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1. BULETIN DE PRESĂ - Cazuri Covid, 19 iulie 2022, ora 13.00
- 7.658 de noi cazuri de persoane infectate în ultimele 24 de ore( 5.796 de teste RT-PCR și 22.304 de
teste rapide antigenice), dintre care:
- în județul Iași – 272 cazuri;
- în județul Botoșani – 73 cazuri;
- în județul Neamț – 61 cazuri;
- în București – 1524 cazuri.
- 9 decese(4 nevaccinați, 5 vaccinați)
- 2.204 de persoane internate, 136 la ATI.
https://www.ms.ro/wp-content/uploads/2022/07/Buletin-de-presa-19.07.2022.pdf

2. O nouă șansă la un trai decent! Două familii au acum o casă, cu ajutorul
părintelui Cătălin Adumitroaie din Vlădeni – GALERIE FOTO - BZI, 19
Iulie 2022, de Andreea Andrei
Împreună cu asociația ASCOR, părintele Cătălin Adumitroaie a oferit o nouă șansă la un trai decent
pentru două familii din comuna Vlădeni. Acesta se implică activ în comunitatea din sat și ajută cu drag
enoriașii, cunoscând poveștile fiecăruia.

Preotul Cătălin Adumitroaie a oferit o nouă șansă la un trai decent pentru două familii nevoiașe din
satul Vlădeni. Acesta, ajutat de asociația ASCOR (Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români)
Iași, a construit două case în satul Vlădeni. Familiile au povești triste în spate și ajutorul părintelui
vine ca o mană cerească. Singura condiție a părintelui față de ei este ca mereu să îl poarte pe
Dumnezeu în suflet.
O nouă șansă la un trai decent
Părintele Cătălin Adumitroaie nu consideră că a făcut un lucru special pentru familiile din Vlădeni.
Acesta crede că este de datoria lui, ca om și ca duhovnic, să își ajute semenii. Motiv pentru care a
construit, împreună cu asociația ASCOR, două locuințe pe care 5, respectiv 2 copii le pot considera
„acasă”.
„Prima casă a fost făcută împreună cu cei de la ASCOR, pentru o mamă văduvă ce are cinci copii.
Utilată cu tot ce trebuie, fosă, o grădină micuță, cât s-a putut. Totul a fost construit din donații, nașul
meu este preot în San Antonio, America, a făcut și el o colectă acolo. Dar majoritatea fondurilor sunt
de la oamenii cu suflet mare care și-au permis financiar să ajute. Sunt două case în Vlădeni, cea de-a
doua e aproape gata”, a povestit preotul Cătălin Adumitroaie.
Cei cinci copii au o grădină cu legume și o terasă unde să se joace. Mama acestora îi mulțumește
preotului de fiecare dată când îl întâlnește și e mereu prezentă la biserică.
Asociația ASCOR ajută familiile nevoiașe
Părintele Cătălin Adumitroaie laudă asociația ASCOR pentru ajutorul adus în comuna Vlădeni și
consideră că fără aceștia nu ar fi fost posibil să construiască atât de repede casele.
„Sunt două fete. Tatăl lor a murit fix la începutul pandemiei, iar mama lor le-a abandonat. Pe tată l-am
dus cu dricul la biserică, mai mult pe fugă, era fix la începutul pandemiei și nu erau clare regulile.
Sidonia e în clasa a IX-a, cealaltă fetiță e în clasa a VI-a. Fetele stau cu bunica, ea are grijă de ele.
Casa are o bucătărie, o baie, două camere și living. Mai trebuie doar finisajele și să vedem de mobilier.
Una dintre fete a intrat la liceu la Iași, iar săptămâna viitoare merge în tabără. Sunt copii buni, învață
bine”, completează Cătălin Adumitroaie.
Cele două fete abia așteaptă finalizarea lucrărilor și sunt, mai mereu, „umbra” preotului, acestea
participând activ la slujbe și ajutând, cum pot, în tot ce se face la biserică.
Cele două case au fost construite prin intermediul campaniei „Împreună ridicăm o casă”, a asociației
ASCOR. La sfințirea primei case din Vlădeni a participat Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul
Ortodox Român al Europei de Nord. Aceasta a fost cea de-a treia casă construită în România de
asociație și a însemnat o nouă șansă la un trai decent pentru cei cinci copii și mama lor.
https://www.bzi.ro/o-noua-sansa-la-un-trai-decent-doua-familii-au-acum-o-casa-cu-ajutorul-parinteluicatalin-adumitroaie-din-vladeni-galerie-foto-4503043?utm_source=website&utm_medium=ultimaora-index

3. Icoana Sfântului Cuvios Onufrie de la Vorona, pictată de zeci de copii Monitorul Botoșani, Ziare Botoșani, 18 Iulie 2022, De Virginia Constantiniu
In perioada 11 – 15 iulie, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, în
parteneriat cu Biserica Militară și Cercul Militar Botoșani, a organizat „Tabăra de pictură de icoane pe
lemn”. La tabăra care a fost găzduită de Cercul Militar au participat 32 de copii.
Coordonați de preotul militar Teodor Cenușă, timp de cinci zile, cei 32 de copii au petrecut câte patru
ore pe zi străduindu-se să pătrundă în tainele picturii de icoane pe lemn.
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https://www.monitorulbt.ro/local/2022/07/18/icoana-sfantului-cuvios-onufrie-de-la-vorona-pictata-dezeci-de-copii/
https://www.ziarebotosani.ro/local/tabara-de-pictura-de-icoane-pe-lemn-foto

4. Medeleni: onor unui veteran de război care a atins 100 de ani de viață Deșteptarea, 18 Iulie 2022, de Petru Done
În satul Medeleni din comuna Vultureni a fost zi de sărbătoare. Locuitorii satului și ai comunei l-au
sărbătorit, la împlinirea vârstei de 100 de ani de viață, pe veteranul de război Petrea Bondalici.
Evenimentul a fost inițiat de parohul Bisericii Sfinții Voievozi din sat, ctitorită de stolnicul Ioan Tacu
și ridicată, la început de lemn, în anul 1820. La eveniment au fost prezenți și gen. flot. aer. (rtr) dr.
Vasile Florea, președintele Filialei Bacău a Asociației Naționale a Veteranilor de Război, reprezentanți
ai Garnizoanei Bacău, ai Filialei Bacău a Asociației Naționale Cultul Eroilor și primarul comunei
Vultureni, Dragoș Boghian, dar și părintele protopop de Bacău Eugen-Ciprian Ciuche și preoți din
localitățile învecinate.
Sărbătoritul de la Medeleni a venit la biserică încă de dimineață și a asistat, alături de fratele său,
Gheorghe Bondalici, care a ajuns și el la 96 de ani, la slujba care a deschis evenimentul. Petrea
Bondalici ne-a impresionat pe toți cu lumina de pe fața sa și cu bucuria care i se citea în priviri. Născut
pe 12 iulie 1922 în satul Medeleni, veteranul, care a luptat cu Regimentul 5 Artilerie timp de trei ani
pe fronturile de est și de vest ale celui de Al Doilea Război Mondial, a fost înaintat, la aniversarea
sutei de ani de viață, la gradul onorific de maior. Pe front a fost decorat, însă, cu medalia ,,Bărbăție și
Credință” cu Spade, clasa a III-a.
Omagii, diplome aniversare și cadouri
După slujba din biserică, personalitatea și meritele veteranului au fost omagiate de protopopul EugenCiprian-Ciuche, de generalul Vasile Florea, de primarul comunei și de președintele Filialei Cultul
Eroilor, Dănuț Voicu. „În persoana veteranului Petrea Bondalici – a spus părintele protopop – avem o
împlinire și o desăvârșire a acestei vieți binecuvântate pe care Dumnezeu i-a dăruit-o, dar care a trecut
prin atâtea situații dificile, prin război. E un model pentru noi, un luminător, o persoană care, prin
credință și cu multă râvnă față de patria străbună a reușit să ajungă la această vârstă”.
Părintele protopop i-a înmânat sărbătoritului, din partea parohiei Poieni, al cărei paroh este părintele
Vasile Liche, o Diplomă aniversară și o icoană a Sfinților Petru și Pavel, dar și o carte de rugăciuni din
partea IPS Ioachim, arhimandritul Romanului și Bacăului.
„Am venit să sărbătorim, la Medeleni, un erou viu – a spus generalul Vasile Florea. Sunt eroi care au
căzut pe câmpul de luptă, dar și care au revenit la familiile și la casele lor. Un asemenea om, acum, la
100 de ani, este un adevărat monument”. Și președintele Filialei Veteranilor de Război i-a oferit
sărbătoritului câteva simboluri din partea Asociației Națională a Veteranilor de Război Medalia
comemorativă „Al Doilea Război Mondial 1041-1945”, o Diplomă aniversară și un drapel al patriei.
De asemenea, primarul comunei i-a acordat o Diplomă aniversară și un premiu în bani, iar din Partea
Garnizoanei Bacău, veteranului i-a fost înmânat, de reprezentanții Unității de Artilerie a Forțelor
Terestre diplome de onoare și cadouri. La rândul său, Dănuț Voicu, de la care am aflat că în comuna
Vultureni erau, la un moment dat, 152 de veterani de război, dintre care circa 11 purtau numele de
familie Bondalici, i-a oferit o Diplomă aniversară. Astfel de diplome au fost acordate de Filiala Cultul
Eroilor și preotului paroh Vasile Liche și primarului Dragoș Boghian.
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Todeauna activ, mereu cu fruntea sus
Un îndemn surprinzător, dar profund, i-a fost dat sărbătoritului chiar de părintele Vasile Liche. „Moș
Petrache – a spus preotul -, o singură dorință am la mata: în cei trei ani de luptă pe care i-ai parcurs au
ascultat tot timpul ordinele superiorilor. Acum, în fața lui Dumnezeu te rog să nu execuți niciodată
comanda «Pe loc repaus!». Să mergi înainte tot cu fruntea sus, ca și până acum”.
La final, sărbătoritul a mulțumit tuturor participanților la eveniment și le-a împărtășit câteva crâmpeie
din tumultuoasa sa participare la război. Apoi, Grupul vocal „Ciobănașul”, din comuna Vultureni,
condus de profesorul Ioachim Dămoc, președintele Asociației Despărțământul Astra Vasile
Alecsandri, i-a dedicat veteranului câteva cântece patriotice și populare.
https://www.desteptarea.ro/medeleni-onor-unui-veteran-de-razboi-care-a-atins-100-de-ani-de-viata/

5. ÎPS Teodosie a dus moaște de sfinți pe un câmp din comuna Cumpăna
pentru a aduce ploaia (VIDEO) - Reporteris, 19 Iulie 2022, Autor Cristi
tanasa
Arhiepiscopul Tomisului, Înalt Prea Sfinţitul Teodosie, s-a rugat luni pentru ploaie pe un câmp din
comuna Cumpăna, unde a dus și raclele cu moaştele Sfântului Pantelimon, ale Sfinţilor Epictet şi
Astion şi racla cu veşmântul Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi.
„Campania de rugăciuni pentru ploaie a continuat astăzi în Arhiepiscopia Tomisului. IPS Teodosie,
Arhiepiscopul Tomisului, împreună cu cler şi credincioşi, a oficiat slujba de încetare a secetei la
Cumpăna. Pe câmp au fost aduse, în procesiune, raclele cu moaştele Sfântului Pantelimon, ale Sfinţilor
Epictet şi Astion şi racla cu veşmântul Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi”, a precizat
Arhiepiscopia Tomisului, potrivit News.ro.
ÎPS Teodosie s-a rugat, vineri, pe un câmp din comuna Valu lui Traian.
El a îndemnat preoţii şi stareţii din eparhie să se roage pentru ploaie. Rugăciuni similare vor mai avea
loc în zilele de 20 iulie şi 22 iulie, pe un câmp şi în fiecare zi în biserică.
ANM avertizează că, începând cu 20 iulie, România va fi lovită de un nou val de caniculă. În același
timp, șansele de ploaie sunt reduse în următoarele două săptămâni.
Ministrul Agriculturii, Petre Daea, spune că este de acord cu slujbele religioase pentru combaterea
secetei, organizate de către Arhiepiscopul Tomisului, Înalt Prea Sfinţitul Teodosie, şi de preoţi din
Dobrogea.
Daea susţine că „orice măsură pe care o înţelege mintea umană şi comportamentul individual este
folosită în disperarea aceasta pe care o avem în ţară”.
Sursa: HotNews
https://www.reporteris.ro/iasi/social/item/116121-%C3%AEps-teodosie-a-dus-moa%C8%99te-desfin%C8%9Bi-pe-un-c%C3%A2mp-din-comuna-cump%C4%83na-pentru-a-aduce-ploaia-video.html
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6. Nu asta e criza! - ZDI, 19 Iulie 2022, AUTOR: RADU CRĂCIUN
Mai întâi, poate ar fi util să definim termenul de criză. Din punctul meu de vedere, cea mai simplă şi
general valabilă definiţie a crizei ar fi “un eveniment advers pentru care nu eşti absolut deloc pregătit”.
Respectând proporţiile, anunţul bonei că nu va veni să stea cu copiii cu 5 minute înainte să pleci la
serviciu este o criză. Izbucnirea neaşteptată a pandemiei a generat şi ea la rândul ei o criză.
Falimentele de neconceput a mari instituţii financiare în 2007 şi 2008 au generat o criză financiară şi
apoi economică. Şi exemplele ar putea continua.
Încă o nuanţă importantă. Faptul că te aştepţi, anticipezi o evoluţie negativă, dar nu faci nimic ca să te
pregăteşti pentru ea, are consecinţe similare cu cele ale unei surprize.
Degeaba te aştepţi să nu vină bona. Dacă nu găseşti din timp un înlocuitor sau o soluţie alternativă, te
vei afla în aceeaşi situaţie de criză generată de elementul-surpriză. În momentul de faţă, nu ne
confruntăm încă cu evoluţii care să genereze o criză economică.
Da, suntem într-un context cu inflaţie mare care nu va fi uşor de redus. Însă haideţi să privim în jur: la
dinamica creditului în economie, la aglomeraţia din aeroporturi, la numărul maşinilor de pe străzi, la
dinamica consumului şi aşa mai departe. Nimic din ceea ce se întâmplă în jurul nostru nu poartă
simptomele unei crize economice.
Însă, nu este mai puţin adevărat că ne aflăm într-un context în care reducerea inflaţiei printr-o creştere
agresivă de dobânzi de către băncile centrale risca să ducă ţările dezvoltate în recesiune, generând un
efect de domino în economia globală. Mai mult, o eventuală întrerupere a alimentării cu gaz la iarnă,
poate fi un moment de răscruce din punctul de vedere al evoluţiilor economice.
În aceste condiţii, întrebarea este cât suntem de pregătiţi pentru astfel de evoluţii, iar răspunsul este:
mai deloc. Practic suntem într-un scenariu al perioadei 2007-2008 în care economia creşte pe deficite
mari finanţate din exterior: deficit de cont curent şi deficit bugetar. (Iar atunci am avut măcar scuza
surprizei…) Problema este că fluxurile externe sunt mai presus de controlul statului român. Aşa cum
2008 a arătat, în momentul în care investitorii speriaţi închid robinetul finanţărilor externe, rămâi pe
cont propriu şi eşti obligat să baţi pe la porţile instituţiilor financiare multilaterale, care îţi impun acele
măsuri de reformă pe care singur nu ai fost capabil să le iei.
De abia aceea va fi o criză. Şi nici măcar pentru că vom fi luaţi prin surprindere. Mai degrabă pentru
că, în pofida faptului că recesiunea este anticipată, măsurile de corecţie a dezechilibrelor sunt
inexistente. În acest context, merită amintită o remarcă a guvernatorului Isărescu făcută recent şi care
sugerează pesimismul sau, în ce priveşte apetitul de finanţare de către investitori, a deficitului bugetar.
La remarca unui jurnalist Bloomberg care observa că luna iunie a fost cea mai proastă lună pentru
Ministerul de Finanţe în ceea ce priveşte modul în care a reuşit să îşi strângă necesarul de finanţare de
pe piaţa locală, replica sa seacă a fost: “Până acum”.
Merită remarcat şi faptul că România, în pofida rating-ului său investment grade (recomandat
investiţiilor) plăteşte deja dobânzi reprezentative pentru un rating mai slab, ceea ce arată neîncrederea
în politica fiscală a României şi creşte probabilitatea unui soc de finanţare în contextul unei probabile
fugi a investitorilor internaţionali de risc. Acestea fiind spuse, aş concluziona că România nu se află în
prezent într-o criza economică. Dar ceea ce se întâmplă seamănă mult cu petrecerea de pe Titanic.
Lipsa unor măsuri de corecţie a dezechilibrelor economice transformă România în victima sigură a
evoluţiilor economice viitoare adverse. Şi mai este un lucru care mă preocupă. În pofida petrecerii de
pe Titanic, BNR nu pare să se grăbească să ia sticlele de băutură de pe masă, tentaţia fiind de a se
transforma mai degrabă într-o “mamă a răniţilor”. Invocarea deficitului bugetar mare ca motiv pentru
o creştere doar lentă a dobânzilor, sugerează că inflaţia va rămâne o vreme mai îndelungată printre
noi: în beneficiul bugetului şi în defavoarea cetăţenilor care în doar trei ani vor vedea economiile din
bănci erodate cu o treime. Sustenabilitatea politicii fiscale ar trebui să rămâna responsabilitatea
5

guvernului şi nu a BNR. Curmarea inflaţiei şi administrarea strictă a aşteptărilor inflaţioniste vedem că
este astăzi prioritatea zero a marilor bănci centrale. Atât şi nimic mai mult. (articol preluat de blogul
personal, raducraciun.ro)
Radu Crăciun este profesor la Institutul de Administrare a Afacerilor ASEBUSS şi preşedinte al BCR
Pensii
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/nu-asta-e-criza--328733.html

7. Încă un preot tânăr a încetat din viață - Știri pe surse, 18 Iulie 2022, Autor:
Cristi Șelaru, Redactor
Încă un tânăr preot al Bisericii Ortodoxe Române a încetat din viață, după o grea și îndelungată
suferință. La numai 45 de ani, părintele Marian Mihăilă, de la Parohia Adânca, Protoieria Târgoviște
Sud, a trecut la Domnul și a lăsat în urmă soția și doi copii, anunță Arhiepiscopia Târgoviștei.
Marian Mihăilă s-a născut la 4 mai 1977, în localitatea Adânca, jud. Dâmbovița. În perioada 19921997, a urmat cursurile Seminarului Teologic Sf. Ioan Gură de Aur din Târgoviște, iar, în perioada
1997-2001, pe cele ale Facultății de Teologie a Universității Valahia din Târgoviște, licență, și,
ulterior, master, între anii 2003-2005.
Între anii 2001-2008, a fost profesor de Religie, iar în anul 2002 s-a căsătorit. A fost hirotonit preot pe
seama Parohiei Adânca, în anul 2008, de către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit
Nifon.
https://www.stiripesurse.ro/marian-mihaila_2476070.html
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