-trimis-din-nou-in-judecata-de-procuroriidna/

5. Şcoala începe la Iaşi pe 5 septembrie 2022 şi se termină pe 16 iunie 2023.
Este şi ”vacanţă de ski” .Calendarul pe fiecare judeţ în parte – publicat de
Ziarul de Iaşi (preluat de pe Edupedu), pe 12 iulie
Calendarul anului şcolar 2022-2023 a fost aprobat de Ministerul Educaţiei pe data de 31 martie
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2022, prin ordinul 3.505, iar organizarea acestuia este pe module, fiind eliminată denumirea de
„semestre” şi împărţirea anului şcolar introdusă din anul 1998. Sunt 5 module, despărţite de 5
vacanţe. Structura anului şcolar 2022-2023 prevede că prima zi de cursuri este pe 5 septembrie
2022, fiind prima dată în istoria recentă a şcolii româneşti când debutul este atât de devreme, în
prima lună de toamnă.
Cursurile se încheie pe 16 iunie 2023, potrivit structurii publicate în Monitorul Oficial.
Tot în premieră, anul acesta şcolar va avea şi o vacanţă „mobilă”, cel puţin aşa a fost denumită de
oficialii din Educaţie. Însă aceasta a fost fixată de inspectoratele şcolare, iar acum există o
predictibilitate a acesteia. Tocmai asta face ca fiecare judeţ să aibă o structură uşor diferită a
anului şcolar, mai precis modulele 3 şi 4 sunt diferite ca durată.
Spre deosebire de anii trecuţi, vor avea vacanţă toţi elevii în perioada 22-30 octombrie 2022.
Înainte, intrau într-o vacanţă de o săptămână doar copiii de grădiniţă şi elevii de clasele primare,
în perioada octombrie-noiembrie.
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/scoala-incepe-la-iasi-pe-5-septembrie-2022-si-se-terminape-16-iunie-2023-este-si-a-vacanta-de-skia-calendarul-pe-fiecare-judet-in-parte--328310.html
https://www.edupedu.ro/nou-calendarul-anului-scolar-2022-2023-pentru-fiecare-judet-informat-printabil-cand-incepe-scoala-in-septembrie-si-cat-dureaza-modulul-1/

6. Botoşani: Judeţul din România în care toată populaţia s-a recenzat –
publicat de ŞtirilePRO TV, Mediafax, pe 12 iulie
„Este oficial! Avem primul judeţ în care s-a recenzat toată populaţia estimată! Felicitări
locuitorilor din judeţul Botoşani pentru implicarea în recensământ, atât în etapa autorecenzării,
cât şi acum”, au transmis, marţi seară, reprezentanţii Institutului Naţional de statistică.
Recensământul continuă până pe 17 iulie.
Până la 6 iulie, peste 75% din populaţia estimată fusese recenzată, în ambele etape,
autorecenzare şi recenzarea prin interviuri faţă în faţă.
La polul opus sunt judeţele Ilfov, Timiş, iar pe ultimul loc e Bucureşti. În Capitală, puţin peste
50% din populaţie a fost recenzată.
Amenda pentru cei care refuza să fie recenzaţi începe de la 1.000 de lei şi ajunge până la 3.000
de lei. Deja, câteva zeci de persoane au de dat bani pentru că au refuzat să participe la
recensământ.
https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/judetul-din-romania-in-care-toata-populatia-s-arecenzat.html
https://www.mediafax.ro/social/primul-judet-in-care-toata-populatia-s-a-recenzat-20997087
7

7. Video O localitate din Iaşi nu mai are apă de 3 săptămâni din cauza
secetei. Oamenii îşi umplu găleţile de la cisterna adusă la primărie – publicat
de Digi:24, pe 13 iulie
Situaţie tot mai critică în nordul Moldovei din cauza secetei. O localitate cu mii de oameni din
judeţul Iaşi nu mai are apă de trei săptămâni, iar fântânile au început să sece. În comuna
Cucuteni, apa e adusă zilnic în curtea primăriei cu cisterna, iar localnicii vin şi iau cu găleţile sau
cu sticlele, cât sa le ajungă pentru băut sau pentru gătit.
În comuna Cucuteni din judeţul Iaşi nu mai curge apă la robinet de trei săptămâni. În aceste
condiţii, singura soluţie este cisterna, pe care furnizorul o trimite în fiecare zi în curtea
primăriei.
Ramona Dumitru, o localnică din Cucuteni, vine zilnic cu găleţile în curtea primăriei, la cisterna
cu apa potabilă, pentru a-şi face provizii: „Este foarte dificil, ne este greu, avem copii, trebuie să
spălăm. Iau pentru mâncare şi pentru spălat rufele, este foarte greu, degeaba avem maşini de
spălat, dacă nu avem apă. Aşa spălăm la mână.
Apa la robinet nu curge, iar multe fântâni din sat au secat.
Pamfilică Brânză - primarul comunei Cucuteni: „Având în vedere că e secată, am scos lanţul, am
scos tot, ca să nu fie problemă cu copiii. A scăzut la maxim, a scăzut cam cu 70% nivelul apelor
din fântâni. Altele au secat de tot, altele mai au ceva, dar oricum apă nu este.”
Oamenii încearcă să-şi facă provizii de la o zi la alta şi îşi duc traiul cu puţina apă pe care o iau
din cisternă.
- Dacă luam prea multă, după aceea se termină, nu?!
- E foarte greu, de 3 săptămâni de zile nu avem apă deloc, cărăm, suntem nevoiţi să cărăm de la
diferite fântâni unde este foarte puţină apă, noroc că mai vine cisterna. Cel mai greu e cu apa
potabilă, că nu ai cu ce face mâncare.
Autorităţile locale spun că, în lipsa ploilor, singura salvare în lunile care urmează rămâne
cisterna.
„Rezervele de apă se refac în ani de zile şi noi în ultimii câţiva ani am avut numai ani secetosi. Şi
mai ales rezervele se refac iarna”, mai spune primarul localităţii afectate.
În judeţul Iaşi mai sunt peste 50 de localităţi unde apa este furnizată după un program strict, din
cauza secetei.
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/o-localitate-din-iasi-nu-mai-are-apa-de-3-saptamanidin-cauza-secetei-oamenii-isi-umplu-galetile-de-la-cisterna-adusa-la-primarie-2009633
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8. IPS Calinic, despre plata Botezului: „Biserica nu este un perpetuum
mobile” – publicat pe 12 iulie, de SuceavaLive
În cadrul rubricii Răspunsul Ierarhului de pe siteul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, IPS
Calinic a fost întrebat de către un enoriaş care este tariful oficial pentru efectuarea unei slujbe
de Botez al unui prunc pentru că nu a găsit date şi lămuriri referitoare la acest aspect.
Credinciosul i-a mai spus ierarhului şi că a aflat că în parohia sa preţul variază în funcţie de
dorinţele şi toanele părintelui, solicitând din partea Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor un
document în care să fie menţionat preţul oficial.
„Stimate domnule, vă trimitem răspunsul sectorului administrativ spre o mai buna înţelegere a
lucrurilor.
«Doctrina canonică interzice slujitorilor Bisericii condiţionarea oficierii slujbelor de plata
oricărei taxe (canonul 4 şi 29 apostolice, 2 IV Ecumenic, 22 şi 23 Trulan, 4 şi 5 VII Ecumenic),
fapt reafirmat şi de numeroase hotărâri ale Sfântului Sinod (2578/2003, 2748/2005, 1456 şi
4275/2008 etc.), deoarece harul sfinţitor nu se poate condiţiona pecuniar.
Totodată, contribuţiile benevole ale credincioşilor, anuale, cu ocazia unor colecte sau a unor
evenimente de familie ale credincioşilor (botez, cununie, înmormântare, sfinţirea casei etc.)
trebuie să reflecte conştiinţa acestora că ei sunt cei ce întreţin locaşul de cult şi pe slujitorii
altarului şi că, în lipsa acestora, parohia se va desfiinţa.
Neînţelegerile unor credincioşi cu privire la contribuţiile benevole provin din:
– lipsa de comunicare a preoţilor cu proprii lor credincioşi;
– imposibilitatea comunicării cu unii credincioşi care sunt creştini ortodocşi doar atunci când au
nevoie de Biserică sau de preot (cu ocazia diverselor servicii religioase);
– credinţa falsă că preotul are salariu de la stat şi atunci este asimilat unui funcţionar public care
trebuie să lucreze pentru ceea ce primeşte de la stat, fără a cere altceva. Statul, pentru unele
parohii şi doar pentru unii angajaţi, oferă un sprijin, sprijin care de cele mai multe ori se întoarce
la stat sub forma de plată a taxelor: contribuţie pensie, contribuţie sănătate, impozit pe venit,
asigurare muncă – aproximativ 42-43% din salariul brut;
– neştiinţa unora care nu înţeleg că o parohie trebuie să plătească facturi la utilităţi (electricitate,
gaze, apă, telefon etc.), pentru o bună funcţionare;
– imposibilitatea de a înţelege, uneori asociată cu reaua intenţie a unora, că Biserica nu este un
perpetuum mobile: nu poţi face filantropie fără să primeşti ajutor de la cei care trăiesc (sau se
pretind) ca fiind proprii tăi credincioşi; nu poţi dărui dacă nu primeşti;
– dorinţa unora dintre noi, oameni, credincioşi sau nu, care dorim voluntariat de la ceilalţi şi nu
de la noi înşine.
Chiar şi Mântuitorul, pentru mântuirea lumii, a avut nevoie de oameni care să-L ajute şi material:
„Şi după aceea Iisus umbla prin cetăţi şi prin sate, propovăduind şi binevestind împărăţia lui
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Dumnezeu, şi cei doisprezece erau cu El. Şi unele femei care fuseseră vindecate de duhuri rele şi
de boli: Maria, numită Magdalena, din care ieşiseră şapte demoni, şi Ioana, femeia lui Huza, un
iconom al lui Irod, şi Suzana şi multe altele care le slujeau din avutul lor.” (Luca 8, 1-3)
Este o utopie, demonstrată de realitatea lumii acesteia şi de diverse sisteme sociale, a crede că o
societate poate funcţiona în totalitate după regulile Împărăţiei cerurilor. În realitate suntem
chemaţi spre idealul de a face voia lui Dumnezeu şi de a transpune Împărăţia lui Dumnezeu aici
pe pământ: „vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pre pământ” (Rugăciunea
„Tatăl nostru”), lucru pe care nu-l reuşim întotdeauna, deoarece ispita celui rău îşi face simţită
prezenţa: a se vedea episodul cu Anania şi Safira din Faptele Apostolilor 5, 1-11.
În conformitate cu Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române:
Art. 190
(5) „Tarifele şi taxele pentru concesionarea şi întreţinerea locurilor de înmormântare din
cimitirele bisericeşti se vor stabili de Consiliul Parohial … ”
(6) Este interzisă condiţionarea oficierii slujbei înmormântării de plata oricărei taxe sau
contribuţii benevole fixate de organismele parohiale, ca donaţii din partea familiei pentru
întreţinerea bisericii parohiale.
Art. 61 prevede pentru Consiliul Parohial:
(14) propune Adunării Parohiale, spre aprobare, cuantumul contribuţiilor de cult, potrivit
nevoilor parohiei, cuantum ce va fi confirmat, modificat sau respins de Permanenţa Consiliului
eparhial;
Având în vedere faptul că parohia, „comunitatea creştinilor ortodocşi, clerici şi mireni”, are
dreptul moral de a stabili reguli de utilizare a bunurilor aflate în folosinţa unităţii de cult şi că
aceasta răspunde, dimpreună cu preotul, de buna chivernisire a acestora, este normal şi de bun
simţ ca fiecare Consiliu Parohial, în numele Adunării Parohiale care l-a ales, să stabilească
anumite donaţii orientative pentru credincioşii parohiei.
Aceste donaţii orientative:
– pot diferi de la o unitate de cult la alta, fiecare având particularităţii definitorii proprii;
– sunt declarate şi afişate spre informarea membrilor parohiei;
– se operează în contabilitatea parohiei prin emiterea unei chitanţe.
În cazul în care o familie sau o persoană nu poate să ajute parohia cu o anumită sumă, din cauza
situaţiei materiale sau din rea voinţă, serviciul religios se va săvârşi, urmând ca ceilalţi membri
ai comunităţii să contribuie pentru cheltuielile aferente ei (plata utilităţilor, a lucrătorilor etc.).
Astfel se plineşte Evanghelia, care spune:
– „vrednic este lucrătorul de plata sa” (Luca 10, 7; I Timotei 5, 18);
– „Căci şi când ne aflam la voi, v-am dat porunca aceasta: dacă cineva nu vrea să lucreze, acela
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nici să nu mănânce. Dar unora ca aceştia le poruncim şi-i rugăm, în Domnul Iisus Hristos, ca să
muncească în linişte şi să-şi mănânce pâinea lor.” (II Tesaloniceni 3, 10-12);
– „Dacă noi am semănat la voi cele duhovniceşti, este, oare, mare lucru dacă noi vom secera cele
pământeşti ale voastre?” (I Corinteni 9, 11);
Parafrazând pe filosoful libanez Khalil Gibran (1883-1931) care a afirmat celebra frază „Nu
întreba ce poate face ţara pentru tine, ci întreabă ce poţi face tu pentru ea”, credinciosul
adevărat este doar cel care poate să găsească răspuns la întrebarea: „Ce am făcut eu pentru
PAROHIA la care eu apelez?”, răspuns la elaborarea căruia va ţine cont de binecuvântarea
materială şi spirituală cu care Dumnezeu l-a binecuvântat în această lume şi de faptul că „Şi cel
ce va da de băut ….. numai un pahar cu apă rece, …., adevărat grăiesc vouă: nu va pierde plata sa”
(Matei 10, 42).»
Cam aşa stau lucrurile în Biserică în ceea ce priveşte plata unor servicii. Doamne, ajută!”, i-a
răspuns IPS Calinic.
https://suceavalive.ro/ips-calinic-despre-plata-botezului-biserica-nu-este-un-perpetuummobile/

9. Maraton de vizite pastorale ale Arhiepiscopului Calinic într-o singură
după-amiază: 31 de opriri în eparhie – publicat de Ziarul de pe net, pe 12
iulie
ÎPS Calinic (65 de ani), Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, a reuşit un nou “tur de forţă” în
după-amiaza zilei de duminică- 10 iulie, după liturghia de la Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou.
Însoţit de protosinghel Ilie Bogatu, economul mănăstirii, el a vizitat Lisaura – biserica şi
cimitirul; Bosanci – biserica şi cimitirul; Luncuşoara – biserica şi cimitirul; Ipoteşti – biserica şi
cimitirul; Ipoteşti II – capela; Udeşti Ruşi – biserica şi cimitirul; Reuseni – biserica, casa
parohială şi cimitirul; Udesti – biserica şi cimitirul; Liteni – biserica şi cimitirul; Poieni – biserica
şi cimitirul; Chilişeni – biserica şi cimitirul; Ştirbăţ – biserica şi cimitirul; Roşcani – biserica şi
cimitirul; „Sfântul Nicolae” Liteni – biserica şi cimitirul; Liteni – biserica şi cimitirul; Rotunda –
biserica şi cimitirul; Corni – biserica şi cimitirul; Poieni – biserica şi cimitirul; Dolhasca – biserica
şi cimitirul; Gulia – biserica şi cimitirul; Probota – biserica şi cimitirul; Mănăstirea Probota;
Poienari – biserica; Valea Poienii – biserica şi cimitirul; Dolheştii Mici – biserica şi cimitirul;
Dolheştii Mari – biserica şi cimitirul; Arghira – biserica şi cimitirul; Basarabi – biserica şi
cimitirul; Preuteşti – biserica şi cimitirul; Huşi – biserica şi cimitirul; Leucuşeşti – biserica şi
cimitirul.
Comunicatul Arhiepiscopiei nu precizează nimic despre rezultatele acestor vizite pastorale “în
viteză”.
https://www.ziaruldepenet.ro/2022/07/11/maraton-de-vizite-pastorale-ale-arhiepiscopuluicalinic-intr-o-singura-dupa-amiaza-31-de-opriri-in-eparhie/
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10. INIMA SPORTULUI: Prietenul lui Hristos, de lângă Strada Prieteniei » La
11 ani de la accidentul care l-a imobilizat, Mihai Neşu e şef de şantier la
centrul pe care-l construieşte lângă Oradea. Mai are nevoie de 1,8 milioane
de euro Â Cum îl poţi ajuta – publicat de GSP, pe 11 iulie
Mihai Neşu e şef de şantier la Complexul de Recuperare Sfântul Nectarie, proiectul său în care îşi
investeşte aproape tot timpul şi toată energia. Speră să fie gata până la finalul anului, dar inflaţia
galopantă din construcţii îi dă planurile peste cap: „Ne mai trebuie 1,8 milioane de euro!”.
Intru pe Strada Lalelelor din Cihei, trec de Strada Prieteniei şi imediat după e strada Aron
Pumnu. Aici Mihai Neşu a găsit locul perfect pentru a construi Complexul de recuperare pentru
copiii cu dizabilităţi neuromotorii.
„Mi-a oferit domnul Bolojan un alt teren în Oradea, dar nu mi-a plăcut, nu era ce ne trebuia. Aici
e o zonă mult mai bună, mi-a plăcut din prima".
L-am găsit pe Mihai în centrul şantierului. „Avem o eroare mică de proiectare la clădirea de
cazare", îmi spune el în timp ce continuă discuţiile cu muncitorii pentru a găsi o soluţie. „O
scoatem noi la capăt, nu e problemă".
Bărbatul de 39 de ani, care şi-a petrecut ultimii 11 în scaunul cu rotile, are o pălărie imensă pe
cap care îl protejează de soare. Dar îi protejează doar capul, mâinile şi picioarele sunt bătute de
soare. „Căldura asta sufocantă e cel mai mare duşman al meu, dar vin zilnic la şantier. Îmi place
tare mult şi vreau să mă asigur că ies lucrările aşa cum ne dorim".
Îmi povesteşte cum a învăţat în pandemie programe de arhitectură şi de randare 3D pe telefon,
până când „telefonul a cedat şi am trecut pe calculator".
Manevrează calculatorul tot cu ajutorul telefonului şi cu o manetă a scaunului cu rotile: „Uite,
toată randarea asta 3D e făcută de mine şi de Iulia, directoarea fundaţiei. Au fost ideile noastre,
am colaborat bine şi cu arhitecţii, o să iasă ceva tare fain".
De la 100mp la 23.000 mp
A plecat la drum acum 7 ani de la o suprafaţă de 100mp, „cam cât un apartament, unde era
înghesuială mare", apoi a găsit un spaţiu mai mare, de 250mp.
„Din păcate sau din fericire, nici nu ştiu cum să zic, am realizat că şi acest loc e prea mic pentru
câţi copii veneau la noi. Aşa că ne-am gândit că ne trebuie ceva mai mare şi am ajuns în Cihei.
Cine ar fi crezut că o să ajungem aici? Eu nu! Nici măcar nu mai voiam să mă întorc în România,
nici nu visam la aşa ceva", zâmbeşte Mihai.
Şi parcă îl vezi pe Christopher „Superman" Reeve spunând: „La început, visurile par imposibile,
apoi improbabile şi, în cele din urmă, inevitabile".
Pe o suprafaţă de 2,3 hectare, la Cihei vor fi un centru de recuperare, o biserică, un teren de
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minifotbal, 5 apartamente pentru cazarea părinţilor, o clădire pentru terapie cu cai, parcuri şi
grădini.
Stadiul lucrărilor a ajuns la 45%, „nu cred că suntem la 50%". „Am cheltuit cam 2,3 milioane de
euro cu ce se vede acum pe şantier, plus 200.000 de euro pe materiale care nu au ajuns încă aici.
Plăţile sunt un pic în avans. În 2019, am făcut o estimare bugetară cam de 3,6-3,8 milioane de
euro.
Banii aceştia cred că o să îi avem până la sfârşitul anului, dar după pandemie şi din cauza
războiului au crescut foarte mult preţurile materialelor de construcţie şi am mai avea nevoie de
încă 1,8 milioane de euro pentru a finaliza. Am speranţa că vom strânge şi aceşti bani şi că vom
deschide centrul cât mai repede. Poate nu de Crăciun, aşa cum visam, ci în prima parte a anului
2023".
„Nici în Olanda nu e aşa ceva"
E uimitor cum acest bărbat vorbeşte despre randări 3D, despre arhitectură, despre planuri
bugetare. „Am citit pe net cum zic unii din România despre mine că e posibil să rămân legumă
toată viaţa. Păi, aici, în Olanda, legume ca mine, aşa, sunt directori de bănci! Când eşti director de
bancă nu poţi să zici că eşti o legumă", spunea Mihai acum 11 ani.
Nu a ajuns director de bancă, dar a ajuns ceva mai mult. Un şef de şantier pentru un centru cum
nu mai există în România, „cred că nici în Olanda nu există aşa ceva", şi, mai presus de toate, a
devenit „prietenul lui Hristos". Prietenul lui Hristos de lângă Strada Prieteniei
Părinţii plătesc un sfert din costul tratamentului
Deşi când a deschis pentru prima oară centrul aproape totul era gratuit, acum părinţii trebuie să
suporte un sfert din costul tratamentului. Neşu explică de ce:
„Aşa îi responsabilizăm un pic. La început, fiind gratuit, erau mulţi care făceau programare, dar
nu mai veneau la terapie cu copiii. Şi ocupau locul altui copil. Acum, fiecare plăteşte un sfert din
cost, dacă tratamentul costă 100 de lei în altă parte, la noi plăteşte doar 25 de lei. Dacă nu pot
ajunge la data fixată, au ocazia să se reprogrameze".
Cum puteţi ajuta
1.

SMS cu textul CRED la 8844 prin care te abonezi să donezi 2 euro lunar

2.

Online pe mihainesufoundation.com

3.
Personal, cu cash sau card, la sediul Fundaţiei Mihai Neşu din Oradea, de pe str. Dimitrie
Cantemir nr 39, în intervalul 11.00-18.00 de luni până vineri
4.

Prin direcţionarea a 3,5% din impozitul pe venit

5.

În conturile bancare:

RO63BTRLRONCRT0246793101 - cont în Lei
RO13BTRLEURCRT0246793101 - cont în Euro
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RO17BTRLUSDCRT0246793101 - cont în USD
Mihai Neşu: „Când am încetat să îmi mai plâng de milă, viaţa mea s-a schimbat”
Mihai Neşu explică zâmbitor cum accidentul de pe 10 mai 2011 i-a făcut un mare bine,
povesteşte cum s-a convertit la ortodoxie şi cum arată viaţa sa după 4.082 de zile în scaunul cu
rotile.
- Mihai, în septembrie 2011, la 4 luni de la accidentare, spuneai că ai vrea să îţi cumperi o casă
micuţă cu o curte de o mie de metri pe insula grecească Milos. 11 ani mai târziu, construieşti o
„casă" mare pe o suprafaţă de 23.000 de metri pătraţi. Cum s-a transformat Mihai Neşu de la
căsuţa aceea la centrul pe care îl ridică pentru copiii cu dizabilităţi neuromotorii?
- S-a transformat foarte mult. Mai citesc şi acum interviurile făcute de Cătălin Tolontan cu mine
atunci şi observ cât de mult s-a schimbat gândirea mea de atunci până acum. Gândirea noastră
are legătură cu ce are omul în suflet atunci când vorbeşte. Am trecut prin multe transformări, şi
fizice, şi sufleteşti. Înainte de accident şi o perioadă după, îmi doream multe lucruri pentru mine,
proprietăţi, lucruri care să mă bucure, să mă relaxeze, care credeam că mă fac fericit. În ultimul
timp, mi-am dat seama că atunci când sunt de folos oamenilor simt cea mai mare bucurie. Iar de
atunci îmi folosesc toată energia încercând să fiu de folos oamenilor. Şi aşa am ajuns la acest
proiect. Sunt mult mai fericit cu ce fac acum decât cu ce făceam înainte. Am avut nevoie de acest
accident pentru a înţelege ce trebuie să fac în viaţă.
- Cum ţi-a venit ideea acestui proiect?
- Noi am deschis un centru de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi neuromotorii în urmă cu 7
ani. Dar spaţiul e mic. Aşa că folosind experienţa acumulată la centrul vechi, cu experienţele
mele de la terapie din Olanda şi SUA, s-a născut acest proiect. Ne-am gândit şi la părinţii acestor
copii, sunt nişte oameni tare epuizaţi şi aici ar avea ocazia să aibă şi ei o perioadă de relaxare.
Vom avea o bisericuţă, unde se pot apropia de Dumnezeu cât doresc ei şi consideră că au nevoie,
vor fi parcuri, un restaurant, cazare ca la un hotel de 5 stele, un teren de minifotbal. O să fie un
loc care să le aducă liniştea pe care o caută toţi oamenii şi nădejdea de a merge mai departe
indiferent de greutăţi.
- De ce un centru pentru copii şi nu unul pentru adulţi?
- Am încă în minte clar momentul în care m-am hotărât. Eram în Olanda, la centrul de
recuperare, eram în grădină, la soare, şi am văzut un copil mic de tot, era ghiozdanul mai mare
decât el. Şi avea, săracul, hidrocefalie, avea capul ceva mai mare, dar în rest era sănătos. Am
văzut că a coborât din maşină şi a intrat singur în centru. M-am dus după el să văd unde se duce.
Şi ştia ce să facă, s-a dus la etaj, la pediatrie. M-a impresionat mult şi mi-am zis că dacă vreodată
o să mă întorc în ţară, deşi atunci nu doream, o să deschid ceva pentru copii. Ca să aibă şi copiii
noştri condiţii ca în Olanda.
- Mihai, te-ai gândit vreodată cine pe cine ajută? Tu pe copii sau ei pe tine?
- E un ajutor reciproc, asta e clar! Copiii sunt nişte exemple pentru noi şi pentru mine, în special.
Mă ajută foarte mult, ei îmi dau putere să continuu terapiile şi să mă ţin de ele cât pot de
conştiincios. Că de multe ori prefer să stau pe şantier decât să mai fac terapie. Dar îmi dau seama
că statul pe şantier e condiţionat de starea mea de sănătate, iar starea mea de sănătate depinde
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de terapiile de care trebuie să mă ţin. Iar când îi văd pe copii cât lucrează, cât de voioşi sunt,
lucrez şi eu mai cu spor. Ne învaţă cum să trecem peste greutăţi cu bucurie.
- Dar tu te vezi un exemplu pentru ei?
- Poate sunt pentru cei mai mari, cei peste 10-12 ani, care încep să pună întrebări, să se întrebe
de ce trec prin ceea ce trec. Cu ei mai vorbesc, ne povestim, fiecare, experienţa personală şi ne
ajutăm unul pe altul. Aceste poveşti te fac să treci mai uşor peste momentele mai grele.
E un proiect care se datorează multor persoane, cărora le suntem recunoscători. Sperăm că vom
ajuta foarte mulţi copii cu dizabilităţi şi să nu le înşelăm încrederea oamenilor care au avut
încredere în noi şi au donat.
Ne-a ajutat Dumnezeu să nu rămânem nicio zi fără bani. Când se cam golea punga, pac!, mai
venea o sponsorizare mai mare care ne ajuta să mai stăm cam două luni mai relaxaţi
- Mihai Neşu
Mihai Neşu: „Ce câştigi dacă te plângi?”
- E greu de înţeles pentru un om sănătos cum e să treci prin ce treci tu şi cum poţi să fii atât de
zâmbitor, de optimist şi de plin de viaţă.
- Ştiu, e imposibil de înţeles. Şi mie mi-ar fi fost imposibil dacă nu treceam prin aşa ceva. Când
eram la Steaua, am cunoscut un fan care era în scaun cu rotile şi mă întrebam şi eu cum poate să
zâmbească. Dar gândeam cu mintea de atunci. Acum îmi dau seama că accidentul m-a ajutat
foarte mult să mă schimb ca om, mi-a făcut un bine. Chiar dacă mai am dureri, disconfort sau că
am nevoie de ajutor pentru tot felul de chestii simple, dar, în timp, le-am acceptat.
- Ştii care a fost momentul, în aceşti 11 ani, în care ai acceptat situaţia şi ţi-ai dat seama că
accidentul ţi-a făcut un bine, aşa cum spui tu?
- A fost un proces de durată, au fost multe discuţii cu duhovnici, cu oameni la care ţin, dar cred că
momentul zero a fost în 2016. Până atunci aveam tendinţa să mă plâng foarte mult. Ţin minte şi
acum că mă întreba lumea «Ce mai faci, Mihai?» şi eu începeam «Of, nu mai pot, e greu!». Dar în
2016, eram la Muntele Athos şi discutam cu un părinte care mă tot auzea că mă plâng. Şi el mi-a
zis: „Ce câştigi dacă te plângi? Se schimbă ceva? De ce te plângi atât?". Nu ştiu să îmi explic, dar o
aşa mare putere au avut cuvintele lui că de atunci nu mi-a mai venit să mă plâng. Şi viaţa mea s-a
schimbat de atunci uşor-uşor, iar când mă întreabă cineva ce fac, eu îi răspund cu bucurie
„Bine!".
- Mergi des la Muntele Athos?
- Ne-am făcut un obicei de a merge în fiecare an. Mergem la sfârşitul lui iulie, când sunt Sfinţii
Vatopedini. Nu am ratat niciun an din 2015. E un loc special. Merg şi la mănăstirile de la noi, dar
ca să fac o comparaţie, e ca şi cum aş merge la facultate, la noi, şi la master, la Muntele Athos.
Părinţii de acolo sunt speciali, oameni curaţi, iar cei care stau pe lângă ei se mai curăţă şi ei.
- Ce învăţăminte ai mai primit de la ei?
- Pe mine m-au ajutat trei sfaturi pe care mi le-a dat Părintele Stareţ, chiar la prima mea vizită
15

acolo. Chiar dacă atunci nu le-am înţeles, acum încep să le înţeleg şi să mă ţin de ele. Primul este
să am răbdare cu orice se întâmplă. A fost greu pentru că eu eram un om nerăbdător, dar în timp
mi-am dezvoltat mult răbdarea. Apoi mi-a spus să am un duhovnic şi să ascult de el, să mă
spovedesc periodic. E ca atunci când te doare ceva şi te duci la doctor. Iar când te doare sufletul,
te duci la duhovnic. Ultimul sfat a fost să încerc să Îl am pe Hristos cel mai bun prieten. Acesta a
fost cel mai greu de înţeles. Cum să fii prieten cu Iisus? Dar apoi am realizat că a vrut să îmi
spună că dacă Îl voi considera prieten pe Hristos, o să încerc să mă apropii de bunătatea Lui, să
am un comportament cât mai bun. E cel mai greu lucru de făcut.
- Şi cum reuşeşti?
- Doar cu voia lui Dumnezeu! E greu să te schimbi ca om. Dar Dumnezeu te tot pune la încercare
până când reuşeşti să te schimbi. E chiar o poveste cu un sfânt care tot mergea în biserică şi se
certa cu fraţii din mănăstire. Şi se ruga la Maica Domnului să îl ajute să nu mai fie atât de nervos.
Dar i se părea că se întâlneşte şi mai des cu fraţii şi se certa şi mai tare. Şi a întrebat-o pe Maica
Domnului de ce tot îi scoate în cale pe fraţi, că dacă nu s-ar mai întâlni cu ei nici nu ar mai fi aşa
certăreţ. Şi atunci i-a apărut răspunsul Maicii Domnului: „Eu de aia ţi-i trimit pe fraţi, ca să înveţi
să te abţii şi să nu te mai enervezi". Poţi să te schimbi doar dacă te apropii de Dumnezeu.
- Tu cum te-ai apropiat de Dumnezeu?
- De nevoie. Eu am fost exemplul acela negativ, din nevoie şi nu din dragoste. Înainte de accident
nu pot spune că eram credincios, aveam o relaţie cu Dumnezeu bazată doar pe obligaţiile lui
Dumnezeu faţă de mine. A fost foarte greu pentru mine să înţeleg această relaţie cu Dumnezeu,
această colaborare între lumea văzută şi cea nevăzută. E ca forţa gravitaţională, nu o vedem, dar
ea ne ţine pe noi pe Pământ, ea există, e reală. Altfel, am cădea în gol, în neant.
- A fost vreo persoană care ţi-a călăuzit drumul spre ortodoxie?
- Au fost mai multe, nu una singură. Mulţi prieteni mi-au spus că aceasta este calea şi am început
să studiez. Eu eram greco-catolic, dar am fost şi la baptişti, şi la evanghelişti, şi căutam peste tot
cine este Dumnezeu. Şi după multe căutări şi discuţii, m-am botezat ortodox la 30 de ani, chiar
înainte de Crăciun. Dar pentru a avea o relaţie bună cu Dumnezeu, trebuie să te „antrenezi"
zilnic, e ca la sport.
Mihai Neşu: „Fotbalul e cel mai bun somnifer"
- Cum arată o zi din viaţa ta acum?
- Stau câteva ore pe şantier, îmi place foarte mult. Dimineaţa iau micul dejun, făcut de doamna
asistentă. Apoi plec spre şantier, câteodată vin singur de acasă, sunt 9 km pe care îi fac pe pista
de biciclete, stăm bine la acest capitol în zona asta. Fac cam o oră, e o plimbare plăcută. Mănânc
de prânz când au muncitorii pauză, mai stau un pic şi mă duc acasă. Până să mă bag în pat, mai
vorbesc cu sora mea, avem discuţiile noastre, mă mai uit la televizor. Iar când mă pregătesc de
culcare, sunt obosit fizic de câte am făcut, dar mă culc cu gândul că abia aştept să mă trezesc ca
să o iau de la capăt. Practic, nu mai am timp să mă gândesc că sunt paralizat.
- La fotbal te mai uiţi?
- Mă mai uit, da. Când mă pun în pat, e cel mai bun somnifer. Nu prea prind un meci cap-coadă
pentru că sunt de cele mai multe ori foarte obosit, dar mă uit la echipa naţională, la Real Madrid,
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e clubul meu cu care ţin de mic. Din campionatul nostru mă uit doar la meciurile FCSB-ului, e
echipa mea de suflet. Cu cei de acolo am împărţit atâtea şi sunt în sufletul meu. Am fost recent la
un meci pe Arena Naţională, am fost şi la bază, m-am simţit foarte bine.
- Cu foştii colegi mai ţii legătura?
- Da, avem un grup de WhatsApp, unde mai vorbim, ne mai felicităm. E un grup frumos şi sper să
fim o generaţie care să nu se dezbine, aşa cum s-a întâmplat cu altele. Din păcate, sunt atâtea
generaţii care s-au certat de la lucruri din astea neimportante.
- Dintre oamenii din fotbal, te ajută cineva financiar constant?
- Păi, nu ştiu să zic. M-au ajutat nea Gigi cu maşina şi George (n.r. Ogăraru), când a mai organizat
acea gală şi am strâns mai mulţi bani. M-a ajutat mult şi Dries Mertens, cu care am rămas bun
prieten de când jucam împreună la Utrecht. Personal, el ne-a ajutat cel mai mult financiar din
lumea fotbalului, a făcut multe donaţii. El încearcă anual să strângă bani pentru noi.
- Cu Alje Schut ai mai vorbit?
- El e şeful scouterilor acum la Utrecht, iar ultima oară am vorbit cu el acum câţiva ani, când un
copil din Constanţa voia să meargă la probe acolo. El are o familie frumoasă, are copii, sper să fie
bine şi fericit. El nici nu ştie şi nici nu poate să înţeleagă că mi-a făcut un bine. I-am spus de la
început că nu trebuie să se considere vinovat. A fost terminat la început, dar sper ca acum să fie
bine, deşi realizez că e groaznic să te afli în locul lui. Nici nu vreau să mă gândesc cum aş
reacţiona eu.
Faţă de 2011, acum respir mult mai bine, nu obosesc când vorbesc mai mult. Mişc mâna dreaptă
destul de bine până la cot, că de la cot în jos nu mai funcţionează niciun muşchi. Şi mâna stângă o
pot ridica, dar la umărul stâng nu îmi funcţionează muşchii ca la cel drept. Reuşesc acum cu nişte
adaptări să şi mănânc chestii simple cu mâna dreaptă, pot să beau apă
-Mihai Neşu
Prietenul devenit asistent personal
- Care sunt oamenii care te ajută acum?
- Prima e sora mea, e mai mare cu 18 ani şi e ca o mamă pentru mine. Apoi e doamna asistentă
care are grijă de mine. Mă ajută foarte mult, e ca un magazin non-stop, disponibilă mereu, o
doamnă incredibilă şi care e lângă mine de când am revenit în România. Şi mai e Mihai,
asistentul meu personal. În el am mare încredere, el se ocupă de tot felul de treburi. Chiar acum e
cu maşina în service, ne pregătim să plecăm la Muntele Athos şi s-a dus să facă o verificare.
- Pare că sunteţi o echipă în care fiecare ştie ce are de făcut.
- Chiar aşa e. Încercăm să facem totul cu bucurie. Încerc să nu îi obosesc pe aceşti oameni, să nu
profit de bunătatea lor. Am făcut greşeala asta la început cu Mihai. A stat un an de zile cu mine
după accident, aveam încredere doar în el, nu lăsam pe altcineva să aibă grijă de mine. Şi mi-am
dat seama că e foarte greu şi nu e OK, iar când am revenit în România, m-am organizat mai bine.
Acum ţin mult ca fiecare să aibă timpul lui liber, să aibă concediu.
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- Pe Mihai cum l-ai cunoscut?
- În Olanda, înainte de accident. A venit într-o zi la meci şi aşa l-am cunoscut, dar apoi, o
perioadă, nu ne-am mai văzut. Ne-am reîntâlnit într-un H&M, nici nu mai ştiam cine e. Atunci am
schimbat numere de telefon, am mai ieşit la masă, ne-am împrietenit. După accident, el a fost
printre primii care au venit la spital. Apoi, când am revenit la casa mea din Olanda, părinţii mei
nu au mai putut să stea cu mine şi l-am rugat pe el să mă ajute. Ne-am simţit foarte bine
împreună. A venit cu mine şi în America. Iar apoi l-am rugat să fie asistentul meu personal. Iar el
mi-a spus că acceptă, cu o condiţie: să nu stăm degeaba cum stăteam în Olanda. Râdem mereu
când ne aducem aminte acum pentru că am ajuns să facem multe lucruri.
- Mihai, ultima întrebare: mai visezi noaptea că mergi?
- De când am suferit acest accident, eu nu m-am visat niciodată paralizat. Mă visez în scaun, dar
sunt 100% sănătos. Mă mai ridic, merg şi mă aşez iar în scaun. Nu ştiu cum se fac conexiunile
astea în vis, ce înseamnă, dar asta visez. Nădejdea e mereu că vrei să fii sănătos, dar Dumnezeu
ştie tot timpul mai bine ce ne e de folos. Eu am făcut până la 28 de ani şi încă doi ani după
accident cam tot ce am vrut pe lumea asta, dar acum o să-L las pe Dumnezeu să îmi arate ce e
mai bine pentru mine.
Cel mai important e că sunt bine sufleteşte şi că nu fac multe infecţii. Fac rar, o dată la câţiva ani,
e inevitabil, dar stau bine din acest punct de vedere. E mare bucurie, pentru că pot să duc o viaţă
destul de normală datorită lipsei infecţiilor
- Mihai Neşu
https://www.gsp.ro/gsp-ro/gsp-special/inima-sportului-mihai-nesu-fundatie-668743.html

11. VIDEO Sorin Cimpeanu prezintă noile legi ale educaţiei: Începând cu 1
septembrie, după adoptarea de către Guvern, proiectele vor fi transmise în
parlament – publicat pe 12 iulie de EduPedu şi de întreaga presă
„Ministerul Educaţiei este cel care îşi asumă cele două proiecte de lege care începând cu ziua de
mâine, 13 iulie, vor fi lansate în consultare publică pentru o perioadă de 35 de zile până pe data
de 17 august, perioadă în care aşteptăm opinii din partea tuturor celor interesaţi”, a declarat
Sorin Cîmpeanu în cadrul unei conferinţe în care prezintă proiectele legilor Educaţiei.
Cele mai importante declaraţii ale ministrului Cîmpeanu:
Parlamentul European a validat în luna noiembrie această reformă, repet, elaborarea şi
adoptarea pachetul legislativ pentru implementarea proiectului România Educată. Astăzi, 12
iulie, la un an de la prezentarea raportului final a proiectului România educată, Ministerul
Educaţiei a transpus în texte de lege toate principiile din Proiectul Romania Educată.
Avem două proiecte unul pentru învăţământul universitar şi unul pentru învăţământul
preuniversitar.
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Acestea au fost elaborate prin consultarea tuturor direcţiilor de specialitate.
Ministerul Educaţiei este cel care îşi asumă cele două proiecte de lege care începând cu ziua de
mâine, 13 iulie, vor fi lansate în consultare publică pentru o perioadă de 35 de zile până pe data
de 17 august, perioadă în care aşteptăm opinii din partea tuturor celor interesaţi.
Ne bazăm foarte mult pe perioada de consultare publică. Proiectele legilor vor fi disponibile de
îndată ce ele vor fi prezentate în guvern. După cele 35 de zile de consultare publică, vom avea o
scurtă perioadă de câteva zile pentru integrarea observaţiilor care vor rezulta din perioada de
consultare.
Începând cu data de 1 septembrie, după ce proiectele vor fi adoptate de Guvern în formă
îmbunătăţită ele vor fi transmise în Parlament care îşi va începe parcursul normal pentru
adoptarea oricărei legi.
Am beneficiat de consultare cu Comisia Europeană şi cu OECD, iar cele cinci principii de bază din
domeniul educaţiei ale OECD se regăsesc în aceste legi. Practic, beneficiem de o sinergie între
interesul, importanţa implementării celor două legi şi interesul aderării României la OECD,
deoarece principiile de bază sunt: Unu – asigurarea calităţii şi eficacităţii programelor de
educaţie şi formare şi îmbunătăţirea rezultatelor învăţării.
Al doilea principiu este promovarea egalităţii în ceea ce priveşte oportunităţile educaţionale,
asigurând accesul şi succesul la educaţie de calitate pentru toţi. Al treilea principiu este
colectarea şi utilizarea informaţiilor pentru dezvoltarea competenţelor. Al patrulea principiu
este utilizarea instrumentelor de finanţare şi a stimulentelor pentru a orienta şi încuraja
investiţiile în dezvoltarea competenţelor. Al cincilea şi ultimul principiu este implicarea părţilor
interesate în proiectarea şi implementarea de politici.
Toate aceste lucruri sunt avute în vedere explicit în proiectele România Educată, legea
învăţământului preuniversitar şi legea învăţământului superior.
Inspectoratele şcolare judeţene se transformă în direcţii judeţene de învăţământ preuniversitar
ca servicii publice deconcentrate aflate în subordinea Ministerului Educaţiei. Ele vor fi formate
prin reorganizarea inspectoratelor şcolare, respectiv a municipiului Bucureşti şi prin comasarea
cu centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională.
Managementul şi guvernanţa în sistemul de educaţie vor fi radical schimbate. Se înfiinţează
corpul managerilor educaţionali, care va fi format din mentori pentru management educaţional,
un organism de specialitate aflat în coordonarea Ministerului Educaţiei. Scopul este acela de a
dezvolta politicile publice în educaţie dezvoltarea activităţii de mentorat pentru directorii aflaţi
la început de carieră şi are şi scopul de a monitoriza şi de a respecta principiile etice în
managementul şcolar.
Este specificat în lege posibilitatea de încetare a mandatului unui director de şcoală în situaţia în
care se constată că nu s-au îndeplinit standardele minimale de calitate.
Directorul administrativ – noua funcţie. Procesul de selecţie, evaluare prin care se testează
aptitudinile candidaţilor, se apreciază evaluarea din perspectiva evaluării motivaţionale, proba
scrisă va rămâne interviul va rămâne concurs public pentru profesionalizarea managementului
fiecărei unităţi şcolare.
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Pentru elevi, am definit o serie de lucruri pe care le voi prezenta general şi apoi voi da exemple
concrete.
Învăţământul obligatoriu va cuprinde grupa mică începând cu anul 2030, cuprinde deja grupa
mijlocie, grupa mare, învăţământul primar, învăţământul secundar inferior şi liceal.
Parcursul şcolar şi valorile elevilor au ca scop evaluarea, orientarea, încurajarea, optimizarea
învăţării, precum şi dezvoltarea capacităţilor de autoevaluare a elevilor. Evaluarea va fi centrată
pe competenţe. În plus, este obligatoriu să se ofere feedback în timp real elevilor. Şi aceste
evaluări vor sta la baza planurilor individuale de învăţare.
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare, la 12 luni de la adoptarea prezentei legi, va
realiza o bancă unică de instrumente de evaluare.
Pentru copiii care se vor găsi în luna septembrie 2023 în grupa mare a grădiniţei: cadrul didactic
care asigură educaţia preşcolarilor trebuie să întocmească un raport de evaluare a
competenţelor cognitive emoţionale şi sociale ale copilului. Activitatea didactică pe parcursul
clasei pregătitoare va ţine cont de constatările acestui raport în sensul adaptării
corespunzătoare a fiecărui elev.
La finalul clasei pregătitoare şi a clasei întâi, cadrul didactic responsabil trebuie să întocmească
un raport descriptiv de evaluare atât dezvoltării fizice socio-emoţionale cognitive, cât şi a
limbajului şi abilităţilor de citit, descriere, de calcul matematic, precum şi a dezvoltării
capacităţilor şi aptitudinilor de învăţare.
La final al claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, elevii vor susţine obligatoriu evaluări la „limbă şi
comunicare” şi „matematică”.
Rezultatele evaluărilor vor fi folosite pentru realizarea planurilor individualizate ale elevilor de
învăţare şi se comunică părinţilor. Foarte important: este obligatoriu să fie trecute în portofoliul
educaţional al elevului. Acesta a existat şi în Legea 1/2011, dar din păcate nu a fost pus în
practică niciodată.
Viziunea acestei legi cu privire la portofoliul educaţional este radical schimbată, este dezvoltată.
Rezultatele elevilor se exprimă, după caz, în învăţământul primar prin calificative anuale unice,
pe arii curriculare, cu excepţia clasei pregătitoare, unde nu se acorda calificative. În
învăţământul secundar inferior se acordă note de la 1 la 10, în învăţământul secund superior şi
liceu – la fel.
Prin excepţie, la disciplinele care fac parte din ariile curriculare Arte şi Educaţie Fizică şi Sport,
precum şi la alte discipline care pot fi stabilite prin ordin de ministru, se acordă calificative de
tip „admis”, „respins” şi nu notă de la 1 la 10, cu excepţia învăţământului vocaţional desigur la
care rezultatele evaluării se exprimă în continuare cu note de la 1 la 10.
Cu alte cuvinte, elevii care vor începe anul şcolar după intrarea în vigoare a acestei legi nu vor
mai avea calificative de la 1 la 10, pentru disciplinele din ariile curriculare Arte şi Educaţie
Fizică. Cel mai devreme în septembrie 2023, pentru că nu este pertinent să sperăm că aceste legi
vor fi putea fi adoptate înainte de 5 septembrie 2022.
Orientarea şcolară şi portofoliul personal al elevului sunt lucruri de bază care vor deveni
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obligatorii la finalul clasei a VIII-a, când consilierul şcolar şi dirigintele vor avea obligaţia să
emită o recomandare de încadrare în educaţia secundare superioară.
La finalul clasei a VIII-a, orientarea şcolară va fi obligatorie pentru şcoală, nu pentru părinţi şi
elevi, dar şcoala va fi obligată să imite aceste orientări şcolare pentru fiecare elev în parte ele se
vor baza pe portofoliul educaţional despre care v-am vorbit.
Portofoliul educaţional va cuprinde rezultatele înscrise în catalogul electronic, recomandări de
profil şi evaluări, diplome si certificate şi alte înscrisuri dobândite în diferite contexte in
procesul de învăţare. Portofoliul educaţional se va utiliza începând cu grupa mijlocie de la
grădiniţă şi va fi obligatoriu pe tot parcursul învăţământului preuniversitar.
Admitere în liceu şi evaluarea naţională: mă adresez elevilor care încep în septembrie clasa a
VII-a. Ei vor avea o şansă în plus, aceea de a susţine un examen de admitere într-un liceu. Este
vorba despre dreptul care se acordă prin această lege colegilor naţionale: urmează să redefinim
condiţiile necesare dobândirii titulaturii de colegiu naţional. Colegiile vor avea ocazia să o
susţină un examen de admitere în liceu sau altfel spus aceste licee care au demonstrat şi vor
demonstra calitatea educaţiei vor avea dreptul să-şi organizeze propriile examene de admitere
în liceu pentru ocuparea 90% din numărul de locuri, 10% vor rămâne pentru a fi ocupate prin
procesul normal de distribuire. Acest proces de admitere în liceu va fi finalizat înainte de a fi
demarata evaluarea naţională.
În acest fel, acei elevi care vor avea această şansă în plus şi e vorba de elevii care încep clasa a
VII-a în septembrie, vor avea şansa să se prezinte la evaluarea naţională pentru a putea candida
ca şi până acum.
E nevoie de pregătirea profesorilor până în vara anului 2024 din aceste licee care vor dori să
organizeze le examene proprii de admitere, iar această pregătire este, de asemenea, prevăzută în
textul legii. În situaţia în care n-o să ocupe toate locurile în locurile rămase se ocupă prin
repartizarea computerizată deja cunoscută.
Modul în care se va organiza examenul de bacalaureat începând cu promoţia care va urma deja
educaţia planuri cadru noi, cele realizate pentru liceu în septembrie 2023. Examenul de
bacalaureat va avea următoarele probe:
•
o singură probă scrisă de evaluare a competenţelor la discipline cuprinse în trunchiul
comun – este o problemă comună pentru elevii de la toate filierele, profiluri şi specializări
•
două probe de evaluare a competenţelor lingvistice la două limbi de circulaţie
internaţională. Vor fi verificate, de asemenea, competenţele de bază echivalente nivelului B1.
Rezultatul evaluării se va exprima prin nivelul de competenţă în raport cu standardele europene
de competenţă recunoscute.
•
o altă probă este cea de limbă maternă deja cunoscută, dar noutatea constă în faptul că şi
acei elevi care promovează proba de competenţe digitale, dar consideră că au abilităţi de
programator, de exemplu, vor avea la dispoziţie o probă pentru a demonstra aceste competenţe
şi, în măsura în care vom reuşi să organizăm credibil, ea va fi luată în considerare şi de angajator
şi de universităţi. Un alt exemplu: acel elev care promovează la nivelul de baza B1 probele
pentru cele două limbi străine poate să opteze pentru susţinerea unei probe speciale la Limba şi
literatura engleză, deşi are promovată această probă.
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Se consideră promovaţi la bacalaureat elevii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: au
susţinut proba de evaluare a competenţelor lingvistice la două limbi străine, au susţinut proba
scrisă de evaluare a competenţelor la discipline cuprinse în trunchiul comun şi au susţinut şi au
obţinut cel puţin nivelul independent la ambele probe, adică nota 6. Au susţinut proba scrisă la
limba maternă şi au obţinut cel puţin nota 6, iar proba scrisă facultativă, specifică domeniului
sau profilului şi specializării, nu va condiţiona promovarea examenului de bacalaureat.
Este vorba de acea probă la alegere a candidatului care are rolul de a-l ajuta în dezvoltarea lui
ulterioară. Ea nu va condiţiona promovarea bacalaureatului. Asta pentru a încuraja elevii să se
prezinte la bacalaureat, pentru a demonstra nivelul de excelenţă, fiind singura probă care este
direcţionată în acest mod în examenul de bacalaureat. Restul probelor, subliniez, verifică
competenţele de bază.
Examenul de bacalaureat a devenit un paşaport pentru învăţământul superior.
Pentru profesori, debutul în profesia didactică: de schimbat va exista o perioadă de stagiatură un
an de zile. Va exista un examen de licenţiere, vom schimba examenul de modul de organizare a
titularizării, care va rămâne la nivel naţional, însă în această dimineaţă am dat un comunicat în
care aţi văzut probabil că la discipline la care se susţin probe de examen (bacalaureat şi
evaluarea naţională) au fost scoase la concurs mai puţin de 10% din numărul total de posturi.
Este bine-cunoscută situaţia în care sunt candidaţi care obţin ani la rând peste nota 9 la
examenul de titularizare, dar nu beneficiază de posturi pe care să poată fi titularizaţi, ocuparea
acestor posturi pe durată nedeterminată. Este un element de atractivitate pentru profesia
didactică, insuficient exploatată.
Un post va fi titularizabil, va putea fi ocupat pe durată nedeterminată, va putea să dea şansa de a
atrage în sistemul de educaţie a unor profesori buni de care şcoala are nevoie. (…) Acest post va
putea fi ocupat pe durată nedeterminată dacă va conţine un număr de ore de predare
corespondent unei jumătăţi de normă. Cu alte cuvinte, începând cu anul viitor 2023 vor fi scoase
la concurs şi acele posturi care sunt cu 9, 10, 11, 17 ore, chiar dacă nu au 18 ore.
Dacă v-aţi uitat pe lista posturilor scoase la concurs aţi observat ceva extrem de îngrijorător,
avem pentru disciplinele socio umane, care sunt o componentă importantă, doar trei posturi
scoase la concurs: doar trei costuri pentru sociologie, doar trei pentru filosofie, nici un post
pentru psihologie, de exemplu, la nivel naţional. Acest lucru nu este în regulă iar această măsură
de schimbare a titularizării face parte din principiul deschidere şi atragerii unor cadre didactice
pregătite şi interesate în dezvoltarea educaţiei.
Parcurgerea stagiaturii se va face sub îndrumarea unui mentor. Mentorul va avea norma de
predare redusă de la 18 la 14 ore pentru a se putea ocupa de colegii mai tineri.
Debutul în stagiatura didactică va avea loc după parcurgerea formării iniţiale, respectiv
masteratul didactic, dublă specializare şi practica pedagogică – sunt cei trei piloni din România
Educată.
Debutul în profesie se realizează după parcurgerea stagiaturii didactice la finalul căreia se
susţine examenul de licenţiere pentru cariera didactică examen de licenţiere care va cuprinde
două componente de evaluare sumativă, un raport de evaluare a stagiului practic pe parcursul
întregului an şi un examen scris.
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Accentul se va pune în mod deosebit pe activitatea practică la clasă mult mai mult decât până
acum. În acest sens profesorii stagiari vor avea şi ei reducere de normă de la 18 ore la 12 ore. În
schimb, există obligativitatea ca profesorii stagiari să asiste la orele pe care le susţine profesorul
mentor, deci în acest tandem se va putea începe cu dreptul accesul în cariera didactică.
Orele de mentorat vor fi plătite în plus faţă de salariul mentorului, nu vor fi incluse în norma pe
care mentorul îşi va lua salariul de bază.
O altă noutate în profesia didactică este următoarea: va exista o platformă dedicată carierei
didactice, în această platformă vor fi prezentate portofoliile profesionale ale tuturor cadrelor
didactice.
Va fi definit profilul profesional al fiecărui cadru didactic pe fiecare nivel învăţământ – primar,
gimnazial, liceal. Evaluările cadrelor didactice se vor baza pe raportarea la acest profil care va fi
adaptat fiecărui nivel de învăţământ.
Profesorul va fi în mod explicit, este reglementat în lege, un autor al procesului de învăţare, un
facilitator al învăţării, un mentor al elevilor şi un conector între toţi beneficiarii procesului de
educaţie.
Prima oară va fi reglementat profilul profesional şi rolul cadrului didactic în concordanţă cu
concluziile proiectului România Educată care, repet, a beneficiat de propuneri venite din partea
peste 10.000 de actori implicaţi în educaţie.
Etică, meditaţii, protejarea împotriva abuzului emoţional sunt lucruri care sunt tratate cu
maximă atenţie, sunt reglementate, sunt susţinute de mecanisme coerente care să demonstreze
posibilitatea de implementare a tuturor acestor măsuri. Sunt prevăzute situaţiile în care nu se
poate ocupa şi exercita o funcţie didactică auxiliară sau orice activitate didactică în cadrul unei
unităţi de învăţământ. Spre exemplu, persoane care au fost penal condamnate definitiv pentru
infracţiuni contra persoanei, pentru infracţiuni de loviri, vătămări, rele tratamente aplicate
minorului. Toate aceste lucruri, vă garantez, sunt definite în mod explicit la nivelul legii.
Autoritatea Naţională de Inspecţie şi Asigurarea Calităţii va avea un rol extrem de important,
pentru a veghea la respectarea acestor prevederi legale, prin Comisia Naţională pentru inspecţie
şcolară din care vor face parte cadre didactice cu probitate morală şi profesională şi cu
experienţă de în inspecţie şcolară de cel puţin 10 ani.
Partea de digitalizare este o componentă puternic susţinută în aceste proiecte de lege, este
redefinit chiar şi spaţiul şcolar pentru a se alinia schimbărilor tehnologice din perspectiva
digitalizării.
Există o componentă dedicată alfabetizării funcţionale, există un program naţional de formare a
cadrelor didactice în vederea creşterii nivelului de alfabetizare funcţională a elevilor. Derularea
acestui program va fi reglementată prin hotărâre de guvern, iniţiată de Ministerul Educaţiei, la
propunerea Centrului Naţional de Formare şi Dezvoltare în Cariera Didactică. Va fi realizată şi o
platformă informatică naţională pentru alfabetizarea funcţională.
Finanţare şi salarizare: finanţarea prevăzută de aceste legi este de 15 la sută din bugetul general
consolidat pe partea de cheltuieli a statului. Este o reglementare clară. Are avantajul că putem să
verificăm în momentul în care avem proiectul legii bugetului în ce măsură şi la ce nivel de
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respectă această reglementare, fără a mai fi nevoiţi să apelăm la estimări ale produsului intern
brut, spre exemplu. Cheltuielile pentru educaţie în acest moment sunt de 41 miliarde de lei, asta
reprezintă 7.92 de lei din bugetul general consolidat.
Aceste legi au un impact bugetar de 90% faţă de ceea ce există în acest moment.
Pentru acele scoli unde nu se poate forma nici măcar o clasă, finanţarea se va face per
formaţiune de studiu, chiar dacă nu se întruneşte numărul minim.
Diversificarea curriculumului pentru că, aşa cum am precizat, curriculumul la decizia şcolii va
putea creşte până la 30 la sută. Asta înseamnă că într-o clasă vom putea organiza până la patru
formaţiuni de studiu pentru patru grupe de elevi în aceeaşi clasă care vor dori să studieze
discipline diferite. Impactul diversificării curriculumului în mod surprinzător poate este la fel de
mare ca impactul creşterea salariilor şi se referă strict la posibilitatea elevilor de a avea un
învăţământ mai atractiv mai adaptat aşteptărilor.
Asigurarea gratuităţii transportului elevilor – propunerea este ca gratuitatea transportului să fie
asigurată de la bugetul de stat prin finanţare prin legea bugetului, mai exact anexă la Legea
bugetului prin consiliile judeţene, ştiut fiind faptul că acestea sunt structurile care au contracte
cu operatorii de transport. Impactul estimat este de 12 la sută pentru asigurarea gratuităţii
transportului elevilor mă refer la transportul local la naveta elevilor la transportul intern şi
intrajudeţean.
Pentru că activitatea de consiliere şcolară şi importanţa profesorilor de sprijin este general
recunoscută aceste lucruri sunt prevăzute în legi, impactul bugetar pentru ca numărul
consilierilor şcolari cu dublă competenţă psihopedagogică plus numărul profesorilor de sprijin
necesar în multe situaţii să fie aşa cum trebuie în scoală, impactul bugetar este de 8%.
Profesorul de sprijin este esenţial pentru accesul la o educaţie de calitate pentru toţi. Avem peste
100 de mii de elevii cu cerinţe educaţionale speciale de diverse grade de la unu la cinci.
Am prevăzut expres că în învăţământul preuniversitar, pentru încurajarea excelenţei se pot
promova doi ani într-unul singur şi sunt prevăzute etapele necesare promovării a doi ani în
gimnaziu sau un liceu într-un singur an. Trebuie să dăm această şansă acelor elevi care îşi doresc
şi pot demonstra că pot absolvi 2 ani într-unul.
Bursele elevilor:
Pe de o parte se reglementează o alocaţie pe fiecare elev în funcţie de nivelul de studii
învăţământ primar/ gimnazial/ liceal. Şcolile vor avea constituite bugete pentru burse pe baza
cuantumului specific fiecărui elev de învăţământ primar/ gimnazial sau liceu şi vor putea să
stabilească propriile politici cu privire la sistemul de burse fără a coborî sub un anumit nivel
minim al acestor burse prevăzut de lege. Fiecare şcoală va putea să se orienteze către susţinerea
performanţei sau către susţinerea nevoilor sociale ale elevilor deci va stabili ponderea va fi cea
care va decide pe propriul buget. Anul acesta bugetul este de 1.03 miliarde lei.
Aş vrea să comparaţi cu bugetul Ministerul Educaţiei care în acest moment este exact 30
miliarde lei, iar impactul bugetar doar al legii învăţământului preuniversitar este 31 miliarde de
lei. Impactul bugetar este mai mare decât actualul buget al Ministerului Educaţiei, din cele 41
miliarde investite în Educaţie. Ar fi o mare provocare pentru ca România să găsească resurse
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pentru acoperirea acestor costuri, vom vedea pe parcursul consultări publice dacă ceea ce
Ministerul Educaţiei a trecut în aceste texte de lege pentru a implementa proiectul România
Educată va fi conform aşteptărilor societăţii sau nu”.
Legea învăţământului superior
“Această lege pleacă de la definirea valorilor care trebuie identificate pentru educaţia în
România la nivel de sistem, individ şi la nivel de conţinuturi predate în învăţământul superior.
1. Se introduc reglementări prin care se oferă instituţiilor de învăţământ superior posibilitatea
preluării posibilitatea preluării prin absorbţie a institutelor de cercetare. Este modul prin care
această lege susţine legătura dintre învăţământ superior şi cercetare
2. Planurile de învăţământ pentru toate programele de studii universitare licenţă, master,
doctorat, organizate în universităţile româneşti, vor conţine cursuri de etică şi integritate
academică. Aceasta va fi o obligaţie legală începând cu nivelul de licenţă. Am introdus
reglementări explicite cu privire la acreditarea programelor de studii acreditate joint degree.
3. Avem prevederi pentru responsabilizarea universităţilor cu privire la efectuarea stagiului de
practică. Astfel prin proiectul de lege universităţile au obligaţia de a asigura un minim de 50%
din locurile de practică necesară din care cel puţin 75% în afara universităţilor.
4. Este prevăzută motivarea acelor universităţi care vor dori să susţină pentru prima oară
programe de învăţământ dual prin creşterea finanţării cu 30% per student în comparaţie cu
finanţarea per acelaşi student din acelaşi domeniu în sistem clasic. Deci pentru a încuraja
învăţământul dual avem o creştere a finanţării de 30 la sută per student. Accentul pe legătura
dintre universităţi şi mediul socio-economic este mai puternic.
5. Este clarificată înfiinţarea şi organizarea programelor de studii universitare cu dublă
specializare, acest lucru fără parcurgerea procedurii lor de acreditare cu încadrarea în
capacitatea de şcolarizare aprobată pentru cele două specializări care se pun laolaltă şi care sunt
deja acreditate. “Nu mai este necesară parcurgerea procesului de acreditare dacă uneşti chimie
cu fizică şi dacă universitatea are ambele specializări acreditate.
6. Creşterea duratei de studii universitare de doctorat de la trei la patru ani.
7. Se reglementează şi posibilitatea de a se comasa doi ani de studii la solicitarea doctorandului
cu avizul conducătorului.
8. Există posibilitatea în această lege de a plăti activităţile didactice desfăşurate de către
studenţii doctoranzi în limita unei norme de asistent universitar.
9. Este reglementat numărul de studenţi doctoranzi care pot fi îndrumaţi simultan de către un
conducător de doctorat.
10. Este reglementată modalitatea de obţinere a atestatului de abilitare la propunerea instituţiei
de învăţământ superior.
11. Este reglementată modalitatea de acordarea titlului de doctor de către universităţi. Odată cu
intrarea în vigoare a acestei legi, universităţile vor fi cele care după ce asigură admiterea
pregătirea susţinerea examenelor referatelor tezei de doctorat vor da şi diploma de doctor şi vor
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răspunde pentru conformitatea procesului.
12. Înfiinţarea unui registru unic naţional integrat al diplomelor şi actelor de studii RUNIDAS.
Acest sistem integrat va fi gestionat de Ministerul Educaţiei prin UEFISCDI. Se înfiinţează pentru
gestiunea integrată a tuturor diplomelor eliberate de unităţile de învăţământ superior a
registrelor matricole de la nivelul unităţilor de învăţământ şi Academiei Române şi va cuprinde
date şi informaţii existente în momentul de faţă în Registrul matricol unic, precum şi toate actele
de studii obţinute de elevi, studenţi sau doctoranzi cursanţi începând cu finalizarea
învăţământului liceal. Interoperativitatea registrului matricol unic cu alte baze de date
electronice atât ale instituţiilor de învăţământ de stat şi particulare cât si a altor instituţii
publice. Sunt şi un instrument de prevenţie a fraudelor.
13. Se alocă locuri pentru persoane cu dizabilităţi la învăţământul de stat.
14. Reglementarea duratei mandatului de rector la cinci ani coroborat cu interdicţia de a nu
putea ocupa funcţia de rector la aceeaşi instituţie de învăţământ superior pentru număr
nelimitat de mandate. Limita cu privire la numărul de mandate va fi stabilită pe baza autonomiei
universitare de către fiecare universitate.
15. Program naţional de reducere a abandonului universitar cu finanţare de la bugetul de stat.
16. Programul naţional dedicat internaţionalizării activităţii universităţilor româneşti – Study in
Romania cu finanţare de la bugetul de stat.
17. “Se introduce pentru prima oară învăţământul dual în sistemul universitar, ca formă de
învăţământ, în care responsabilităţile cu privire la desfăşurarea activităţilor de învăţare,
predare, evaluare sunt partajate între instituţia de învăţământ superior şi agentul economic”.
Reamintim că proiectele de legi pentru învăţământul preuniversitar şi cel superior vor fi făcute
publice pe data de 13 iulie 2022, potrivit surselor Edupedu.ro. Vor fi două legi separate, nu una
singură cum este în prezent legea 1/2011. Proiectele vor fi în consultare publică, potrivit
surselor noastre, urmând a fi aprobate de Guvern şi trimise Parlamentului la finalul acestor noi
dezbateri. Una dintre modificările aduse este reînfiinţarea Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, au
mai precizat sursele citate.
Sursele Edupedu.ro mai arată că în fiecare dintre aceste proiecte de lege vor fi incluse şi statutul
personalului didactic din cele două domenii, precum şi reglementările în privinţa calităţii în
învăţământ. Practic, asta ar însemna că legile de înfiinţare ale ARACIP şi ARACIS vor fi abrogate
de noile proiecte şi incluse în acestea.
https://www.edupedu.ro/declaratie-de-presa-pentru-prezentarea-proiectelor-legilor-educatieianuntata-de-ministrul-educatiei-pentru-marti-la-1200/
https://www.youtube.com/watch?vâ87p9CtJLVEU&listâPL1EVNon6LY6FmJTWvqvo70t9gljo4L
QcS
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12. Un bărbat îmbrăcat în veşminte preoţeşti, surprins în mijlocul petrecerii
la Neversea! (VIDEO) – publicat de Mesajul.ro, pe 11 iulie
Festivalul Neversea a scris istorie pe litral, unde au participat peste 70.000 de spectatori
sâmbătă seară, în cea de-a treia zi, la concertele susţinute de diverşi artişti pe cele cinci scene ale
evenimentului muzical, printre care s-au aflat Black Eyed Peas, Steve Aoki, Alan Walker, Carlaâs
Dreams, Brennan Heart şi Manuel Riva.
Un clip apărut pe reţelele de socializare a ajuns rapid viral, după ce a fost surprins un bărbat
îmbrăcat într-o haină preoţească, în mijlocul participanţilor la spectacol.
”Când la 12 eşti la Neversea şi la 1 ai slujbă” – a fost mesajul care a însoţit clipul. Nu este foarte
clar dacă chiar este vorba de un preot sub acele veşmintele sau un tânăr a vrut să dea un pic de
”culoare” evenimentului, cert este că a stârnit o grămadă de comentarii:
”verifica daca are treaba satana cu festivalurile astea. ”
”a venit aşa să vadă dacă poate rezista tentaţiei ..

”

”E şi el om.Nu consider ca a păcătuit,dacă doar a stat şi a ascultat o muzica.”
”D-zeu este pretutindeni!”
”Nu am inteles de ce a trebuit sa mearga asa imbracat? ”
https://www.mesajul.ro/un-barbat-imbracat-in-vesminte-preotesti-surprins-in-mijloculpetrecerii-la-neversea-video/?fbclidâIwAR0zm6oS-ydfR277TAEpGowM6jq8dfcBB5ASb5PjCunWQktf_RDWUCOMT8

13. Următorul preşedinte al României – opinie de Doru Buşcu, publicată de
Caţavencii
România se îndepărtează tot mai mult de democraţie, aşa că alegerile din 2024, de la care lumea
aşteaptă în mod inutil o schimbare în bine, vor fi decise iar în afara votului.
Alegătorii pot vota doar ceea ce li se pune în faţă, iar la alegerile parlamentare, prezidenţiale şi
europarlamentare, ba chiar la localele din oraşele mari, candidaţii sînt stabiliţi de serviciile
secrete prin pîrghii şi sfori clădite cu migală în toţi aceşti ani. Pare înfricoşător, dar e genul de
adevăr pe care oamenii preferă să nu-l ştie fiindcă se tem să nu împietrească dacă întîlnesc
privirea Meduzei.
Între cele patru feluri de alegeri, cele mai importante, de departe, sînt cele pentru preşedinţia
României, fiindcă preşedintele deţine puterea constituţională asupra Serviciilor. Preşedintele e
singura făptură politică de care Serviciile sînt nevoite să ţină seama, chiar dacă găsesc mijloace
să-i reducă rapid puterea reală. În rest, Guvernul şi Parlamentul n-au nici o influenţă asupra
Serviciilor, fiindcă le sînt subordonate la modul vizibil.
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Prin urmare, omul care va cîştiga preşedinţia României în 2024 va fi singurul care va putea
influenţa – fie şi într-o măsură modestă – programul de guvernare stabilit de serviciile secrete.
În 2024, mai mult ca în alte dăţi, candidatul cîştigător va trebui să aibă binecuvîntarea
partenerului strategic, fiindcă securitatea României pe flancul estic depinde, în primul rînd, de
bunăvoinţa SUA. Sigur, şi Franţa, şi Germania ar avea ceva de spus, dar cînd vine vorba de
vecinătate cu războiul, singurul cuvînt care-i face pe ruşi să şovăie e America. Situaţia din
Ucraina mută suzeranitatea la Washington.
Serviciile noastre îşi vor peria, aşadar, candidaţii marionetă aşa încît ei să primească girul
american. Pînă acum îl avem eligibil pe Ciucă, pe care SRI îl iubeşte prin intermediul lui Iohannis,
iar America îl preţuieşte la valoarea facturilor de armament. Dacă Iohannis va merge la NATO,
aşa cum se vorbeşte tot mai des pe anumite culoare politice, atunci Ciucă va fi candidatul cu cele
mai mari şanse de a fi preşedinte, adunînd voturi sub pretextul celei mai bune „formule de
război“: el la Cotroceni, tutorele lui politic la NATO şi SUA în planul doi al fotografiei. PSD va fi
obligat de Servicii să se prezinte cu un candidat uşor de bătut în turul doi, după schema Dăncilă.
E ilogic ca Iohannis să ajungă la NATO, dar, cu Iohannis la NATO, cu războiul în Ucraina şi cu
Ciucă la Cotroceni, România ar putea experimenta cel de-al treilea mandat Iohannis, căci
capacitatea noului secretar general al NATO de a-şi domina guvernul lăsat acasă va fi cel puţin la
fel de mare ca acum: pe de o parte prin imperativele strategice şi militare, iar pe de alta prin
vasalitatea serviciilor secrete româneşti în raport cu NATO.
Mai abitir ca pe Ciucă, Serviciile o lustruiesc pe Kövesi. Femeia face ştiri în presa internă cu o
hărnicie demnă de un proiect ambiţios. Ar putea aresta corupţii Europei, dar dragostea de ţară o
atrage ca un viciu de tinereţe. Procurorul-şef european pare gata să lase baltă gloria mondială ca
să se arunce în băltoaca de la Bucureşti. Numai că, fără acceptul SUA – care poate veni sau nu –,
Kövesi rămîne un cal de rezervă. Ar mai fi Cioloş pe partea dreaptă, dar pregătirea lui se face
prin ofiţeri în retragere din zona privată, iar susţinerea exclusiv franceză înseamnă prea puţin.
Pe partea stîngă, PSD n-are candidat şi aşteaptă cuminte cu ochii pe telefon. Dacă sună SRI şi
spune că a rămas Ciucă, atunci PSD îl va face pe Ciucă preşedinte şi va primi în schimb
premierul. Dacă sună ambasada şi spune că Geoană e de viitor, PSD îl va duce la Cotroceni pe
Geoană, fiindcă va şti, fără să mai întrebe, că SRI, SIE, SPP şi STS s-au aliniat la partenerul
strategic.
În această democraţie de intelligence în care Serviciile pun actorii, iar poporul vine cu figuraţia,
votul la urne nu e eliminat cu totul. Rămîne acolo, atît ca decor, cît şi ca alibi, căci fără
gesticulaţia publică, fără mersul la urne, farsa nu e credibilă. Între noi fie vorba, voturile băgate
de popor în urnă există, sînt numărate şi nu sînt modificate decît dacă arată un alt clasament faţă
de cel stabilit. Furtul major se produce prin impunerea mediatică şi dezinformativă a
candidatului, prin eliminarea adversarilor, prin stimularea sentimentelor pro şi anti, prin jocul
cu mintea maselor. De aceea, acest furt poate fi comis cu mîna alegătorului. Mîna care votează e
ghidată cu instrumente „la vedere“ şi acceptate, cu proceduri consimţite de publicul obosit.
România nu are scăpare. Serviciile au încolăcit-o ca un boa constrictor şi o lasă să respire doar
cît să poată fi mulsă. Ultima speranţă e la partenerul strategic, care, într-un moment de
compasiune, ne-ar putea desemna un candidat la preşedinţie mai uman. La urma urmei, după 32
de ani de democraţie nu ne dorim decît un şarpe mai mic.
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https://www.catavencii.ro/editorial/urmatorul-presedinte-al-romaniei/

14. COMENTARIU Marius Oprea: Kovesi şi Geoană îi cîntă deja prohodul
politic lui Iohannis – publicat de Mediafax, pe 13 iulie
Mai sînt încă doi ani pînă la prezidenţialele din 2024, dar scenariile au înecput să curgă:
protagoniştii lor sînt două persoane, în prezent, destul de departe de România. Se pare că moda
preşedinţilor ”din import” sau din rîndul celor ”buni la export” se împămînteneşte. După
Iohannis, care acum (se spune) se pregăteşte să plece la NATO, se vor bate pentru cea mai înaltă
demnitate din România, pare-se, Mircea Geoană şi Laura Codruţa Kovesi. Ar fi interesant. Dar,
cum spunea Den Xiaoping, fostul lider chinez, să te ferească Dumnezeu să trăieşti vremuri
interesante!
Se pare că partidele politice din România nu mai pot să producă prezidenţiabili. Ele sînt bune
numai pentru furtunile din paharul autohton cu apă, şi acesta golit de seceta incompetenţei,
clientelismului, cleptocraţiei. Că Geoană şi Kovesi ar veni de prin străinătăţi să-şi încrucişeze
spadele pentru preşedinţia României, ar demonstra în primul rînd că România e în faliment
politic. Că PNL-ul lui Iohannis a ajuns la ”firul ierbii” şi că nu mai e în stare să-şi secrete un
cadidat viabil la Cotroceni - căci Ciucă intră în plan secundar, faţă de cei doi ”titani” deja
menţionaţi. N-are în raniţa sa niciun baston cu care să le poată face faţă: gîndiţi-vă la o
confruntare între general şi oricare dintre cei doi, oricîte lecţii de dicţie şi pietricele ar ţine în
gură, pregătindu-se pentru asemenea bătălie.
PSD-ul a anunţat deja direct, prin Ciolacu, că nu mai e o cutumă ca preşedintele partidului
să fie candidatul acestuia la prezidenţiale, ceea ce i-a lăsat deja, cu mult înainte ca un anunţ
public să fie făcut asupra candidaturii, un culoar liber lui Mircea Geoană. În rest, Drulă nu
contează - electoratul USR va fi evident rupt de Cioloş, care vine cu cadidatura Codruţei în plic,
primită direct de la Macron, ca un REPER al misiunii sale politice viitoare, aceea de veşnic
”tînără speranţă” a politicii, slugă a celor care-i înrîuresc destinul şi-l manipulează - iar el, pe alţi,
la rîndul său.
Politica din România se face, deci, oriunde altundeva, decît în România. Zvonul din ce în
ce mai bine consolidat al celor două candidaturi ”externe” la preşedinţia ţării arată nu numai
falimentul partidelor politice româneşti, cît mai ales gradul de înfeudare a ţării, intrată sub o
suveranitate atît de limitată, încît nici oferta de preşedinţi nu mai poate să şi-o producă ea însăşi.
Acum, pînă şi aceştia ne vin direct de la Înaltele Porţi, cu firmanul deja scris şi parafat.
Se spune, printre conesseurii din presă, că Dacian Cioloş a primit de la Macron misiunea
să facă REPER-ul tocmai ca vehicul pentru Laura Codruţa Kovesi, deja folosită de preşedintele
francez în războaiele lui personale, sau ale Franţei, în care întrebuinţează DNA-ul european.
Chiar că Macron l-a înştiinţat pe Iohannis de decizia sa de a o sprijini la alegerile din 2024 pe
Kovesi, ceea ce i-ar fi stîrnit acestuia din urmă o furie neputincioasă - cît şi dorinţa de a pleca cît
mai departe (şi mai sus) de România: Codruţa abia aşteaptă să-şi execite meseria de procuror
din scaunul de preşedinte: nu va uita că Iohannis a mazilit-o şi, la fel ca el, nici ea nu iartă, aşa că
singura şansă a preşedintelui nostru e să întreţină singur sau ajutat de Andrei Muraru, fostul său
consilier numit ambasador în State, zvonul că va ajunge secretar general al NATO - în speranţa
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că aceste zvonuri vor ajunge la urechile cui trebuie şi se vor transforma în realitate.
Dar în realitate, şansele lui Klaus Iohannis pentru o atare funcţie sînt de la mici, spre
foarte mici: e o pălărie prea mare, pentru o frunte atît de îngustă. Iar procedurile sînt altele,
acolo, la NATO decît la Bruxelles, de pildă, unde politicul prevalează. Ori, Iohannis nu are nicio
pregătire pentru o atare funcţie, de o responsabilitate care priveşte, în mod direct viitorul lumii
întregi. În afară de abilitatea de a juca golf, dar nu ajunge. Şi oricine va face numai o analiză
superficială a celor două mandate ale sale în România ca preşedinte, se va convinge imediat că
omului nu i se poate da viitoul lumii pe mînă, decît dacă lumea întreagă vrea să se sinucidă.
Oricum ar fi, Kovesi şi Geoană îi cîntă prohodul politic lui Iohannis. Avem, pe de o parte,
cuplul Macron - Kovesi, cu ”naşul” Cioloş. Adică, Bruxelles. Pe de alta, avem Geoană şi PSD-ul, dar
mai ales Mihaela Geoană şi administraţia Biden, care-l va susţine pe actualul secretar adjunct al
NATO să ajungă la Cotroceni. Iohannis - Ciucă, cu naşul PNL, deja nu mai contează. În fundal, e
România. Ce-am ajuns!...
https://www.mediafax.ro/editorialistii/comentariu-marius-oprea-kovesi-si-geoana-ii-cintadeja-prohodul-politic-lui-iohannis-20997426

15. Protos. Dr. Sofian Costea: Susţinerea pruncuciderii, a păcatului cumplit
al avortului, este politica oamenilor fără Dumnezeu. Slujitorii Bisericii au
datoria de a se implica pentru apărarea vieţii – publicat de ActiveNews, pe
12 iulie
Iubiţi prieteni, ultimile săptămâni ne-au arătat încă o dată, dacă mai era nevoie, faptul că sunt
oameni care pretind că provin din medii înalte din perspectiva performanţei educaţionale şi a
pregătirii intelectuale, care, însă, atacă din păcate valoarea supremă oferită de către Dumnezeu
Zidirii Sale, şi anume viaţa.
După decizia înţeleaptă, justă şi extrem de argumentată din toate punctele de vedere a Curţii
Supreme a Statelor Unite, care statuiază în adevăr că avortul, adică uciderea pruncilor, nu se
poate socoti în rândul drepturilor pentru că nimeni nu îşi poate aroga un aşa-numit „drept de a
ucide”, după această decizie a Curţii supreme a SUA spuneam, toate cercurile progresiste şi
neomarxiste din lumea de astăzi, grupate în structuri cu denumiri pompoase au sărit să apere
chipurile aşa-numita „libertate” a femeii de a face ceea ce doreşte cu viaţa pe care Dumnezeu i-a
sălăşluit-o în pântece, dăruindu-i marele privilegiu de a se face colaboratoarea Sa prin naşterea
de prunci.
De altfel, această atitudine de a susţine pruncuciderea, poziţie de neconceput pentru orice
portret raţional şi sufletesc sănătos din perspectivă umană, o asemenea poziţie cinică şi crudă sa exacerbat în ultima perioadă pentru că în Statele Unite, de exemplu, state precum New York,
dar şi altele au legalizat avortul până la naştere, iar dacă pruncul nu moare în urma intervenţiei,
să poată fi lăsat să moară lent.
Nu cu multă vreme în urmă, în statul Virginia, spre exemplu, s-a discutat şi posibilitatea ca
femeia care a născut să poată decide uciderea copilului până la vârsta de 2 ani pentru că, în
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mintea îmbolnăvită de păcat a celor cu asfel de abordări, copilul nou-născut nu are până la
această vârstă conştiinţă de sine şi este dependent de mamă.
Cine s-ar fi putut gândi dacă ar fi un om cu o reflecţie firească la faptul că se poate ajunge
vreodată la o astfel de concepţie ucigaşă şi lipsită de orice fel de substanţă umană?
Oricum, această atitudine pro-avort este vârful aisbergului şi vine într-o nefericită continuitate
cu o atitudine de ansamblu a societăţii umane în care trăim, unde politica decizională a
susţinerii şi implementării păcatului este mai prezentă decât oricând.
Aşa-numitele parade ale diversităţii, de fapt parade ale devianţei şi ale păcatelor extrem de
grave precum homosexualitatea sau dorinţa de a legaliza aşa-numitele „căsătorii” între
persoane de acelaşi sex, astfel de reprezentări ziceam care sfidează conştiinţa sănătoasă a
oamenilor şi care vor să promoveze nefirescul în locul normalităţii şi întunericul păcatului ca
substitut pentru lumină au devenit preocuparea esenţială a secularismului şi globalismului
progresist, care conduce în multe dintre locurile lumii de azi.
Aşa-numita ideologie de gen în care bărbaţii se cred femei şi invers sau insistenţa cu care se
doreşte implementarea educaţiei deviante în şcoli sunt alte puncte de pe agenda LGBT prin
care se doreşte negarea Creaţiei lui Dumnezeu, oficializarea şi legalizarea păcatelor care
întinează întru totul conduita umană, dorindu-se astfel răsturnarea oricărui sistem de valori
sănătoase pentru ca omul să devină ceea ce doresc cercurile interesate, adică un personaj
dezintegrat din punct de vedere moral, cu identitate distrusă şi care să nu mai aibă legătură cu
Dumnezeu în calitate de Creator al său.
Nu mi-am putut imagina că într-o aşa-numită Europă unită care vorbea iniţial despre
respectarea identităţii specificului naţional şi a credinţei fiecărei naţiuni, se va veni cu astfel de
măsuri care şochează orice minte întreagă şi orice inimă sănătoasă din perspectivă morală. Din
nefericire şi România este vizată din plin de agresivitatea izvorâtă de la cel rău cu care este
atacată fibra celor mai sănătoase principii şi prin care se doreşte demolarea a tot cea ce avem
mai sănătos şi mai de preţ.
Credinţa creştin-ortodoxă este stâlpul pe care s-a sprijinit acest popor de aproape două milenii,
dar iată că se doreşte ştirbirea valorilor esenţiale ale acesteia.
Paradele LGBT, organizate sfidător chiar şi în zile de mare însemnătate pentru creştinii
ortodocşi, ca de exemplu, 14 august - Prohodul Maicii Domnului şi 1 octombrie - Acoperământul
Maicii Domnului, au sigur menirea de a lovi cu brutalitate ca o manifestare specifică a
neobolşevismului în tezaurul valorilor perene ale acestei ţări. Iată că trăim într-o Europă care
nu menţionează în documentele sale decizionale niciun cuvânt despre credinţa în Dumnezeu şi
valorile creştine, dar susţine pervertirea oricărei valori cu care Creatorul a împodobit Creaţia
Sa.
Ca o concluzie extrem de tristă la tot cea ce am menţionat, mă simt nevoit să spun că din punctul
meu de vedere această agresiune flagrantă, violentă, fără precedent susţinută pe toate canalele
de comunicare şi îmbrăcată în haina manipulării şi a denaturării adevărului împotriva valorilor
creştine, va continua pentru că toţi cei care vor să lupte cu Dumnezeu, nu au linişte dacă nu îi
slujesc cu şi mai mare putere „tatălui minciunii”, cum foarte bine Mântuitorul Hristos îl numeşte
pe diavol. Sunt convins că toţi cei cu interese majore în această industrie a uciderii pruncilor, a
avortului vor face toate eforturile pentru a anula dreptul la viaţă şi a ocroti legal pe mai departe
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pruncuciderea atât în Statele Unite, cât şi în Europa şi dacă s-ar putea în toată lumea pentru că
astfel de personaje supuse ateismului şi dezumanizării nu mai au nicio remuşcare şi niciun fel
de scrupule, urmărind doar atingerea propriilor scopuri mai ales în privinţa îmbogăţirii din
perspectivă materială şi a distrugerii a tot cea ce este mai sfânt şi mai scump în om.
Evident că este şi vina noastră, a celor care prin pasivitate ne asumăm complicitatea cu răul şi
riscul de a răspunde la trecerea dincolo ca şi cei care implementează elemente abominabile în
această lume, pentru că ştim bine, conform regulilor esenţiale ale dreptului, complicitatea se
sancţionează la fel ca şi săvârşirea propriu-zisă a unui act infracţional.
Pentru păcatul cumplit al avortului, evident că, în primul rând, va răspunde cea care şi-l asumă,
dar totodată vor răspunde şi cei care ocrotesc legal uciderea pruncilor, dar şi cei care determină
şi conving femeile cărora Dumnezeu doreşte să le ofere vocaţia de mamă, să săvârşească
pruncuciderea.
Este sigur faptul că această propagare a răului va continua pentru că într-o lume din ce în ce mai
fără Dumnezeu nu ne putem aştepta la altceva, dar avem obligaţia de a reacţiona ferm, de a
protesta vehement şi de a ne situa hotărât împotriva oricărei iniţiative sau decizii care doreşte
să pună la îndoială opera celui mai mare Filocalic, care este Dumnezeu.
Nu ne mai putem permite să răspundem filosofic şi abstract unui atac fără menajamente
împotriva vieţii şi a valorilor sănătoase, pretextând doar că susţinem iniţiativele frumoase în
adevăr, dar fără a avea reacţia necesară prin care să cerem anularea răului şi a deciziilor care
păgubesc extrem de grav viaţa celor care doresc să trăiască după voia lui Dumnezeu.
Biserica lui Hristos trebuie să răspundă exigenţei întemeiate care reiese din sondajele de opinie,
mai ales din ultima perioadă prin care oamenii doresc să vadă o atitudine mai prezentă în planul
comunicării şi un răspuns mai decis la toate problemele grave care se ivesc în societatea de azi.
Este limpede că slujitorii bisericii nu au dreptul să rămână pasivi în raport cu problemele
oamenilor şi pe lângă ceea ce am menţionat până acum, probleme precum creşterea extrem de
puternică a costului vieţii, a facturilor şi tendinţa de sărăcire a populaţiei sunt elemente care
trebuie să ne îngrijoreze şi să întindem o mână pentru a-i ajuta pe cei nevoiaşi, dar să le şi
spunem celor care conduc aici pe pământ că nu le este îngăduit să facă tot ceea ce vor cu bogăţia
pe care Dumnezeu a dăruit-o pentru ca fiii Săi să trăiască aşa cum se cuvine şi nu să fie umiliţi.
Aşadar, să Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne dăruiască înţelepciune, credinţă mai puternică şi
putere pentru a aduce atât în viaţa noastră, cât şi a celor din jur binele, lumina şi adevărul.
https://www.activenews.ro/stiri/Protos.-Dr.-Sofian-Costea-Sustinerea-pruncuciderii-apacatului-cumplit-al-avortului-este-politica-oamenilor-fara-Dumnezeu.-Slujitorii-Bisericii-audatoria-de-a-se-implica-pentru-apararea-vietii-175144

16. Strigătul unei generaţii: „Nu e nevoie de mine aici”. Amărăciunea
directoarei Colegiului I.L. Caragiale: „Este anul în care am semnat cele mai
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multe recomandări pentru plecat în străinătate - 80% vor pleca” – publicat
de Republica
Nu mai puţin de 80 la sută dintre absolvenţii clasei a XII-a de la Colegiul I.L. Caragiale din
Capitală din acest an au cerut recomandări de la conducerea instituţiei de învăţământ pentru a
pleca la studii în afara ţării, spune directoarea colegiului, Andreia Bodea, invitata emisiunii „În
faţa ta”, de la Digi24. Profesoara spune că o întristează numărul record din acest an al copiilor
care au ales să plece şi adaugă că, din experienţa anilor anteriori, foarte puţini tineri se întorc în
România, după terminarea studiilor în străinătate.
Din discuţiile cu aceştia, directoarea spune că a aflat că ei „nu ştiu ce să facă” după susţinerea
examenului de bacalaureat şi că simt că „nu este nevoie de ei” în ţară.
„Este anul în care eu am semnat cele mai multe - şi recunosc că mă întristez de fiecare dată, rău
de tot - cele mai multe recomandări pentru plecat în străinătate. Nu mi s-a întâmplat ca într-un
procent de 80 la sută să plece (în străinătate -n.n. ) de la Caragiale. 80 la sută vor să plece şi vor
pleca. (Este rău?) Nu e rău. Au posibilitatea să studieze în străinătate, nu e rău în sine. Este
îngrijorător pentru mine, ca director de şcoală, că ei nu simt că e nevoie de ei în această ţară.
Unii dintre ei sunt extraordinar de capabili. Eu mai întreb, o să întreb din ce în ce mai rar: «Dar
de ce plecaţi?» . «Nu e nevoie de mine aici»”, a spus Andreia Bodea.
Întrebată câţi dintre cei care pleacă în afara ţării se întorc după terminarea studiilor, directoarea
a răspuns că „foarte puţini”, „ nesemnificativ de puţini”, precizând că se referă la absolvenţi ai
Colegiului I.L. Caragiale.
Mai trist este că pleacă din timpul liceului, împreună cu părinţii, întrerupând frecventarea
cursurilor în clasa a IX-a sau a X-a, continuă profesoara, care a dat exemplul unei eleve de 16 ani
care tocmai a anunţat-o că se va muta, cu familia, în Spania.
„Ieri a fost o doamnă care a venit şi a retras fetiţa, un copil foarte bun. Pleacă definitiv în Spania,
cu soţ şi cu ambele fete. Fata plângea, că ei i-a plăcut la Caragiale. Nu mi-am permis să întreb,
este o decizie mult prea personală. Mi-a părut foarte rău... cu un creion am tras aşa o linie şi am
scris - retras. Un copil care a muncit ca să intre la Caragiale (...) şi care ia decizia, la 16 ani, să
plece”, spune cu emoţie profesoara care mărturiseşte că priveşte aceste cazuri drept „o pierdere
personală”.
„Eu ca adult trăind în România nu am putut face nimic ca aceşti copii să ia în calcul, măcar să se
gândească, să rămână aici. Nu vorbim aici de spirite de aventurier. Zilele trecute, un absolvent
care a făcut Aeronave în Franţa, lucrează acolo, îmi zice: câştig, dna directoare, cât nu am ce face
cu banii! Lucrează în zona de nuclear-electric, este trimis în Argentina, Africa de Sud, peste tot şi
mă gândeam - Dumnezeule, chiar ţara asta, că avem şi noi la Cernavodă (centrala
nuclearoelectrică – n.n.). Şi mi-a spus: Vai, m-aş întoarce, dar nu acum, acum nu pot. M-am
obişnuit. Sunt copii extraordinar de capabili, oameni educaţi, care nu se mai întorc”, a mai spus
directoarea Colegiului I.L. Caragiale.
https://republica.ro/strigatul-unei-generatii-znu-e-nevoie-de-mine-aici-amaraciuneadirectoarei-colegiului-i-l-caragiale-zeste
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17. LGBTÂ Am fost la prima căsătorie din România între două femei şi am
plâns de fericire – publicat de VICE.com, pe 12 iulie
Nunţile mă lasă rece, ba chiar le evit cât pot. Dar asta e prima căsătorie la care am plâns de
emoţie şi care e mai importantă decât multe altele – şi nu numai pentru cele două persoane care
au spus „da”.
Sâmbătă, 9 iulie 2022, ajung pe la orele prânzului la Oficiul Stării Civile al Sectorului 5. Urmează
să asist la un eveniment unic în România.
Le aştept pe Georgiana şi Evie, două femei care şi-au propus să se căsătorească, deşi locuiesc în
România, ţară care nu numai că interzice căsătoriile între persoane de acelaşi sex, dar e şi una
dintre cele mai discriminatorii din UE când vine vorba de minorităţi sexuale.
Cum e posibil?
Evie e transgender şi încă nu şi-a schimbat sexul în buletin. Cazul lor e fără precedent, aşa că
Georgiana, pe care o cunosc de câţiva ani, m-a rugat să le spun povestea, în ideea că le va da
speranţă şi altor cupluri din comunitatea LGBTÂ.
Când văd toate cuplurile care aşteptau să se căsătorească, însoţite de familiile lor, recunosc că mi
s-a pus un nod în gât. Mi-am imaginat imediat posibilitatea unui scandal.
Mă liniştesc abia când sosesc Georgiana şi Evie, pline de entuziasm, înarmate cu câteva pagini de
legi şi însoţite de mama Georgianei şi câţiva prieteni comuni, pregătite să facă pasul cel mare.
Georgiana e îmbrăcată într-un costum elegant – pantaloni şi pantofi cu toc, iar Evie într-o rochie
de vară colorată şi tenişi. După îmbrăţişări şi câteva glumiţe de încurajare, grupul nostru e
chemat la poartă şi li se cer actele „mirilor”. Urmează să înceapă ceea ce poate fi un eşec al
drepturilor omului sau un precedent pentru o viaţă mai bună în România pentru comunitatea
LGBTÂ.
Povestea Georgianei şi a lui Evie
Ca multe cupluri moderne, Georgiana şi Evie s-au cunoscut pe Tinder, în octombrie 2021. S-au
mutat împreună după o lună, iar în decembrie Georgiana a cerut-o în căsătorie. Evie a făcut
acelaşi lucru în aprilie.
„Am stabilit să ne grăbim cu căsătoria pentru că Evie urmează să-şi schimbe sexul în buletin şi
apoi nu am mai putea să facem asta. Iniţial, voia doar să-şi schimbe numele din buletin şi să nu
mai schimbe sexul, dar a venit războiul şi ni s-a schimbat un pic perspectiva”, îmi povesteşte
Georgiana pe terasa de la Grădina Arthub, un loc LGBTÂ friendly din Bucureşti.
M-am întâlnit cu ele cu o săptămână înainte de momentul căsătoriei, ca să aflu mai multe despre
relaţia lor şi cum speră că se va desfăşura într-o ţară încă în mare parte homofobă şi transfobă.
Ambele au mai fost căsătorite înainte. Georgiana a divorţat prin 2016. Ştia că e pansexuală şi a
avut în trecut relaţii atât cu bărbaţi, cât şi cu femei, dar fuseseră relaţii mai scurte, de câteva luni.
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Povestea lui Evie e ceva mai complicată.
Era un bărbat căsătorit, cu copil. Îmi spune că şi-a dat seama că e transgender abia la începutul
lui 2021, la 36 de ani. „Eram de foarte mult timp într-o depresie căreia nu-i găseam cauza. În
comunitatea trans se spune că treaba asta e ca un fel de gimnastică mintală: decât să accepţi că
eşti trans, pentru că asta ţi-ar cauza nenumărate probleme, începi să găseşti tot felul de alte
motive pentru depresia ta.”
„La mine era foarte clar dintotdeauna că aveam probleme cu corpul meu. De exemplu, nu-mi
plăcea niciodată să mă uit în oglindă, pentru că mă deranja ce vedeam. Nu-mi plăcea să mi se
facă poze, dar mă gândeam că era din cauză că nu sunt o persoană vanitoasă. Nu mă aranjam, numi păsa de corpul meu, pentru că nu mă simţeam bine în el. Şi, ca bărbat, nu-ţi zice nimeni nimic
dacă nu te îngrijeşti. Aşa că n-am crezut că am vreo problemă.”
Din cauza lipsei de educaţie despre identitatea de gen în România, multe persoane LGBT suferă
de disforie corporală şi realizează târziu care e problema care le chinuie. Poate că cei din
generaţia Z sunt mai informaţi pentru că au acces la internet de mici, dar milenialii sau cei din
generaţia X încă au de suferit din cauză că au aflat foarte târziu informaţii care le-ar fi fost foarte
necesare.
„Singura reprezentare a persoanelor trans pe care o văzusem în media era scena din Ace
Ventura în care el se sărută cu o femeie, iar după ce-şi dă seama că e trans vomită şi se spală pe
dinţi.” Printre lucrurile care au ajutat-o să-şi dea seama cine e de fapt a fost un clip de pe
Philosophy Tube în care persoana din spatele canalului de YouTube îşi face coming out-ul ca
femeie trans: „În momentul acela m-am emoţionat teribil şi am plâns. În scurtă vreme, am înţeles
de ce.”
Cum îţi faci tranziţia la identitatea ta reală
Evie spune că prima dată a început tranziţia socială. Primii care au aflat după fosta soţie, mama
şi fratele ei au fost cei de la job. „Din fericire, e o comunitate de oameni open-minded, cu multe
persoane queer, inclusiv trans, aşa că m-am simţit confortabil să le spun. Sunt programatoare şi
lucrez cu un limbaj mai de nişă pe care îl folosesc cel puţin douăzeci de fete trans.”
Cei de la job i-au schimbat numele şi adresa de mail fără niciun fel de probleme, după care şi-a
asumat identitatea şi pe Facebook, spre mirarea unora. Dar, spune ea, asta e chestia mişto când
îţi faci tranziţia la maturitate, şi nu în copilărie sau adolescenţă. „Nu-ţi mai pasă atât de mult de
părerea altora şi nu depinzi de părinţi. Nu ai parte de bullying în şcoală şi liceu, ai casa ta, banii
tăi, eşti pe picioarele tale, nu ţi-e teamă că te dau părinţii afară din casă.”
Mai trist a fost că şi-a pierdut cel mai bun prieten, care nu s-a putut obişnui cu schimbarea. „Mi-a
reproşat lucrurile clasice – că o să-mi pierd familia, că sunt inconştientă. Acum nu mai vorbim.
Nu ne-am certat direct, ci doar ne-am distanţat, acum suntem străini. Şi mama a fost foarte
afectată, a zis că a simţit că a pierdut un copil, pentru că s-a trezit cu o persoană pe care n-o
cunoaşte.”
Cu fosta soţie, Evie e în relaţii bune. La fel şi cu fetiţa lor de trei ani, care n-a avut nicio problemă
că tatăl ei a devenit femeie. Mai nou îi spune „mami” în loc de „tati” şi vine des în vizită.
Bucuria că s-a regăsit pe sine şi a făcut în sfârşit tranziţia e mai mare pentru Evie decât suferinţa
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că a pierdut prieteni. „Oricum mi-am făcut prieteni noi. Înainte, nu-mi făcea plăcere să ies din
casă. Din cauza depresiei şi a disforiei corporale, mă închisesem mult în mine.”
Gândurile de dinaintea momentului cu marele „da”
Fără să fie o coincidenţă, cununia a fost programată pe 9 iulie, înainte de marşul Bucharest Pride.
Ce altă zi ar fi mai potrivită pentru o căsătorie între două femei? Înainte de marele moment leam întrebat cum se aşteaptă să decurgă ziua, când ar trebui să se petreacă minunea: prima
căsătorie din România între două femei.
„Probabil o să-mi spună răspicat domnul şi numele vechi din buletin, nu mă aştept la altceva de
la ei, sincer. Mai ales dacă o să fie cineva care filmează sau face fotografii. Cred că o să facă tot
posibilul să arate că nu sunt de acord cu situaţia. Dar până la urmă, sunt funcţionarii statului şi
trebuie să-şi facă treaba. Doar buletinele contează, nu ce haine porţi.”
„În lege scrie că nu avem voie să ne căsătorim dacă avem acelaşi sex, dar noi nu avem acelaşi sex
în acte. Iar statul român nu face diferenţa dintre sex şi gen, deci n-ar avea de ce să fie probleme”,
a zis Georgiana, optimistă.
Mama Georgianei a venit la cununie, dar tatăl nu: „S-a speriat şi încă nu ne-am văzut până acum
împreună. A zis că e din altă epocă şi că nu înţelege.”
„Asta zice şi mama. Când i-am spus că mă voi căsători cu Georgiana, s-a schimbat la faţă şi a
început să plângă”, completează Evie. „I-am zis că dacă nu se poate bucura, e mai bine să nu vină
ca să se simtă prost şi să ne facă şi pe noi să ne simţim inconfortabil.”
Speră că până la anul, când doresc să facă o nuntă umanistă, între prieteni apropiaţi, să-şi
schimbe părerea.
„Cred că ar fi fost, totuşi, mai şocată dacă aş fi fost cu un bărbat, pentru că încă nu mă percepe ca
femeie. Celor mai multe persoane le dă cu virgulă când eşti trans şi gay. Pur şi simplu nu înţeleg
de ce ţi-ai schimbat sexul şi vrei să fii tot cu o persoană de acelaşi sex. Lui tata nu i-am zis de
cununie. Ştie doar că sunt trans, dar el e foarte religios. Din fericire, îmi respectă numele şi
identitatea, a acceptat tranziţia, dar cam atât. N-a avut reacţii extreme.”
„Suntem în România şi aici nu există bărbaţi îmbrăcaţi în rochii!”
În cele câteva zile până la ziua cea mare, fetele au căutat legile cu privire la discriminarea pe
bază de gen, orientare sexuală şi imagine, ca să meargă la cununie cu temele făcute şi să prevină
orice eventuale probleme.
Conform ordonanţei 137 din 2000, constituie contravenţie refuzarea acordării serviciilor publice
administrative şi juridice unei persoane sau unui grup de persoane, dacă fapta nu intră sub
incidenţa legii penale, din cauza apartenenţei la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie,
categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv din cauza convingerilor, vârstei,
sexului sau orientării sexuale a persoanelor în cauză.
Mai mult, articolul 73 din Codul Civil menţionează că orice persoană are dreptul la propria
imagine, aşa că nu ar fi legal ca cineva să nu se poată căsători din cauza felului în care alege să se
prezinte.
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Cu toate astea, persoana care le-a luat actele ne-a anunţat că nu avem voie să intrăm în curte şi
trebuie să aşteptăm ca ofiţerul stării civile să coboare să stea de vorbă cu noi.
În cinci minute, coboară o doamnă între două vârste, decorată cu steagul României, ca un
funcţionar de stat care se respectă, şi a întrebat cine e domnul. „Eu”, răspunde Evie fără să
clipească, se aştepta la atitudinea asta. „Domnule, avem o problemă. Nu pot să vă căsătoresc
decât dacă vă duceţi frumos acasă şi vă îmbrăcaţi în bărbat.”
„Nu vă supăraţi, dar mie de ce nu îmi spuneţi să merg acasă şi să mă îmbrac în femeie?”, întreabă
Georgiana. Transfobia merge însă mână în mână cu misoginismul, de unde şi răspunsul tipic:
„Linişte, nu vorbesc cu dumneavoastră, vorbesc cu domnul!”
Aşa începe circul. Fetele îi arată legile, doamna îi dă înainte cu „vă rog să nu-mi forţaţi mâna”. În
timp ce-i explică că e ilegal să le refuze în baza unor credinţe personale, doamna continuă să o
trimită pe Evie acasă să-şi pună pantaloni. „Unde scrie în lege cum trebuie să vii îmbrăcat la
starea civilă?”, chestionează Georgiana regula asta heirupistă. „Pentru că suntem în România şi
aici nu există bărbaţi îmbrăcaţi în rochii!”
Epuizată, doamna ofiţer zice să aşteptăm cât îşi sună un superior să vadă ce-i de făcut. Vorbeşte
la telefon câteva minute care au părut o eternitate, timp în care paznicii de la poartă se înmulţesc
şi ne zic clar că nu avem voie să trecem de poartă nici măcar cu un picior.
Doamna se întoarce şi ne refuză din nou.
Repetă poezia cu schimbatul hainelor, la care adaugă: „Uitaţi câţi oameni vor să se căsătorească
şi voi îi ţineţi pe loc!” Grupul nostru îi reproşează că ea îi ţine pe loc, nu noi, iar o tipă din grup îi
arată fotografii de la nunţi scoţiene, cu mirii îmbrăcaţi în kilt. „Uitaţi, doamnă, s-au mai căsătorit
bărbaţi în fustă în lumea asta, nu e aşa imposibil.” Între timp, toată lumea din jur e cu ochii pe
noi. Unii râd, alţii filmează cu telefoanele.
Încep să mă îndoiesc că o să reuşim şi mă trezesc că am ochii plini de lacrimi şi că întreb:
„Doamnă, chiar vreţi să stricaţi ziua unor oameni care se iubesc, din cauza hainelor pe care le
poartă?”
Până la urmă, nu ştiu ce a funcţionat, empatia sau legile. Cert e că doamna mai dă un telefon lung,
după care se întoarce şi ne zice că putem intra. Ni se spune însă că nu avem voie să facem
fotografii.
„De ce? E un moment la fel de special pentru noi ca pentru toată lumea care se căsătoreşte! De ce
să nu-l putem imortaliza?”, întreabă Georgiana. Probabil că doamna obosise de tot, pentru că dă
din mână a lehamite şi e de acord şi cu pozele. Încercase să le ştirbească fetelor bucuria cât de
puţin, dar nu reuşise.
Ajungem în birou, doamna îşi spune textul şi, după cum era de aşteptat, accentuează foarte
răspicat: „căsătoria reprezintă uniunea dintre un bărbat şi o femeie.” Textul original se referă
însă la „soţi”. Practic, spune Georgiana, ea a pus în practică ce şi-ar fi dorit acum eşuatul
referendum anti-gay.
La final, nu ştiu dacă de teamă că va fi sancţionată sau pentru că i s-a trezit o urmă de empatie,
doamna ofiţer ne zice: „Felicitări şi îmi cer scuze pentru inconvenienţă, asta este, dacă nu am mai
văzut aşa ceva...” La care cineva din grup îi spune: „Se schimbă vremurile, doamnă, o să mai tot
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vedeţi!” „Nu mai zic nimic, nu mai am ce să zic.”
Înţeleg că trebuie să fie al naibii de greu să te conformezi la o lume în schimbare. Înţeleg că e
ciudat ca după ce ai căsătorit mii sau zeci de mii de cupluri formate dintr-un bărbat şi o femeie, e
greu să căsătoreşti un cuplu „neconvenţional”. Dar cred cu tărie că e nevoie ca vechiul să moară
ca să prospere noul. Şi sper să fi înţeles şi ea – şi alţii ca ea – ceva din asta.
Continuăm ziua la restaurant, unde celebrăm căsătoria cu un pahar de spumant, şi o încheiem la
Pride.
După marele lor moment, atât pentru ele, cât şi pentru întreaga comunitate din România,
Georgiana şi Evie aşteaptă să vadă ce se va întâmpla după ce Evie îşi va schimba buletinul.
Evenimentul la care am asistat a creat un precedent foarte important pentru România şi sper ca
asta să le dea speranţă tinerilor din comunitatea LGBTÂ care încă trăiesc cu teama de a fi ei înşişi
într-o societate retrogradă şi ostilă. Am văzut cu ochii mei cum legea a obligat credinţele vechi şi
nocive să dea înapoi în faţa unui viitor mai incluziv şi mai sănătos. Şi, deşi nunţile mă lasă
absolut rece, ba chiar le evit cât pot, este prima nuntă la care am plâns.
„De ce plângi?”, m-a întrebat Georgiana, înduioşată. Mi-am şters nasul şi i-am răspuns zâmbind
printre lacrimi: „Pentru că asta e lumea în care mi-ar plăcea să trăiesc.”
https://www.vice.com/ro/article/wxn575/prima-casatorie-lgbt-romaniapride?utm_sourceâvicefbrom

18. Nicolae Ciucă: România va avea suficient gaz în depozitele naţionale
astfel încât să fie acoperit necesarul energetic pentru iarnă – publicat de
AgerPress, pe 12 iulie
Premierul a precizat că marţi a fost atins procentul record de 70% de gaz din producţia internă
trimis în depozitele naţionale.
"În acest moment, depozitele de gaz metan ale ţării sunt 47% pline, ceea ce înseamnă că ţara
noastră a acţionat mult mai repede decât calendarul pe care l-a stabilit Comisia Europeană
pentru statele membre. Ţinta pentru 1 august este de 46%, iar România a depăşit-o încă din
prima jumătate a lunii iulie. Suntem înaintea calendarului european de acumulare a rezervelor
pentru iarnă ca urmare a faptului că o mare parte din gazul metan extras în România este stocat.
Astăzi, a fost atins procentul record de 70% de gaz din producţia internă trimis în depozitele
naţionale", a scris Ciucă, pe Facebook.
Potrivit şefului Executivului, ţara noastră va reuşi să îndeplinească înainte de termen obiectivul
stabilit la nivel european ca până la 1 noiembrie depozitele de gaz ale tuturor statelor UE să fie
cel puţin 80% pline.
"Menţinând ritmul accelerat, vom reuşi să atingem acest procent chiar înainte de termen", a
estimat Nicolae Ciucă. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Claudia Stănescu, editor
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online: Simona Aruştei)
https://www.agerpres.ro/politica/2022/07/12/ciuca-romania-va-avea-suficient-gaz-indepozite-pentru-a-fi-acoperit-necesarul-energetic-pentru-iarna—948551

19. Pagina RO Vaccinare se închide. A fost o „operaţiune militară”: personal
din STS, MAPN şi MAI a contribuit la „nobila misiune” a RO Vaccinare care a
blocat orice opinie contrară – publicat de R3Media, pe 12 iulie
Pagina de facebook RO Vaccinare a anunţat că îşi încetează activitatea. Cu un mesaj postat de
către „admin”, pagina care a promovat vaccinarea împotriva Covid-19 şi-a încheiat activitatea.
Conform mesajului, comunicarea privind Covid-19 va fi preluată de Ministerul Sănătăţii. Cu
ocazia închiderii, pagina a dat de înţeles că a fost administrată de misteriosul Grup de
Comunicare Strategică (GCS). Au contribuit la pagină oameni din Serviciul de Telecomunicaţii
Speciale (STS),Ministerul Apărării Naţionale (MAPN) şi Ministerul de Interne (MAI).
„Conţinutul publicat pe conturile oficiale ale Campaniei a fost realizat în proporţie de peste 90%
de către Grupul de Comunicare, cu sprijinul personalului de specialitate din Serviciul de
Telecomunicaţii Speciale, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne”, se arată
în mesaj.
„Încheiem astăzi nobila misiune de a informa cinstit şi corect românii cu informaţii bazate pe
studii şi dovezi ştiinţifice. A fost o perioadă cu multe provocări, dar în care am fost implicaţi
100%. Întregul nostru efort a fost pentru promovarea sănătăţii publice şi spre binele
românilor.”, a scris Ro Vaccinare.
În ciuda acestor pretenţii, în realitate, administratorii paginii Ro Vaccinare au blocat utilizatorii
care le-au pus la îndoială afirmaţiile şi au şters comentariile cu care nu erau de acord. Acest
lucru este greu de acceptat având în vedere că administratorii paginii sunt plătiţi pentru „nobila
misiune” din bani publici, colectaţi de la toţi românii, inclusiv cei care pun întrebări incomode.
„Aveţi încredere în ştiinţă şi medicină, fiţi exemple pentru cei apropiaţi şi, cel mai important,
rămâneţi sănătoşi!”, sună apoteotic, mesajul de încheiere al paginii RO Vaccinare.
Anunţul privind închiderea paginii vine la doar două zile după victoria lui Novak Djokovici la
Wimbledon. Sportivul sârb este un adevărat port drapele pentru persoanele care au refuzat să se
vaccineze.
https://r3media.ro/pagina-ro-vaccinare-se-inchide-a-fost-o-operatiune-militara-personal-dinsts-mapn-si-mai-a-contribuit-la-nobila-misiune-a-ro-vaccinare-care-a-blocat-orice-opinie/
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20. Val de aer rece peste România! Cea mai friguroasă dimineaţă din ultimii
60 de ani – publicat de Antena 3, pe 12 iulie
Românii au avut parte, în această dimineaţă, de cea mai răcoroasă dimineaţă din ultimii 60 de
ani. Astfel, s-au înregistrat recorduri la 20 de staţii meteo din ţară. De mâine însă se întoarce
canicula.
”La momentul acesta ne aflăm sub influenţa unei mase de aer rece venite dinspre latitudini
nordice, mai ales la altitudine, ceea ce a determinat chiar temperaturi minime uşor negative pe
crestele montane înalte. În consecinţă, şi în zonele mai joase de relief temperaturile au fost mai
scăzute decât în mod normal la această perioadă. Am avut o vreme răcoroasă, rece chiar pentru
jumătatea de nord a teritoriului.
Astăzi, temperaturile vor fi asemănătoare cu cele de ieri, undeva de la 20 la cel mult 28...29 de
grade Celsius. Şi minimele vor fi asemănătoare cu cele de astăzi de dimineaţă, mai scăzute în
toate regiunile. Probabil că se vor înregistra din nou recorduri termice pentru câteva localităţi
însă ulterior, spre finalul săptămânii, ne vom încălzi pentru că masa de aer tropical care
influenţează acum regimul termic în partea de sud a continentului european se va deplasa către
zona ţării noastre, pe o circulaţie vestică şi va determina temperaturi din ce în ce mai ridicate.
Vorbim de o vreme din ce în ce mai călduroasă, adică maxime de 30...31 de grade, cel mai bine
resimţite joi. Vreme călduroasă în zona de câmpie, apoi chiar intervale de caniculă, temperaturi
în jurul la 35 de grade, acestea fiind temperaturi măsurate la umbră. Temperaturile reale
resimţite probabil că vor fi uşor mai mari de atât.
Semnalele la această oră sunt că acest val de aer tropical nu se va intensifica. Adică în weekend
ne mai răcorim puţin. Rămânem doar cu vreme călduroasă”, a explicat meteorologul Alina
Şerban la Antena 3.
https://www.antena3.ro/meteo/val-aer-rece-romania-cea-mai-rece-dimineata-ultimii-60-ani645645.html

21. Un detectiv de artă olandez susţine că a recuperat relicvariul cu âSângele
preţiosâ al lui Hristos, furat de la abaţia Fécamp din Franţa – publicat de
Ştiri pe surse, Digi:24, pe 12 iulie
Un detectiv de artă olandez susţine că a recuperat relicvariul cu "Sângele preţios" al lui Hristos,
furat de la abaţia Fécamp din Franţa în luna iunie, relatează marţi AFP.
Atenţionat anterior prin e-mail de un expeditor anonim, Arthur Brand a primit în seara zilei de 1
iulie o cutie de carton care i-a fost lăsată în faţa uşii.
Obiectul sacru urmează să fie restituit forţelor de ordine din Ţările de Jos, după ce acestea din
urmă au primit o cerere de asistenţă din partea Franţei pentru o anchetă asupra identităţii
hoţului şi autenticităţii obiectului.
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"După anchetă, constatările noastre şi relicvariul vor fi predate poliţiei franceze", a declarat
pentru AFP purtătorul de cuvânt al poliţiei olandeze, Dennis Janus, potrivit Agerpres.ro.
Pentru Brand, a pune mâna pe relicvariul cu "Sângele preţios" al lui Hristos a fost ceva cu
adevărat extraordinar. "Ca şi catolic, eşti cât se poate de aproape de Iisus şi de legenda Sfântului
Graal", a declarat Brand. "A fost o experienţă religioasă", a adăgat el într-un interviu acordat AFP.
Relicvariul cu "Sângele preţios" al lui Hristos, păstrat timp de 1.000 de ani în biserica abaţiei
Fécamp, în nordul Franţei, este unul dintre cele mai sacre obiecte furate vreodată de la Biserica
Catolică.
Supranumit "Indiana Jones al lumii artei", Brand, în vârstă de 52 de ani, este unul dintre cei mai
cunoscuţi experţi şi detectivi de artă din lume. Printre altele, olandezul a recuperat un Picasso,
un inel care i-a aparţinut lui Oscar Wilde şi "Caii lui Hitler", sculpturi în bronz în mărime
naturală.
"Şoc enorm"
Relicvariul din aur, de aproximativ 30 de centimetri, care este intact potrivit lui Brand, conţine
două fiole metalice cu picături din sângele lui Iisus, colectat în timpul răstignirii, potrivit
credincioşilor.
Sursă de veneraţie pentru pelerinii catolici de mai bine de un mileniu, relicvariul a fost furat de
la Fécamp în noaptea de 1 spre 2 iunie, cu două săptămâni înainte de celebrarea anuală a
"Liturghiei sângelui preţios".
"Cel mai probabil, hoţul s-a ascuns înăuntru după închidere şi a fugit cu artefactul", a spus Arthur
Brand la domiciliul său unde păstrează relicvariul.
Furtul acestei "piese legendare" a fost "un şoc enorm", a declarat Brand. Poliţia a deschis imediat
o anchetă.
Relicva "veritabilă"
Cutia de carton predată în mod misterios lui Arthur Brand nu conţinea doar relicvariul.
Detectivul de artă a descoperit, totodată, mai multe plăci liturgice din cupru, reprezentări ale
unor sfinţi şi un potir ornamentat, furate de asemenea din biserica abaţiei în luna iunie.
AFP notează că a văzut relicvariul, însă nu a putut verifica autenticitatea acestuia sau a celorlalte
obiecte găsite. Acestea nu au fost încă analizate de poliţie sau de experţi independenţi, iar abaţia
nu a putut fi contactată imediat pentru comentarii.
Arthur Brand, însă, a declarat că nu există nicio îndoială cu privire la autenticitatea lor. "Nu am
niciun dubiu în sinea mea că acesta este veritabilul" "Sânge preţios" al lui Hristos, a subliniat
detectivul de artă. El a subliniat că "obiectele religioase sunt aproape imposibil de contrafăcut".
"Un blestem"
Rolul său în cazul "Sângelui preţios" a început la câteva zile după furt, când a primit un e-mail de
la un expeditor anonim care pretindea că deţinea obiectele furate.
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"Această persoană m-a abordat în numele altei persoane, în locuinţa căreia se aflau relicvele
furate", a povestit detectivul de artă. Însă, "să ai relicva supremă, sângele lui Iisus, în casa ta,
furată, este un blestem", a spus Brand.
Când hoţii au realizat că furaseră relicve "nevandabile" pentru că niciun cumpărător nu le-ar fi
dorit, au înţeles că trebuiau să scape de ele, a adăugat el.
Expertul în artă a arătat AFP un e-mail în limba olandeză în care expeditorul îi cerea să ia înapoi
obiectele furate deoarece era prea riscant să le returneze abaţiei.
Expeditorul anonim l-a atenţionat pe Arthur Brand că obiectele furate vor fi livrate la domiciliul
său, fără a preciza o dată. Detectivul este de părere că hoţii au recurs la el pentru a returna
obiectele, deoarece "ar fi fost prea periculos să implice poliţia".
"Aceşti oameni îmi cunosc reputaţia" şi, după cum a subliniat acest pasionat de artă şi istorie, cel
mai important este ca relicvariul să îşi regăsească locul în sacristia bisericii abaţiei Fécamp,
pentru cel puţin încă 1.000 de ani.
https://www.stiripesurse.ro/un-detectiv-de-arta-olandez-sustine-ca-a-recuperat-relicvariul-cusangele-pretios-al-lui-hristos-furat-de-la-abatia-f--camp-din-franta_2468450.html
https://www.digi24.ro/stiri/externe/o-relicva-care-ar-contine-sangele-lui-hristos-a-fostrecuperata-dupa-ce-fusese-furata-dintr-o-manastire-din-franta-2009461

22. Supermarketul cu carne artificială al Fundaţiei Bill Gates a ars până la
temelie pe fondul protestelor fermierilor olandezi! VIDEO – publicat de
ZiuaNews, pe 11 iulie
Un supermarket şi o unitate de distribuţie de alimente finanţate de Bill Gates în Olanda au fost
distruse de un incendiu în timpul nopţii. Unitatea de mari dimensiuni din Almelo, deţinută de
Picnic, o companie de alimentaţie publică finanţată de Bill Gates care promovează carnea din
proteine vegetale şi foloseşte vehicule de livrare electrice, a luat foc brusc în toiul nopţii.
Anul trecut, compania a primit o sumă uriaşă de 600 de milioane de euro de la Fundaţia Bill şi
Melinda Gates. Mulţi protestatari implicaţi în revolta fermierilor în curs de desfăşurare în Olanda
au declarat deschis că ei cred că Gates este parţial responsabil pentru legile suplimentare
privind clima care distrug industria agricolă.
Cauza incendiului este încă neclară şi nu există nicio dovadă că distrugerea instalaţiei Gates are
legătură cu protestatarii. Cu toate acestea, mulţi oameni din Olanda speculează că incendiul este
o răzbunare pentru politica privind azotul, care distruge cariera şi care a fost introdusă de
guvernul Rutte şi care este menită să scoată fermierii din afaceri şi să agraveze criza producţiei
alimentare. Eva Vlaardingerbroek a vorbit cu Rebel News şi a explicat legătura dintre Bill Gates
şi guvernul olandez care distruge mijloacele de trai ale fermierilor.
https://m.ziuanews.ro/stiri/supermarketul-cu-carne-artificial-al-funda-iei-bill-gates-a-ars-p-n42

la-temelie-pe-fondul-protestelor-fermierilor-olandezi-video-1571436

23. ONU: Ritmul de creştere a populaţiei globale încetineşte. Pragul de 8
miliarde de locuitori va fi depăşit până la finalul anului – publicat de TVR, pe
11 iulie
"În 2020, rata de creştere a populaţiei globale a scăzut sub 1% pe an pentru prima dată după
1950", se arată în raport.
În ciuda diferenţelor regionale, John Wilmoth, directorul Diviziei pentru Populaţie a ONU, vede
oportunităţi în această încetinire pentru ţările în curs de dezvoltare. Dincolo de lupta împotriva
sărăciei şi foametei, ar putea exista beneficii şi în privinţa educaţiei, deoarece mai puţini copii
înseamnă o mai mare atenţie acordată fiecărui copil.
"Când dimensiunea medie a unei familii scade, devine posibil deopotrivă pentru familii şi
societăţi să investească mai mult în fiecare copil şi să dezvolte calitatea educaţiei şi capitalul
uman al populaţiei", a declarat Wilmoth pentru DPA.
Citeşte şi: Planeta cu 8 miliarde de chipuri. 11 iulie, Ziua Mondială a Populaţiei
În acelaşi timp, o rată a naşterilor mai scăzută înseamnă o populaţie mai îmbătrânită şi o
proporţie mai mare de populaţie aflată la vârsta la care are nevoie de asistenţă. Acest lucru va fi
afectat de asemenea de o creştere a speranţei de viaţă de la 72,8 în 2019 la 77,2 în 2050,
estimează ONU.
Tot mai multe ţări cu venituri mari vor intra pe direcţia scăderii populaţiei, aşa cum se întâmplă
deja cu Japonia. Pentru a menţine o rată stabilă de creştere, ţări precum Germania vor fi nevoite
să se bazeze pe migraţie.
În ciuda încetinirii ritmului de creştere, ONU se aşteaptă ca populaţia globală să treacă de pragul
de opt miliarde până la finalul anului, probabil în jurul datei de 15 noiembrie.
http://stiri.tvr.ro/onu-ritmul-de-crestere-a-populatiei-globale-incetineste-pragul-de-8miliarde-de-locuitori-va-fi-depasit-pana-la-finalul-anului_909352.html#view

24. „Un cult flămând după bani”. Legăturile dintre politicienii japonezi şi
biserica pe care a vrut să se răzbune asasinul lui Shinzo Abe – publicat de
Libertatea, pe 12 iulie
Omul care l-a ucis pe Shinzo Abe spune că era furios din cauza Bisericii Unificării, un grup
religios care i-ar fi falimentat familia, scriu Financial Times şi The Guardian. Dar cât de puternice
erau legăturile fostului premier japonez cu biserica acuzată de unii comentatori drept „un cult
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flămând după bani”?
Oficialii Bisericii Unificării s-au arătat uimiţi, zilele trecute, de afirmaţiile omului care l-a ucis pe
fostul premier japonez Shinzo Abe, cum că gestul său a fost determinat de nemulţumirea faţă de
cultul religios. Asta după ce suspectul Tetsuya Yamagami şi-a motivat crima spunând că Abe a
promovat un grup religios căruia mama lui i-a oferit o „donaţie uriaşă”, ce a provocat probleme
financiare familiei.
Timp de decenii, legăturile strânse dintre această biserică şi politicienii din cadrul Partidului
Liberal-Democrat, aflat la guvernare, au fost cunoscute, însă puţin discutate în Japonia. Dar
moartea lui Abe şi problemele suspectului cu cultul religios au adus acum această relaţie sub
lupă, în condiţiile în care ţara caută încă răspunsuri pentru şocantul act de violenţă politică.
Şeful filialei japoneze a Federaţiei Familiei pentru Pace Mondială şi Unificare, Tomihiro Tanaka,
a declarat la o conferinţă de presă că mama lui Yamagami a fost într-adevăr membră a bisericii
încă din 1998 şi a participat la evenimentele acesteia până acum două luni. Suspectul, în vârstă
de 41 de ani, nu era membru al cultului.
Tanaka a refuzat să comenteze cu privire la donaţiile mamei, dar a declarat că biserica nu a
forţat niciodată oamenii să facă donaţii. El a mai spus că, din informaţiile sale, mama lui
Yamagami ar fi intrat în faliment în 2002. „E dificil de înţeles de ce resentimentele (suspectului)
împotriva bisericii ar duce la uciderea fostului prim-ministru Abe”, a declarat Tanaka El a spus
că, dacă i se va cere, grupul va coopera cu poliţia pentru a descoperi motivul exact al lui
Yamagami.
Scurtă istorie a Bisericii Unificării, cunoscută şi ca secta Moon
Cunoscută iniţial sub numele de Asociaţia Spiritului Sfânt pentru Unificarea Creştinismului
Mondial, Biserica Unificării, cunoscută şi sub numele de secta Moon, a fost fondată în 1954 în
oraşul portuar sud-coreean Busan.
Fondatorul ei, Moon Sun-myung, un pastor presbiterian excomunicat, susţinea că a fost
însărcinat de Dumnezeu pentru a finaliza opera neterminată a lui Iisus Hristos pe pământ.
Primii adepţi ai bisericii au fost recrutori eficienţi, iar numărul membrilor a crescut de la un grup
iniţial de 100 de misionari la aproximativ 10.000 în câţiva ani.
Biserica Unificării s-a răspândit în Occident la sfârşitul anilor 1950 şi s-a extins agresiv în
întreaga lume în anii 1990. Filiala sa japoneză a fost deschisă în 1959 şi are 600.000 de membri.
Adesea descrisă drept un cult motivat de câştiguri financiare, biserica a devenit cunoscută
pentru organizarea de nunţi în masă pe stadioane – cu mii de cupluri care se întâlneau pentru
prima dată – şi la un moment dat a pretins că are aproximativ 3 milioane de adepţi în întreaga
lume, scrie The Guardian.
Dar numărul membrilor bisericii la nivel mondial a scăzut brusc la câteva sute de mii faţă de
vârful din anii 1980, potrivit unor experţi.
În 2008, Moon a cedat controlul bisericii fiului său cel mai mic, Hyung Jin Moon, care a format
ulterior o organizaţie separată, Biserica Sanctuar, după ce s-a certat cu mama sa, Hak Ja Han.
Aceasta controlează acum Biserica Unificării.
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Deşi nu au fost niciodată membri, Shinzo Abe şi bunicul său Nobusuke Kishi, de asemenea fost
prim-ministru japonez, au fost cunoscuţi public drept susţinători ai bisericii.
Yamagami era convins că Kishi a jucat un rol în stabilirea bisericii în Japonia. „Domnul Kishi a
fost cel care a adus grupul ce mi-a distrus familia, aşa că l-am vizat pe nepotul său”, a spus el
anchetatorilor, potrivit presei japoneze.
O bază electorală a partidului lui Abe
Jeffrey J. Hall, un expert în activismul naţionalist de la Universitatea de Studii Internaţionale
Kanda, a explicat pentru Financial Times că Biserica Unificării a fost implicată în politica
conservatoare din Japonia încă din perioada bunicului lui Abe.
„Acest grup a fost una dintre bazele campaniilor Partidului Liberal-Democrat (al lui Shinzo Abe)
încă din acea perioadă a Războiului Rece, când biserica era un aliat de încredere împotriva
comunismului”, a declarat Hall. „Ei au colaborat cu facţiunea Kishi a partidului, care mai târziu a
devenit facţiunea Abe”, a spus expertul.
Biserica a negat că a oferit donaţii financiare partidului fostului premier. Dar Hall a declarat că
legile stricte privind campaniile politice din Japonia, care îngreunează legătura cu alegătorii, fac
ca această relaţie să fie, de asemenea, valoroasă.
„A avea la dispoziţie culturi religioase ce pot oferi un grup foarte fiabil de alegători, care se vor
prezenta în ziua alegerilor, vor vota cu siguranţă pentru partidul tău, pot oferi voluntari pentru
campania ta, este important”, a spus el.
Iar legăturile politicienilor cu cultul religios erau uneori la vedere. În luna septembrie a anului
trecut, spre exemplu, Abe a apărut la un eveniment organizat de văduva fondatorului Bisericii
Unificării. La eveniment a participat şi fostul preşedinte american Donald Trump, ca vorbitor
principal.
„Sunt onorat că mi s-a oferit această oportunitate de a vorbi cu prietenul meu apropiat,
preşedintele Trump, care a fost, de asemenea, o forţă motrice pentru pacea mondială”, a spus
Abe în discursul de cinci minute.
O organizaţie de avocaţi care reprezintă persoanele forţate să facă donaţii sau să cumpere
„bunuri spirituale” de la grupurile religioase a protestat anul trecut faţă de apariţia lui Abe la
eveniment.
Cultul religios, acuzat că a provocat daune multor cetăţeni japonezi
Organizaţia de avocaţi spune că biserica „a provocat daune serioase multor cetăţeni din Japonia,
destrămarea familiilor şi distrugerea de vieţi”.
Potrivit avocaţilor, daunele cerute de la acest cult religios de persoanele pe care ei le reprezintă
se ridică la peste 123 miliarde de yeni (894 milioane de dolari) în ultimii 30 de ani. Într-un caz, o
singură familie a donat două miliarde de yeni (peste 14 milioane de dolari) Bisericii Unificării.
„Adepţii sectei Moon au în continuare cote stricte de donaţii”, a explicat Hiroshi Yamaguchi, unul
dintre avocaţii care reprezintă victimele.
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Acuzaţiile au avut efecte. Un fost lider al Bisericii Unificării din Japonia a demisionat în 2009,
după ce unii dintre directorii săi au fost acuzaţi de vânzări ilegale de bunuri spirituale din uşă în
uşă.
Tanaka a declarat că în ultimii 20 de ani, biserica a luat mai multe măsuri pentru a respecta cât
mai strict legile şi a negat că membrii au cote de donaţii. De asemenea, oficialii bisericii au
declarat că aceasta nu a mai fost implicată în anchete ale poliţiei din 2009.
Dar unii experţi nu sunt de acord cu poziţia Bisericii Unificării. Kimiaki Nishida, expert în
psihologia culturilor religioase la Universitatea Rissho, a declarat că instituţia şi mass-media
japoneză au închis mult timp ochii la legăturile politice cu secta Moon.
„Acesta nu este un grup religios, ci un cult care este flămând după bani. Dar nimeni nu a atins
această problemă”, a spus el.
https://www.libertatea.ro/stiri/un-cult-flamand-dupa-bani-legaturile-dintre-politicieniijaponezi-si-biserica-pe-care-a-vrut-sa-se-razbune-criminalul-lui-shinzo-abe-4208295

25. Papa Francisc a vorbit din nou despre demisie: „Dumnezeu îmi va spune”
– publicat de Evenimentul Zilei, pe 13 iulie
Papa Francisc a vorbit din nou despre demisia sa, spunând că acesta nu este un lucru pe care să
şi-l dorească în acest moment. Însă dacă asta se va întâmpla, Suveranul Pontif a anunţat că se va
dedica rugăciunilor şi ajutorării semenilor aflaţi în suferinţă.
Într-un interviu pentru o publicaţie mexicană, Papa Francisc a declarat faptul că, „în acest
moment”, nu are „nicio intenţie de a demisiona”, subliniind necesitatea ca, în viitor, să fie
conturată un pic mai bine, explicitată, definirea condiţiilor demisiei Papei.
Papa Francisc a vorbit despre demisie
În cazul unei posibile demisii a Papei Francisc, el ar fi numit apoi episcop emerit al Romei şi, cu
siguranţă nu va mai locui la Vatican, dar nici în Argentina, ci, cel mai probabil, la Roma, poate la
Bazilica Sfântul Ioan din Lateran, catedrala Romei.
„Dacă voi supravieţui după demisie, aş vrea să ascult confesiuni şi să merg să văd bolnavii, ca
simplu preot”, a mai adăugat Papa Francisc, care a spus că „îl doare puţin genunchiul” ,
simţindu-se „extenuat”. Totuşi, „niciodată” nu s-a gândit să părăsească Vaticanul, din pricina
problemelor de sănătate. „Dar dacă văd că nu pot, fie că mă rănesc, fie că sunt un obstacol, voi
avea încredere în ajutorul lui Dumnezeu în ceea ce priveşte decizia de a mă retrage: Dumnezeu
îmi va spune”, a spus Papa Francisc, citat de corriere.it.
Zvonuri conform cărora Papa Francisc ar plănui să demisioneze
Zvonurile potrivit cărora Papa Francisc ar plănui să se retragă, la fel ca predecesorul său,
Benedict al XVI-lea, au început să apară încă din luna mai. Acum însă, acţiunile Suveranului
Pontif alimentează zvonurile. Acesta a anunţat că va participa la o sărbătoare iniţiată de un Papă
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din secolul al XIII-lea, care şi-a dat demisia. La fel s-a întâmplat şi în cazul lui Benedict al XVI-lea.
Speculaţiile au apărut, din nou, după ce Papa Francisc (85 de ani) a anunţat că va găzdui un
consistoriu, pe 27 august, pentru a numi noi cardinali, unii dintre aceştia fiind eligibili pentru a
alege următorul Suveran Pontif. Pe 28 august, va merge în Abruzzo, oraşul devastat de
cutremurul din 2009, pentru a participa la festivalul Perdonanza Celestiniana. Cu această ocazie,
Papa va vizita şi catedrala unde este mormântul lui Celestin al V-lea, un Papă care a demisionat
în anul 1294, după doar cinci luni de la numire.
Papa Francisc are de făcut un anunţ, în august
„Este foarte ciudat să ai un consistoriu în august, nu există niciun motiv pentru a anunţa, cu trei
luni înainte, şi apoi să meargă la LâAquila, în mijlocul acestuia. Cred că va fi un alt anunţ: s-ar
putea să nu-şi dea demisia, dar cred că e şi asta o posibilitate”, a spus Robert Mickens, editorul
din Roma al ediţiei în limba engleză al La Croix, un cotidian catolic.
Cam la fel s-au petrecut în trecut lucrurile şi în cazul lui Benedict al XVI-lea, care a vizitat
mormântul în anul 2009. Imediat au apărut şi atunci zvonuri privitoare la demisie. Benedict a
renunţat la funcţia sa în 2013.
Papa Francisc a făcut primele declaraţii controversate în anul 2015. Atunci a spus că pontificatul
său va fi scurt şi că demisia unui Papă ar trebui să fie ceva normal.
Ipoteză în cazul retragerii Papei Benedict
„Nu cred că este probabil ca Papa Francisc să dorească să fie al doilea Papă care demisionează
consecutiv. Cel mai important lucru pe care l-am învăţat despre acest Papă în ultimii 10 ani este
că el continuă să ne surprindă şi pare să fie foarte încântat de acest element surpriză”, a spus
Christopher White, corespondentul Vaticanului pentru The Guardian.
Benedict, care a ales să fie numit Papa Emerit Benedict al XVI-lea în loc să revină la Joseph
Ratzinger, avea 85 de ani la momentul demisiei din funcţia de Papă. Acesta a fost primul Suveran
Pontif care a demisionat, după Papa Grigorie XII în 1415.
Schimbare de regim la Vatican, orchestrată de americani
La vremea respectivă, au apărut zvonuri despre implicarea administraţiei Obama în schimbările
de la Vatican. Mai multe personalităţi din SUA au publicat, în anul 2018, o scrisoare, în care îi
cereau lui Donald Trump să investigheze demisia lui Benedict al XVI-lea. Potrivit acestora, fostul
preşedinte Barack Obama, Hillary Clinton şi George Soros ar fi jucat un rol important în decizia
lui Benedict.
„Avem motive să credem că la Vatican a fost orchestrată o schimbare de regim, de către
administraţia Obama. Am fost îngrijoraţi să descoperim că, în timpul celui de-al treilea an al
primului mandat al administraţiei Obama, fosta dvs. oponentă, secretarul de stat Hillary Clinton,
şi alţi oficiali guvernamentali cu care s-a asociat au propus o revoluţie Catolică, care să ducă la
dispariţia finală a ceea ce a mai rămas din Biserica Catolică în America”, este un pasaj din
scrisoarea primită de Trump.
https://evz.ro/papa-francisc-a-vorbit-din-nou-despre-demisie-dumnezeu-imi-va-spune.html
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