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1. A început Şcoala de vară la Parohia Sfântul Ioan Botezătorul” din Botoşani 
– publicat pe 7 iulie de Botoşăneanul, ŞtiriBotoşani 

Luni, 4 iulie 2022, Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” din Botoşani a început cea de-a zecea 
ediţie a Şcolii de vară, deschizând porţile pentru 170 de participanţi înscrişi în proiect, copii cu 
vârste cuprinse între 5 şi 12 ani. 

Proiectul educaţional de voluntariat interinstituţional „Rugăciunea în viaţa micului creştin” este 
coordonat de către părintele protopop Petru Fercal, prof. Olguţa Şchiopu, inspector şcolar 
pentru învăţământul primar la Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, precum şi de către Elena 
Şoptea şi Oana-Gabriela Adomnoae de la Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” Botoşani. Partenerii 
implicaţi sunt: Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
„Nicolae Iorga” Botoşani, Poliţia Locală Botoşani, Muzeul Judeţean Botoşani, Centrul Militar 
Judeţean Botoşani şi Protopopiatul Botoşani. 

În contextul declarării de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a anului 2022. „Anul 
omagial al rugăciunii în viaţa Bisericii şi a creştinului” şi „Anul comemorativ al sfinţilor isihaşti 
Simeon Noul Teolog, Grigore Palama şi Paisie de la Neamţ”, s-a propus derularea proiectului 
educaţional Şcoala de vară „Rugăciunea în viaţa micului creştin”, cu activităţi care să-i apropie 
pe copii de inimoşii dascăli, de rugăciune, de morala creştină, de învăţăturile Sfintei noastre 
Biserici. 

Perioada de derulare a proiectului este 4 iulie - 26 august. Programul este de luni până vineri, 
între orele 10.00 şi 12.00. În jur de 50 de cadre didactice, profesori, educatoare şi învăţători, 
împreună cu 56 de elevi voluntari de la colegiile şi liceele din Botoşani, după un orar bine 
stabilit, vor desfăşura activităţi specifice cu elevii, după cum urmează: dezvoltare personală, 
limbi străine, pictură, jocuri interactive, cateheze, muzică, ateliere de cusut, sport şi altele. 

După rugăciune şi după binecuvântarea părintelui paroh Petru Fercal, prof. Olguţa Şchiopu, 
coordonator al proiectului, a ţinut un cuvânt de deschidere: „Mă bucur foarte mult că sunteţi aici 
şi că îmbrăţişaţi această activitate. Chiar dacă noi am intitulat acest proiect Şcoala de vară, să 
ştiţi voi, copii, că aici vom desfăşura activităţi ludice, adică bazate pe joc. Veniţi zi de zi să vă 
cunoaşteţi cu alţi elevi, din alte clase, din alte şcoli, să cunoaşteţi alţi învăţători, educatori, 
profesori. Stimaţi colegi, ne bucurăm foarte mult că sunteţi alături de cei mici şi că veţi desfăşura 
activităţi specifice cu cei înscrişi în proiect. În data de 26 august, la final de proiect, ne dorim să 
ne revedem sănătoşi şi să prezentăm rezultatele obţinute. Succes tuturor!”. 

După ce copiii au fost împărţiţi pe grupe de vârstă şi au fost conduşi în spaţiile destinate 
desfăşurării activităţilor, inspectorul şcolar a mers la fiecare grupă, unde a luat câteva impresii 
de la copiii participanţi şi i-a încurajat să se implice activ la aceste întâlniri, a consiliat tinerii 
voluntari, aceştia fiind, în mare parte, de la Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoşani şi i-a 
îndrumat atât pe ei, cât şi pe profesori, să se dedice cu dragoste în formarea acestor tineri, ca 
într-adevăr să devină buni creştini şi oameni de nădejde pentru ţară. 

https://www.botosaneanul.ro/stiri/a-inceput-coala-de-vara-la-parohia-sfantul-ioan-
botezatorul-din-botosani/ 

https://stiri.botosani.ro/stiri/educatie/a-inceput-scoala-de-vara-la-parohia-sfantul-ioan-
botezatorul-din-botosani.html 

https://www.botosaneanul.ro/stiri/a-inceput-coala-de-vara-la-parohia-sfantul-ioan-botezatorul-din-botosani/
https://www.botosaneanul.ro/stiri/a-inceput-coala-de-vara-la-parohia-sfantul-ioan-botezatorul-din-botosani/
https://stiri.botosani.ro/stiri/educatie/a-inceput-scoala-de-vara-la-parohia-sfantul-ioan-botezatorul-din-botosani.html
https://stiri.botosani.ro/stiri/educatie/a-inceput-scoala-de-vara-la-parohia-sfantul-ioan-botezatorul-din-botosani.html
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2. COMUNICAT DE PRESĂ: Ceremonie de rotire a colanului şi de schimbare a 
mandatului preşedinţilor cluburilor Rotary din Iaşi – publicat de Ziarul de 
Iaşi, pe 6 iulie 

S-a încheiat încă un an rotarian, în care membrii cluburilor Rotary din Iaşi şi-au continuat 
misiunea cheie de a servi comunităţii. La sfârşitul săptămânii trecute, în cadrul unui eveniment 
special, a avut loc ceremonia de schimbare a mandatelor preşedinţilor cluburilor Rotary, 
Rotaract şi Interact din Iaşi.  

Ceremonia de schimbare a mandatelor şi de rotire a colanelor, care marchează predarea ştafetei 
noilor preşedinţi de cluburi, are loc anual conform principiului de bază rotarian de rotire a 
preşedinţilor. Peste 250 de membri din Clubul Rotary Iaşi, Clubul Rotary Iaşi 2000, Clubul 
Rotary Iaşi Curtea Domnească, Clubul Rotary Copou şi Club Rotary Junimea, dar şi din cele opt 
cluburi Rotaract şi Interact (ramurile tinere ale mişcării rotariene) ieşene au participat la 
ceremonie. Preşedinţii în funcţie au predat însemnele rotariene celor ce vor coordona în anul 
2022-2023 activităţile cluburilor. Mandatul preşedinţilor este de un an şi pot avea această 
funcţie doar o singură dată în viaţă, potrivit regulamentului rotarian. 

Evenimentul s-a desfăşurat în prezenţa unor invitaţi speciali, care au transmis mesaje noilor 
preşedinţi şi rotarienilor prezenţi la eveniment: Martha Maria Mocanu (Past District Governor în 
mandatul 2008-2009), Daniel Tănase (Past District Governor în mandatul 2008-2009), Daniel 
Condurache (Past District Governor în mandatul 2009 - 2010) şi a lui Florin Mindirigiu (District 
Governor Nominee Designate 2024 - 2025). Evenimentul a fost găzduit de Bogdan Mindirgiu, 
Assistent Governor. 

„Rotary Helping Ukraine” - un proiect pivot al cluburilor din Iaşi 

Anul 2021 - 2022 a fost un an al provocărilor, în contextul internaţional şi sanitar actual. 
Membrii cluburilor Rotary, Rotaract şi Interact din Iaşi şi-au continuat însă misiunea de a servi 
intersului public, au continuat proiectele tradiţionale şi chiar au demarat unele noi. 

La începutul anului, conflictul de la graniţa României şi criza umanitară din Ucraina a 
determinat cele cinci cluburi din Iaşi să demareze o iniţiativă rapidă de consiliere şi sprijin a 
refugiaţilor, care s-a concretizat în proiectul „Rotary Helping Ukraine”. Acţiunile s-au concentrat 
în direcţia creării unui fond de urgenţă, pentru oferirea de consiliere şi sprijin umanitar 
refugiaţilor şi lansarea Centrului de Informare şi Suport Iaşi-Ucraina. Proiectul este încă în 
derulare, periodic fiind expediate în Ucraina ajutoare umanitare sub formă de alimente, 
materiale neperisabile şi medicamente. 

Cluburile şi-au continuat în acest timp şi proiectele fanion: Semimaratonul Iaşului (Rotary Club 
Iaşi Copou), Bursele Rotary Academica (Rotary Club Iaşi Curtea Domnească), Diamond Heart 
(Rotary Iaşi 2000), Promenada Inimilor (Rotary Club Iaşi), În ajutorul lui Moş Nicolae (Rotary 
Junimea). 

Remarcabil mişcarea rotariană ieşeană este şi faptul că viitorul Guvernator al Districtului Rotary 
2241 România şi Republica Moldova pentru anul 2024-2025 va fi Florin Mindirigiu, membru al 
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Clubului Rotary Iaşi Curtea Domnească. 

Cine sunt noii preşedinţi 

Schimbarea de mandat a fost un prilej pentru noii preşedinţi de a-şi asuma continuarea 
proiectelor începute şi de a le dezvolta şi de a iniţia altele noi, toate în spiritul valorilor comune 
rotariene. 

Noii preşedinţi sunt: Rotary Club Iaşi - Cătălina Georgescu Arsenescu, care preia mandatul de la 
Ioana Gamen; Rotary Club Iaşi 2000 - Alexandru Ciochină, care preia mandatul de la Magdalena 
Iorga; Rotary Club Iaşi Curtea Domnească - Doru Ochiuz, care preia mandatul de la Dan Zaharia;  
Rotary Club Iaşi Copou - Sorin Anton, care preia mandatul de la Sorin Crăciunescu; Rotary Club 
Iaşi Junimea - Mihai Tarasi, care preia mandatul de la Alina Apetrei. 

În mandatul 2022 - 2023, tema anului va fi „Imagine Rotary”, care îndeamnă rotarienii la a ne 
reimagina şi reproiecta lumea şi la a contribui la schimbarea în bine. Noul an rotarian vine şi cu 
o premieră la nivel internaţional: primul preşedinte femeie Rotary, în persoana lui Jennifer 
Jones. 

https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/ceremonie-de-rotire-a-colanului-si-de-schimbare-a-
mandatului-presedintilor-cluburilor-rotary-din-iasi--327803.html 

 

 

3. Oare la sondaje participă doar *******? Iată pe cine preferă aceştia la 
alegerile prezidenţiale din 2024 - Patriarhul Daniel se află pe locul 4 la 
încredere – publicat de OrtodoxInfo, pe 6 iulie 

În turul doi al alegerilor prezidenţiale din 2024, lupta ar urma să se dea între Laura Codruţa 
Kovesi şi Mircea Geoană, potrivit unui sondaj realizat de Sociopol. 

Laura Codruţa Kovesi are o popularitate de 30%, fiind la egalitate cu Gabriela Firea, urmată de 
Mircea Geoană care are popularitatea de 29%, bucurându-se de cea mai mare încredere. Potrivit 
Sociopol, Mircea Geoană ar putea să câştige alegerile pentru primul tur, fiind un candidat favorit 
pentru turul 2. Sondajul a fost realizat în perioada 20-27 iunie 2022. 

Patriarhul Daniel se află pe locul 4 (28%), Raed Arafat pe locul 5 (25%), iar pe locul 6 se află 
Alexandru Rafila (24%). Victor Ponta se află pe locul 7 (20%), fiind urmat apoi de prim-
ministrul Nicolae Ciucă (19%). Fostul preşedinte Traian Băsescu are 18% popularitate, iar 
preşedintele în exerciţiu, Klaus Iohannis are 17%. La egalitate cu preşedintele României se află 
liderul AUR, George Simion. 

https://ortodoxinfo.ro/2022/07/06/oare-la-sondaje-participa-doar-iata-pe-cine-prefera-
acestia-la-alegerile-prezidentiale-din-2024/ 

 

 

https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/ceremonie-de-rotire-a-colanului-si-de-schimbare-a-mandatului-presedintilor-cluburilor-rotary-din-iasi--327803.html
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/ceremonie-de-rotire-a-colanului-si-de-schimbare-a-mandatului-presedintilor-cluburilor-rotary-din-iasi--327803.html
https://ortodoxinfo.ro/2022/07/06/oare-la-sondaje-participa-doar-iata-pe-cine-prefera-acestia-la-alegerile-prezidentiale-din-2024/
https://ortodoxinfo.ro/2022/07/06/oare-la-sondaje-participa-doar-iata-pe-cine-prefera-acestia-la-alegerile-prezidentiale-din-2024/
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4. Cine îl sprijină pe Mircea Geană la prezidenţiale – publicat de G4Media, 
Evenimentul 

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, îşi pregăteşte candidatura la prezidenţiale, 
au declarat pentru G4Media mai multe surse politice. Alegerile sunt în 2024, iar mandatul lui 
Geoană la NATO se încheie în octombrie 2023. Mircea Geoana nu a raspuns până la ora publicării 
articolului întrebărilor transmise de G4Media.ro. 

Deja s-ar fi format un comitet de sprijin pentru candidatura lui Geoană, de care s-ar ocupa în 
mod special soţia acestuia, Mihaela Geoană. 

Geoană s-a remarcat printr-o prezenţă constantă şi tot mai intensă la evenimente publice din 
România şi prin ieşiri publice periodice în media românească. 

De pildă, pe data de 5 iunie, Mircea Geoană a participat  la Bucureşti la un eveniment caritabil 
organizat de Fundaţia Renaşterea, patronată de soţia sa, Mihaela Geoană, la care a participat şi 
ministrul sănătăţii, Alexandru Rafila. 

Pe data de 25 şi 27 iunie, Geoană a participat la un alt eveniment monden, Tiff Talks şi TIFF 
Unimited, la Cluj, unde a discutat cu Mihnea Măruţă despre importanţa valorilor democratice şi 
pericolele autocraţiei, având ca punct de plecare filmul „Navalny”, al lui Daniel Roher, vizionat în 
cadrul festivalului. 

Pe 26 iunie, Geoană a vizitat o bază militară din Bistriţa, alături de ministrul apărării, Vasile 
Dâncu. 

Pe data de 25 iunie Geoană a participat la o dezbatere pe tema modernizării la Universitatea 
Babeş Bolyay din Cluj. 

Tot în luna iunie, Geoană a participat la o serie de evenimente organizate de institutul Aspen 
România. 

Potrivit informaţiilor G4Media, mai mulţi apropiaţi ai lui Mircea Geoană vor lansa un think-tank 
de politici publice, ce va avea un parteneriat cu fundaţia germană de stânga Friedrich Ebert 
Stiftung (FES). 

Think-tank-ul va lansa dezbateri despre un viitor proiect de ţară pentru România, dar va putea 
servi ca platformă de lansare pentru Mircea Geoană dacă acesta va avea sprijin politic pentru 
intrarea în competiţia pentru alegerile prezidenţiale. 

Printre membrii think-tank-ului se vor număra politicieni apropiaţi de Mircea Geoană, dar şi 
antreprenori şi figuri publice. 

Potrivit surselor G4Media.ro, candidatura lui Mircea Geoană nu se bucură însă de susţinere la 
vârful PSD. Marcel Ciolacu şi alţi lideri din partid s-ar teme că scandalurile şi controversele din 
trecutul lui Mircea Geoană ar putea compromite din nou şansele PSD la prezidenţialele din 2024. 

Pe data de 17 mai, judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti, care judecă dosarul de corupţie al 
lui Marian Vanghelie, au decis să menţină măsura asiguratorie asupra celor trei ceasuri de lux pe 
care Mircea Geoană le-a primit de la fostul primar al sectorului 5. Magistraţii cred că obiectele de 
lux au fost achiziţionate din banii obţinuţi din mită. În urmă cu un an, instanţa ridicase 
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sechestrul asupra ceasurilor, potrivit Fanatik.ro 

Marian Vanghelie ar fi cumpărat ceasurile din şpaga de 30 de milioane de euro 

Decizia judecătorilor a fost luată  în cadrul apelului formulat de Marian Vanghelie la 
condamnarea de 11 ani şi 8 luni pentru 9 infracţiuni de luare de mită şi abuz în serviciu şi 7 
infracţiuni de spălare de bani. 

În acelaşi dosar au fost trimişi în judecată: Mircea-Sorin Niculae (vărul lui Vanghelie), Sorin 
Ştefan Ciocan, Laura Ciocan (director Economat sector 5) şi Marian Dumitru. Procurorii DNA 
susţin că, în perioada 2006-2015, pe vremea când era primar al sectorului 5, Vanghelie a 
solicitat şi primit foloase materiale necuvenite în valoare de 30,4 milioane de euro (20% din 
vânzări) de la omul de afaceri Marin Dumitru. 

Din banii obţinuţi din mită, Vanghelie ar fi cumpărat şi trei ceasuri de lux pe care i le-a oferit lui 
Mircea Geoană. Este vorba despre două modele diferite Vacheron Constantin şi un Glashutte 
Panoramic Crono, care au costat, în total, peste 100.000 de euro. 

https://www.g4media.ro/surse-comitet-de-sprijin-pentru-candidatura-lui-mircea-geoana-la-
prezidentiale-cine-se-ocupa-de-sustinerea-actualului-secretar-general-adjunct-al-nato.html 

https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/politica/cine-il-sprijina-pe-mircea-geana-la-
prezidentiale--217529064.html 

 

 

5. Petre Daea revine la Agricultură pentru a cincea oară – publicat pe 6 iulie 
de toată presa 

Petre Daea a fost votat miercuri, 6 iulie, în cadrul Consiliului Politic Naţional al PSD, pentru a fi 
propus în funcţia de ministru al Agriculturii, pe fondul demisiei lui Adrian Chesnoiu. 

Marcel Ciolacu a făcut anunţul într-o conferinţă de presă. El a subliniat faptul că Ministerul 
Agriculturii are nevoie de un om bine pregătit, precum Daea şi totodată l-a felicitat pe acesta 
pentru voturile obţinute în unanimitate din partea colegilor săi social-democraţi. 

„Este nevoie în acest moment, la Ministerul Agriculturii de un om de calibru, nu neapărat de 
înălţimea domnului Daea, un om de calibrul unui ministru Daea, la ce probleme ne confruntăm. 
Mă bucur mult că toţi colegii au fost ca pe vremuri, în voturi de unanimitate în interiorul 
partidului, ca domnul ministru Petre Daea să revină în Guvernul României.”, a declarat Ciolacu. 

Propunerea urmează să fie înaintată primului-ministru, Nicolae Ciucă, în cursul zilei de astăzi, 
întrucât la momentul discuţiilor iniţiale, votul pentru ocuparea funcţiei de către Daea în 
Ministerul Agriculturii nu era încă exprimat. 

„Am avut o discuţie cu domnul prim-ministru. Au fost patru propuneri. Nu puteam să am o 
discuţie aplicată în ceea ce îl priveşte pe domnul ministru Petre Daea, deoarece nu exista votul. 
O să am această discuţie în cursul zilei de astăzi. ş…ţ Poate vom reuşi în sfârşit, tot s-a deschis 
subiectul renegocierii PNRR-ului şi vedem acum, în această secetă ce nevoie ar fi avut România 

https://www.g4media.ro/surse-comitet-de-sprijin-pentru-candidatura-lui-mircea-geoana-la-prezidentiale-cine-se-ocupa-de-sustinerea-actualului-secretar-general-adjunct-al-nato.html
https://www.g4media.ro/surse-comitet-de-sprijin-pentru-candidatura-lui-mircea-geoana-la-prezidentiale-cine-se-ocupa-de-sustinerea-actualului-secretar-general-adjunct-al-nato.html
https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/politica/cine-il-sprijina-pe-mircea-geana-la-prezidentiale--217529064.html
https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/politica/cine-il-sprijina-pe-mircea-geana-la-prezidentiale--217529064.html
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să aibă în PNRR prinse irigaţii, lucru susţinut total de către domnul ministru Daea atunci când a 
plecat din minister.”, a mai adăugat Ciolacu. 

Petre Daea a afirmat că, odată cu depunerea jurământului său, va face tot ce trebuie, în aşa fel 
încât fermierii să simtă acest lucru şi să fie mulţumiţi pe deplin. 

„Vă rog să-mi îngăduiţi ca atunci când se încheie procesul acesta juridic şi după depunerea 
jurământului să vă prezint în prima conferinţă de presă, şi o voi face rapid, viziunea mea în 
agricultură. O precizare merit să o fac acum. O văd cum am vazut-o întotdeauna, să facem în 
fiecare zi ce trebuie, însă în aşa fel încât să fie bine ţării şi fermierii să simtă acest lucru. 

În prima oră activităţii mele mă voi ocupa de acest lucru pentru că în 2017, ştiţi foarte bine că 
după depunerea jurământului, la orele 11 noaptea eu eram la pompa cama din Giurgiu. Aşa voi 
face şi imediat după ce voi depune jurământul, să mă duc în şantierul muncii al obiectivelor de 
investiţii, atât de necesare pentru ţară. Tot ceea ce înseamnă sistemul de irigaţii, şi aici este o 
abordare mult mai largă pe care vă voi prezenta-o după cum vă spuneam, imediat după ce se va 
încheia acest proces juridic.”, a declarat Petre Daea. 

El a mai fost ministru al agriculturii în perioada 14 iulie–28 decembrie 2004 în guvernul condus 
de Adrian Năstase, iar între ianuarie 2017 şi noiembrie 2019 a fost ministru al agriculturii în 
guvernele Grindeanu, Tudose şi Dăncilă. 

https://www.qmagazine.ro/petre-daea-revine-la-agricultura-pentru-a-cincea-oara/ 

 

 

6. Ministrul Mediului: 70% din ţară este afectată de diverse faze ale secetei 

pedologice / Cele 40 de lacuri de acumulare, cu importanţă strategică, sunt la un 

grad de umplere de 68% / Apel la consum raţional al apei potabile – publicat de 

G4Media, pe 6 iulie 

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat, miercuri, în şedinţa de Guvern, că 70% din ţară 
este afectată de diverse faze ale secetei pedologice, iar în privinţa rezervei strategice de apă, cele 
40 de lacuri de acumulare, cu importanţă strategică, sunt la un grad de umplere de 68%. 
Ministrul a făcut un apel la consum raţional al apei potabile, pentru că presupune investiţii 
uriaşe de captare, de tratare, de transport şi de distribuţie şi nu putem în perioadele de secetă să 
consumăm mai mult de zece ori decât într-o perioadă normală, pentru a uda, relatează News.ro. 

„La Ministerul Mediului urmărim zi de zi aceste fenomene. Sunt trei elemente care sunt 
importante din punctul nostru de vedere: urmărirea şi analiza fenomenului de secetă 
pedologică, urmărirea şi prognozele pe fenomele extreme, astfel încât atât ISU cât şi autorităţile 
locale să fie informate din timp cu privire la fenomenele care sunt prognozate de ANM şi 
urmărim rezervele strategice de apă, la nivel naţional”, a spus ministrul Mediului. 

Tanczos Barna a precizat: „În ceea ce priveşte seceta pedologică, pot afirma că peste 70% din 
ţară este afectată de diverse faze ale secetei pedologice, moderată, puternică sau extremă. Avem 
din păcate şi zone cu secetă pedologică extremă, câteva zone relativ restrânse unde 
aprovizionarea cu precipitaţii este optimă.” 

https://www.qmagazine.ro/petre-daea-revine-la-agricultura-pentru-a-cincea-oara/
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Ministrul a prezentat şi concluziile pe fenomenele extreme: ”Sunt câteva zone afectate de o 
secetă extrem de puternică, în paralel cu fenomenele de ploi şi de furtuni, grindină, care se 
anunţă prasctic în paralel cu valul de căldură. Este o situaţie destul de ciudată, dar reală, 
probabil generată de schimbările climatice. Avem avertizări meteo în paralel, pe secetă şi pe 
fenomene extreme şi cantităţi uriaşe de apă pe anumite bazine hidrografice”, a spus Tanczos 
Barna. 

El a precizat că acolo unde se prognozează aceste fenomene extreme, mai ales cele de viituri, se 
lucrează în strânsă colaborare cu ISU şi cu autorităţile locale pentru a anunţa acele evenimente. 

Ministrul s-a referit şi la rezervele strategice de apă, afirmând că cele 40 de lacuri de acumulare, 
cu importanţă strategică, sunt la un grad de umplere de 68%. 

”Putem asigura rezerva strategică de apă, dar în paralel, anumite bazine hidrografice suferă de 
deficit uriaş de precipitaţii. Sunt deja bazine unde sunt râuri secate şi sunt deja bazine 
hidrografice unde fenomenele de secetă prelungită îşi arată efectele”, a spus el. 

Tanczos Barna a mai spus că sunt câteva regiuni unde ”media precipitaţiilor din ultimele 10 luni 
este la mai puţin de jumătate faţă de anii precedenţi”, a spus Barna, dând ca exemplu zone 
precum Tecuci, Adjud, Bârlad, Botoşani, Dârbani şi chiar şi Miercurea Ciuc. 

”Următoarele trei săptămâni vor fi caracterizate de aceste fenomene extreme, după data de 15 
vine cu val de căldură care va amplifica acest fenomen de secetă”, a afirmat ministrul Mediului. 

Tanczos Barna a spus că urmăreşte rezervele de apă pentru alimentarea cu apă potabilă a 
localităţilor, a cetăţenilor, în zonele critice. ”Cele mai mari probleme sunt acolo unde apa se 
obţine din foraj, capacitatea sistemelor este setată pe consumul normal de apă, la nivelul 
gospodăriilor şi, odată cu seceta, a crescut foarte mult consumul de apă”, a precizat Barna, 
afirmând că a făcut apel la un consum raţional al apei potabile, pentru că presupune ”investiţii 
uriaşe de captare, de tratare, de transport şi de distribuţie şi nu putem în perioadele de secetă să 
consumăm mai mult de zece ori decât într-o perioadă normală, pentru a uda”. 

”Periclităm şi punem în pericol alimentarea acestor sisteme, pe termen mediu şi lung, restricţiile 
care se implementează la nivel naţional, de alimentare cu apă a unor localităţi, sunt decise de 
autorităţile locale şi de furnizorii de apă tocmai pentru a păstra rezerva de apă”, a spus Tanczos 
Barna. 

Premierul Nicolae Ciucă a spus că ”este foarte important ca, dincolo de aceste restricţii, să fie o 
informare corectă a cetăţenilor, astfel încât să înţelegem cu toţii că este vorba de fenomene pe 
care nu le putem controla iar partea de consum raţional este o datorie civică a fiecăruia dintre 
noi”. 

”De la nivel guvernamental şi al autorităţilor locale avem nevoie să avemacest dialog, să 
menţinem oamenii informaţi, pentru a putea înţelege care este situaţia reală”, a mai spus 
premierul. 

https://www.g4media.ro/ministrul-mediului-70-din-tara-este-afectata-de-diverse-faze-ale-
secetei-pedologice-cele-40-de-lacuri-de-acumulare-cu-importanta-strategica-sunt-la-un-grad-
de-umplere-de-68-apel-la-consum-ratio.html 

 

https://www.g4media.ro/ministrul-mediului-70-din-tara-este-afectata-de-diverse-faze-ale-secetei-pedologice-cele-40-de-lacuri-de-acumulare-cu-importanta-strategica-sunt-la-un-grad-de-umplere-de-68-apel-la-consum-ratio.html
https://www.g4media.ro/ministrul-mediului-70-din-tara-este-afectata-de-diverse-faze-ale-secetei-pedologice-cele-40-de-lacuri-de-acumulare-cu-importanta-strategica-sunt-la-un-grad-de-umplere-de-68-apel-la-consum-ratio.html
https://www.g4media.ro/ministrul-mediului-70-din-tara-este-afectata-de-diverse-faze-ale-secetei-pedologice-cele-40-de-lacuri-de-acumulare-cu-importanta-strategica-sunt-la-un-grad-de-umplere-de-68-apel-la-consum-ratio.html
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7. Iohannis crede că are vreo şansă pentru o funcţie în NATO sau UE? Mesajul a 

fost: uite că muncesc! Interviu publicat de SpotMedia, pe 6 iulie 

• În esenţă mesajul preşedintelui este că, „în caz că nu aţi observat, se munceşte” sau „s-a 
muncit, avem rezultate la nivel de UE şi NATO, România e o ţară mai sigură şi asta nu e 
întâmplător, pentru că s-a muncit sau se munceşte şi, a propos, muncesc şi eu. 

• Dacă Klaus Iohannis îşi doreşte să meargă la NATO sau la UE, este un lucru bun şi 
onorant, şi pentru România, şi poate fi o bună strategie de exit şi pentru preşedinte, însă mai are 
doi ani şi jumătate în faţă şi, fără o schimbare, inclusiv la capitolul popularitate acasă, este o 
copilărie să crezi că aceia care la rândul lor îşi fac calcule pentru NATO/UE sau cei care susţin 
anumiţi candidaţi, din alte capitale, care preferă să lucreze prin proxy, nu îşi fac propriile lor 
analize. 

• Nu este o bătălie imposibilă nici acasă, nici în străinătate, dar reţeta e diferită: acasă ai 
nevoie de mai multă empatie şi internaţional ai nevoie de mai multă coerenţă şi de existenţa în 
sine pe piaţa ideilor, prin editoriale, interviuri, citări. 

Preşedintele a ieşit să ne spună că munceşte şi i-au lucit ochii la întrebarea legată de o funcţie de 
conducere în NATO: dacă Klaus Iohannis îşi doreşte să meargă la NATO sau UE, este un lucru 
bun şi onorant, şi pentru România, dar nu e suficient să vrea, întâi trebuie să demonstreze şi 
acasă, şi internaţional. 

Preşedintele României nu a avut niciun editorial în presa internaţională, nu a avut niciun 
interviu, nu a fost reactiv, citat în exclusivitate, ceea ce arată că această lipsă de apetit acasă e 
dublată  de lipsă de apetit de comunicare şi pe plan internaţional, spune analistul politic Radu 
Magdin. 

Radu Magdin: preşedintele Klaus Iohannis a organizat o conferinţă de presă, ceea ce nu se 
întâmplă atât de des. Care a fost acum declanşatorul, ce anume din context l-a determinat să 
răspundă acum întrebărilor jurnaliştilor? 

În primul rând, aş spune că a fost o conferinţă de presă care fie a fost gândită în sensul în care 
preşedintele să răspundă la mai multe întrebări şi asta să fie victoria, faptul că se detensionează 
parţial relaţia sa cu media şi comunicarea sa anormală cu media şi cetăţenii, pentru o Românie 
asumată ca normală, fie a fost o conferinţă de presă slab pregătită tematic. 

Spun asta pentru că, în mod normal, când vii şi vorbeşti într-o conferinţă de presă, vorbeşti cel 
puţin pentru cinci minute, anunţi ceva, vii cu o direcţie, încerci să transmiţi un mesaj puternic. 

Or, dacă ar fi să rezum pe scurt acele aproape două minute iniţiale în care a vorbit Klaus 
Iohannis ca deschidere a conferinţei de presă, în esenţă mesajul preşedintelui este că, „în caz că 
nu aţi observat, se munceşte” sau „s-a muncit, avem rezultate la nivel de UE şi NATO, România e 
o ţară mai sigură şi asta nu e întâmplător, pentru că s-a muncit sau se munceşte şi,  a propos, 
muncesc şi eu. E adevărat, munceşte şi Ministerul de Externe, muncesc şi reprezentanţii noştri, 
dar clar, muncesc şi eu”. 

Chiar dacă modestia e mascată sub forma „România a obţinut victorii", indirect înţelegem că 
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dumnealui este România şi că, atunci când România a punctat, de fapt asta se datorează 
dumnealui, prin reprezentare eficientă. 

Preşedintele culege ceea ce a semănat. 

În esenţă, fără un apetit pentru comunicare, fără existenţa unei preocupări continuate, din 
respect faţă de cetăţeni şi faţă de media, a unei comunicări strategice, este normal să nu reuşeşti, 
în percepţia publică, să punctezi, chiar şi atunci când ai dreptate şi îţi faci treaba. 

Personal, eu cred că dincolo de sintagma haioasă propusă de un coleg de partid al domnului 
Iohannis, şi anume că preşedintele are de câteva luni o activitate furibundă, aş spune că atât ca 
percepţie, cât şi ca realitate, eu sunt sigur ca analist că preşedintele munceşte mai mult ca 
oricând anul acesta, poate chiar în 2022 munceşte mai mult decât în toţi ceilalţi ani de până 
acum la pachet. 

Asta este bine, o veste bună. 

Vestea proastă este că Iohannis plăteşte în clipa de faţă preţul, să nu uităm că este sub 20% 
popularitate şi încredere. Este la cote minimale ca interlocutor pentru media. În consecinţă, să 
nu fie surprins de faptul că nu e lăudată activitatea dumnealui. 

A propos de nevoia lansării acestei conferinţe, cred că vine dintr-un fel de frustrare parţial 
legitimă, din punctul lui de vedere, pentru că are sentimentul că munceşte alături de echipa 
dumnealui şi de MAE. Frustrarea e că lumea nu mai apreciază ceea ce el face, tocmai acum când, 
ironic, se apucă şi dumnealui să facă ceva.  

Cred că în cheia aceasta trebuie să privim conferinţa de presă, mergând în paralel cu lucirea 
dumnealui, pentru că efectiv i-au lucit ochii când a fost întrebat de NATO: faptul că aceste acţiuni 
ale lui pot fi o pasarelă, dincolo de serviciile aduse României în ultimele trei luni, această 
activitate furibundă, cum îi spunea Rareş Bogdan, îi pot servi şi ca o rampă de lansare pentru 
NATO , anul viitor, sau pentru o poziţie europeană, în 2024, cu atât mai bine. 

Sunt teme care erau pe agenda media: plagiatul premierului, Legile securităţii naţionale, 
războiul din Ucraina şi cum anume comunică România pe această temă. A avut preşedintele 
răspunsuri pregătite, cunoscând agenda? Dacă ne uităm la conţinut, preşedintele nu a dat nicio 
ştire, să spunem aşa. 

A folosit de cel puţin două ori cuvântul „exhaustiv”: „V-am răspuns exhaustiv”. Eu nu cred că 
„exhaustiv” înseamnă o propoziţie sau un paragraf, ci înseamnă să dai explicaţii detaliate. Cred 
că a vrut să spună „evaziv”. 

De asemenea, aş remarca că austeritatea nu este neapărat un procedeu, am văzut  o burtieră la 
televizor care spunea că preşedintele nu va gira austeritatea ca procedeu. Ar trebui să urmărim 
mai atent sensul cuvintelor. 

Din nou: dacă Klaus Iohannis îşi doreşte să meargă la NATO şi la UE, este un lucru bun şi 
onorant, şi pentru România, şi poate fi o bună strategie de exit şi pentru preşedinte, însă mai are 
doi ani şi jumătate în faţă şi, fără o schimbare, inclusiv la capitolul popularitate acasă, este o 
copilărie să crezi că aceia care la rândul lor îşi fac calcule pentru NATO/UE sau cei care susţin 
anumiţi candidaţi, din alte capitale, care preferă să lucreze prin proxy, nu îşi fac propriile lor 
analize cu privire la popularitatea ta acasă şi la cât de vandabil eşti intern şi extern ca produs 
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politic pentru o poziţie ca secretar general al NATO sau de preşedinte al Consiliului European 
sau în cadrul Comisiei Europene. 

Din această perspectivă, e în interesul preşedintelui să-şi exerseze muşchiul comunicaţional 
acasă, să înceapă să spună lucrurile mai cu subiect şi predicat. 

Dacă e să ne uităm la comunicarea pe tema Ucrainei, pe care o menţionaţi, situaţia stă aşa: noi în 
ultimele luni am avut doar doi comunicatori în plan internaţional, pe premierul Ciucă, o singură 
dată, în Time Magazine, şi l-am avut pe ministrul de Externe. 

Preşedintele României nu a avut niciun editorial în presa internaţională, nu a avut niciun 
interviu, nu a fost reactiv, citat în exclusivitate de cineva, ceea ce arată că această lipsă de apetit 
acasă e dublată  de lipsă de apetit de comunicare şi pe plan internaţional. 

L-aş pune aici în oglindă cu doamna prim-ministru a Estoniei, care este,  cum se spune în zona 
anglo-saxonă, all over the place, inclusiv într-un articol pentru Financial Times, secretarul 
general al NATO s-a referit în repetate rânduri la poziţia estoniană şi la comentariile premierei 
estoniene. 

Sigur că respectivele comentarii pot fi plăcute sau nu de anumiţi colegi de alianţă. Atunci când 
eşti vocal, când spui lucrurile cu subiect şi predicat, poate antrenezi şi antipatii, dar sigur 
antrenezi respect şi din această  perspectivă preşedintele României trebuie să lucreze mai mult 
în perioada următoare. 

Nu este o bătălie imposibilă  nici acasă, nici în străinătate, dar reţeta e diferită: acasă ai nevoie de 
mai multă empatie şi internaţional ai nevoie de mai multă coerenţă şi de existenţa în sine pe 
piaţa ideilor, prin editoriale, interviuri, citări. 

Simplul fapt că se dă pe surse în România că avem un candidat la ceva, noi, analiştii, ştim că a 
avut multe întâlniri în marja summit-ului NATO şi că e posibil să se pitch-uiască, încearcă să 
obţină o poziţie, dar asta e altceva. De aici până la reuşita efectivă e cale mare. 

Eu îi urez succes, ar fi un lucru bun şi pentru România, dar dumnealui trebuie să înţeleagă că 
trebuie să-şi facă treaba în perioada imediat următoare şi pentru noi. Dincolo de poze şi de 
premii, ar trebui să se gândească concret ce plan are pentru România, să ni-l comunice, să-l 
discutăm, să ne ajute să-l implementăm ca să avem şi noi succes, nu doar dumnealui. Dacă 
dumnealui ajută România cu planurile sale, şi România îl va ajuta cu planurile lui. 

Dacă priveşte lucrurile dintr-o perspectivă distanto-egosită, s-ar putea să aibă surpriza ca acest 
lucru să fie mapat şi de competitorii săi la nivel de NATO şi UE şi să nu reuşească combinaţii de 
sprijin. 

Este foarte bine că preşedintele a fost luat la întrebări pe teme de politică internă, pentru că, 
totuşi, în regimul nostru constituţional, deşi preşedintele nu este un preşedinte solar, pe model 
francez, bătălia pentru prezidenţiale e considerată cea mai importantă şi dumnealui a câştigat, 
chiar şi din raţiuni negative – să nu iasă Ponta sau să nu iasă Dăncilă – are o responsabilitate. 

El a făcut câteva mari promisiuni: România lucrului bine făcut, de pildă. Care lucru, care făcut? 
Apoi, România educată. Educată când? Cât mai aşteptăm acest pas cu pas? 

Ceea ce s-a întâmplat ieri a fost un lucru de normalitate, preşedintele a venit normal şi a răspuns 
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la întrebări cât a putut, pe principiul „atât s-a putut”. 

Care a fost miza ieşirii publice a preşedintelui? Ce a vrut, totuşi, să spună şi cui, din tot ceea ce a 
spus? Cui s-a adresat? 

Din punctul meu de vedere, a vrut sa puncteze faptul că munceşte şi că obţine rezultate. 

Separat de acest lucru, nu aş îndrăzni să vorbesc în termeni de întrebări servite/neservite, dar în 
mod cert s-a bucurat cel mai mult de întrebarea legată de NATO, iar restul au fost întrebări 
necesare, în mare parte incomode pentru preşedinte, dar care au făcut majoritatea ştirilor. 

Limbajul corporal spune foarte multe şi clar preşedintele nostru se încălzeşte pentru ceva 
extern, cu menţiunea că nu e suficient să-ţi doreşti ceva în viaţă, trebuie să te mai şi pregăteşti şi 
trebuie să faci ceva pentru o coaliţie de sprijin înclusiv acasă, şi anume să ai rezultate pentru 
România. 

Mesajele sunt prioritar interne, dar preşedintele ştie că e posibil ca mesajele să fie remarcate şi 
în alte cancelarii, având în vedere că după o conferinţă de presă considerată majoră, tocmai prin 
faptul că el comunică rar, ambasadele, reprezentanţele vor trimite acasă rapoarte cu privire la 
această conferinţă, inclusiv la întrebarea legată de NATO.    

https://spotmedia.ro/stiri/politica/iohannis-crede-ca-are-vreo-sansa-pentru-o-functie-in-nato-
sau-ue-mesajele-din-conferinta-de-presa-interviu 

 

 

8. BNR majorează cu 1% dobânda cheie. Cu cât cresc ratele la credit? 

Analist:„2023 va fi anul supravieţuirii” – publicat de România Liberă, pe 6 iulie 

Banca Naţională a României a majorat miercuri dobânda cheie până la 4.75%, cu un punct 
procentual faţă de nivelul anterior şi peste aşteptările analiştilor. BNR încearcă să limiteze 
inflaţia, ajunsă la două cifre. Ratele la credite, deja mărite, s-ar putea dubla faţă de nivelul de 
anul trecut. 

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a decis în şedinţa de miercuri: 

• majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 4,75 la sută pe an, de la 3,75 la 
sută pe an, începând cu data de 7 iulie 2022; 

• majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 5,75 la sută pe an, 
de la 4,75 la sută pe an şi creşterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 3,75 la sută, de la 
2,75 la sută pe an, începând cu data de 7 iulie 2022; 

• păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară; 

• menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele 
în lei şi în valută ale instituţiilor de credit. 

Deciziile i-au luat prin surprindere pe analiştii economici care se aşteptau la o creştere mai mică 

https://spotmedia.ro/stiri/politica/iohannis-crede-ca-are-vreo-sansa-pentru-o-functie-in-nato-sau-ue-mesajele-din-conferinta-de-presa-interviu
https://spotmedia.ro/stiri/politica/iohannis-crede-ca-are-vreo-sansa-pentru-o-functie-in-nato-sau-ue-mesajele-din-conferinta-de-presa-interviu
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a ratei de referinţă. 

Prin măsurile luate, BNR speră să ajute la diminuarea inflaţiei, care a ajuns în luna mai la 14,5% 
pe fondul unor majorări de preţuri la gaze de 86%, cartofi, de 50%, şi ulei, de 44%. Este prima 
dată din 2004 când inflaţia a avut din nou două cifre. 

Într-un interviu pentru Europa Liberă, consultantul Adrian Negrescu explică efectele pe care le 
va avea decizia băncii centrale. 

Rata la un credit imobiliar de 250.000 de lei pe 30 de ani va ajunge undeva la 2.600 de lei. Anul 
trecut era de 1.350-1.400 de lei. 

Europa liberă: Este cea mai mare majorare a dobânzii de politică monetară din 2008 până acum. 
Cu ce urmări? 

Adrian Negrescu: Este un semnal pentru scumpirea creditelor, pentru creşterea ratelor pe care 
românii le plătesc la bancă, un semnal pentru o încetinire a ritmului de creditare, un semnal că 
ne îndreptăm spre recesiune. 

Europa liberă: Care va fi efectul asupra inflaţiei? 

Adrian Negrescu: Decizia Băncii Naţionale vine în concordanţă cu inflaţia. Cu cât inflaţia va fi mai 
mare, cu atât şi dobânda băncii naţionale va creşte. Este singura metodă aflată la îndemâna 
băncii naţionale pentru a stăvili acest val inflaţionist. 

Din păcate, dincolo de dorinţa BNR de a stăvili inflaţia, efectele deja se resimt în economie: 
creditarea a scăzut foarte, foarte mult, românii iau, din ce în ce mai greu, credite de la bănci, 
motiv pentru care inclusiv industria construcţiilor va avea de suferit. 

Consultantul economic Adrian Negrescu crede că abia în 2023 ne vom confrunta cu vârful 
valului inflaţionist.  

Băncile oferă din ce în ce mai puţine credite către companii, iar faptul că firmele se împrumută 
mai scump şi se vor împrumuta din ce în ce mai scump va afecta inclusiv creşterea preţurilor. 
Multe dintre companii vor trece în costurile finale aceste majorări de dobândă la creditele pe 
care le accesează. 

Europa liberă: Cu cât vor creşte creditele pentru populaţie? 

Adrian Negrescu: Majorarea dobânzii cheie cu un punct procentual va duce la o creştere a 
indicelui ROBOR cu unul până la două puncte procentuale şi a IRCC-ului, probabil din toamnă, cu 
un asemenea nivel. 

Ne aşteptăm la un ROBOR de 7-8% e luna viitoare şi la un IRCC de peste 5% undeva în luna 
octombrie. Asta va însemna că, de exemplu, rata la un credit imobiliar de 250.000 de lei luat pe 
30 de ani va ajunge undeva la 2.600 de lei, în condiţiile în care anul trecut rata era de 1.350-
1.400 de lei. Putem vorbi de o dublare a ratelor în viitor. Acum, pentru acelaşi credit, rata este 
deja de 2.200 de lei, deci cu aproape 1.000 de lei mai mare faţă de anul trecut. 

Europa liberă: Există previziuni despre cât va mai dura acest val inflaţionist? 
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Adrian Negrescu: Banca Angliei ne spunea astăzi că ne îndreptăm spre o furtună perfectă şi că 
autorităţile trebuie să îşi ia măsuri de prevenţie. Din nefericire, acest val inflaţionist va continua 
şi se va accentua în perioada următoare. 

Ne aşteaptă, din păcate, o primăvară a anului 2023 extrem de scumpă, mai scumpă decât cea din 
din acest an pentru că prin compensarea facturilor la energie şi gaze nu am făcut altceva decât să 
ascundem gunoiul sub preş. 

Adrian Negrescu, consultant economic 

La nivel internaţional şi în România, toate prognozele băncii naţionale care prevedeau un vârf al 
inflaţiei undeva în această vară, s-ar putea să fie spulberate şi date peste cap de evoluţia creşterii 
preţurilor, mai ale energiei, gaze şi electricitate. 

Ne aşteptăm la o inflaţie de peste 12 chiar 13% în lunile următoare, chiar până la finele anului şi 
un nou val puternic de inflaţie în primăvara anului viitor atunci când vor fi eliminate facilităţi la 
plata energiei electrice şi a gazelor. 

Europa liberă: Ce îi sfătuiţi pe cei cu credite? Să folosească facilitatea guvernului şi să amâne 
plata creditelor? 

Adrian Negrescu: Sfatul meu este ca, din veniturile pe care le au, să încerce să plătească cât de 
mult, cât de puţin la bancă. Unii, dacă pot plăti în avans, ar fi excelent pentru că îşi reduc foarte 
mult dobânda, cei care nu pot plăti la timp ratele au soluţia de a merge la bancă şi de a renegocia 
împrumutul pe o rată puţin mai mare cu o dobândă fixă pe următorii cinci ani şi o rată ceva mai 
mică pentru următorii ani când este aşteptat acelaşi val inflaţionist. 

Mai există soluţia oferită de autorităţi, cea de amânare a ratelor pentru 9 luni, care, din punctul 
meu de vedere, reprezintă un cadou otrăvit pentru că nu rezolvă problema, doar o amână. Nu 
avem nicio garanţie că peste 9 luni situaţia economică din punct de vedere al dobânzilor va fi 
mult mai bună decât în prezent. Mai mult decât atât, la cum arată prognozele în prezent, este 
posibil ca, peste nouă luni, cei care şi-au amânat ratele să se trezească cu rate majorate cu cel 
puţin 30% faţă de cei care nu le-au amânat. 

În perioada următoare trebuie să strângem cureaua fiecare dintre noi, dacă statul nu îşi permite 
să o strângă. Din păcate, singura noastră armă în faţa creşterii taxelor, în condiţiile creşterii 
dobânzilor, este să ne reducem cât mai mult cheltuielile şi să încercăm să supravieţuim. 

https://romania.europalibera.org/a/bnr-majoreaz%C4%83-dob%C3%A2nda-de-
politic%C4%83-monetar%C4%83/31931620.html 

 

 

9. Vremuri bune pentru „sado-monetarism”: De ce e inflaţia atât de mare în SUA 

şi cât de mare e pericolul de recesiune – analiză publicată de Panorama, pe 5 iulie 

„Le-au dat bani degeaba şi acum stau acasă şi nu vor să muncească. Bani peste bani! Am aplicat 
şi eu pentru un grant şi nu am primit nimic”, se plânge Pedro.  

https://romania.europalibera.org/a/bnr-majoreaz%C4%83-dob%C3%A2nda-de-politic%C4%83-monetar%C4%83/31931620.html
https://romania.europalibera.org/a/bnr-majoreaz%C4%83-dob%C3%A2nda-de-politic%C4%83-monetar%C4%83/31931620.html
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Pedro e argentinian. A trăit, deci, mulţi ani înconjurat de inflaţie galopantă, a cunoscut multe 
crize economice şi politici monetare dezastruoase. A văzut cu ochii lui, la începutul anilor â90, 
inflaţia şi haosul economic de la prăbuşirea URSS. Şi le aminteşte amuzat acum. Pedro nu e, deci, 
slab de înger în astfel de chestiuni. Totuşi, dacă de la Argentina lui nu mai are de mult speranţe 
că se va face bine din punct de vedere economic, Pedro e foarte supărat pe guvernul american.  

Stabilit de aproape 20 de ani în Statele Unite, bărbatul are un hotel modest în zona de nord a 
Miami Beach, la o aruncătură de băţ de plajă. Din holul acestui hotel, cu o recepţie cu multe 
oglinzi şi un borcan de ness la uşă pentru turişti, lângă un fierbător şi pahare de unică folosinţă, 
Pedro face analiză macroeconomică. Şi nu e departe de ce poţi auzi şi la televizor, în Uber, ori la 
terase. Pe scurt, Pedro crede că Administraţia Biden a fost mână largă cu ajutoarele din timpul 
pandemiei şi că de aici se trag parte din problemele economice actuale.  

Timp de şase săptămâni, am traversat Statele Unite de la nord-est la sud, de pe o coastă pe 
cealaltă. Peste tot, indiferent de stat, de culoarea lui politică sau a celor cu care am stat de vorbă, 
am întâlnit două lucruri: pe de-o parte, oameni, la fel ca Pedro, nemulţumiţi de starea economiei 
şi de ajutoarele fără precedent pe care le-au primit americanii, pentru a face faţă poverii crizei 
COVID; pe de altă parte, peste tot sunt afişe de angajări, promisiuni de bonusuri la semnare, 
plata salariului la finalul fiecărei săptămâni şi tot felul de alte beneficii înşirate pe panouri 
luminoase sau pe coli A4 lipite pe uşi. Vezi asta mai ales în servicii, în cazul joburilor cel mai 
prost plătite, cum ar fi cele din fast food-uri.  

Dacă punem realitatea din teren lângă cea din statistici, care ne spun că rata şomajului rămâne 
scăzută în Statele Unite, 3,6% în luna mai, e posibil ca adevărul să nu fie că oamenii au ales să nu 
se întoarcă la muncă şi să mai trăiască din ajutoare, cum sugerează mai ales tabăra 
conservatoare, ci că lucrează altceva. E o concluzie care ne duce la altă fenomen, cel al „revoluţiei 
demisiilor”, descris de Panorama aici. 

Cu indicele preţurilor la un record al ultimilor 40 de ani (8,6% în mai), Statele Unite au ajuns să 
aibă o inflaţie mai mare decât celelalte economii dezvoltate din G7. Germania e aici pe locul al 
doilea, cu 7,9% inflaţie raportată pentru luna mai. 

Sunt generaţii întregi de americani care nu au mai trăit aşa ceva. Pentru ei, preţurile scăpate de 
sub control şi galonul de benzină atât de scump, încât să ajungi să-l drămuieşti (pentru prima 
dată în istorie, media naţională pentru un galon, adică 3,8 litri de benzină, a atins 5 dolari în 
iunie), toate acestea erau până acum poveşti de pe vremea părinţilor sau bunicilor. 

Polemica ajutoarelor din timpul pandemiei 

Criticii politicilor monetare şi fiscale ale Administraţiei Biden pun parte din nivelul inflaţiei din 
SUA pe seama ajutoarelor fără precedent acordate de statul federal pe timpul pandemiei – cele 
de care se plângea şi argentinianul Pedro din Miami.  

Americanii au avut în pandemie trei runde de plăţi directe, aşa-zisele cecuri de stimulare 
economică. A fost un experiment şi efort logistic şi bugetar fără precedent, chiar şi ţinând cont 
de experienţa recesiunii din anii 2000. Acum, că plăţile au fost făcute, iar cecurile încasate, 
datele vorbesc despre o reducere semnificativă a sărăciei în rândul copiilor. 

În tabăra opusă, sunt cei care acuză risipa. Dincolo de bătăliile politice, căci e an electoral în 
State, mai aproape de firul ierbii, reacţia critică trebuie plasată şi în context istoric şi cultural: 
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Statele Unite, în fond, nu sunt un stat social. 

Vara trecută, un calcul al republicanilor din Congres – opoziţia profund nemulţumită de nivelul 
cheltuielilor din pandemie – arăta că o familie generică de doi adulţi şomeri, cu doi minori în 
întreţinere, ar fi urmat să primească, până în toamna lui 2021, peste 100.000 de dolari sub 
formă de plăţi directe şi scutiri de taxe. Cea mai mare parte din suma aceasta (peste două treimi) 
ar fi ajutoarele extraordinare de şomaj. 

„E uşor să fii deştept post-factum, aşa că acum ştim că pachetele de ajutor şi relansare 
economică au fost mai mari decât ar fi fost nevoie. Am fi putut fi mai cumpătaţi cu cheltuielile 
acestea. Pe de altă parte, Statele Unite operau într-un climat de profundă incertitudine. Nu am 
ştiut de ce va fi nevoie, cât va dura. Trebuia să o facem, deşi acum ştim că aceste cheltuieli 
puteau fi mai mici”, e replica lui Uri Dadush*, economist stabilit la Washington D.C., expert în 
politici economice internaţionale şi cercetător în cadrul think-tank-ului economic Bruegel. 

„Părerea mea e că mare parte din acest ajutor al statului a fost esenţial. Mulţi oameni pur şi 
simplu nu au putut lucra în timpul pandemiei, acum e foarte uşor să uităm asta. Mult mai multe 
firme ar fi dat faliment. Dacă am fi gestionat pandemia mai bine, nu am fi avut nevoie de atâtea 
cheltuieli”, adaugă profesorul, într-un interviu acordat Panorama pe Zoom.  

S-au injectat prea mulţi bani, de teamă să nu fie prea puţini 

Deşi inflaţia e una din luptele post-pandemice cu care se confruntă întreaga lume, cum au ajuns 
Statele Unite în mod special să aibă o inflaţie atât de mare? 

„Pandemia a creat o recesiune foarte abruptă, dar care nu a durat foarte mult”, începe Uri 
Dadush să retraseze filmul actualei crize. „Recesiunea a dus la o scădere a investiţiilor, 
retragerea unui număr mare de oameni de pe piaţa muncii, din cauza virusului, şi o creştere 
uriaşă în nivelul de economisire”, continuă.  

Pe urmă, când recesiunea era la apogeu, Administraţia Biden a venit cu nişte măsuri de 
relansare economică absolut nemaiîntâlnite – un pachet de 1.900 de miliarde de dolari. În total, 
cele trei pachete pandemice, inclusiv cele aprobate de Administraţia Trump, ajung la 5.000 de 
miliarde de dolari. 

„La finalul lui 2020, am văzut o combinaţie de factori: pachete uriaşe de stimulare a economiei, 
oamenii aveau iar încredere în economie şi îşi scădeau rata de economisire. În acelaşi timp, atât 
în SUA, cât şi în restul lumii, liniile de aprovizionare nu au revenit la normal, pentru că aşa ceva 
durează, iar virusul tot revenea şi lovea ţările în momente diferite. Aceşti trei factori au creat o 
ruptură fără precedent între cererea tot mai mare şi problemele de aprovizionare. Acestea sunt 
cauzele principale ale inflaţiei. Mulţi dintre noi nu am anticipat-o corect. Dar s-a întâmplat”, 
explică economistul american. 

Războiul, jokerul aruncat de Vladimir Putin pe masă 

Peste aceste cauze, au venit criza energiei şi războiul rusesc din Ucraina (războiul a acutizat 
criza energiei care exista deja), care au pus şi mai multă presiune pe lanţurile de aprovizionare 
şi au dus la noi creşteri de preţuri şi incertitudine în economia globală.  

„Războiul a fost jokerul care a apărut de nicăieri, în februarie, în această ecuaţie şi care a adăugat 
probabil două puncte procentuale la inflaţie, cu creşterea preţului petrolului, a alimentelor etc.”, 
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spune Uri Dadush. 

Rezumat simplist, deci, inflaţia de eră Covid e rezultatul confruntării dintre cerere şi ofertă. Sunt 
prea mulţi bani şi prea puţine bunuri în piaţă. Oferta e limitată nu doar de Covid şi, acum, de 
efectele războiului, ci şi de probleme sistemice care existau deja în comerţul şi transportul 
globale.  

De ce s-a spulberat speranţa că inflaţia e trecătoare 

Multă vreme, economiştii şi guvernanţii deopotrivă au fost convinşi că inflaţia pandemică va fi 
trecătoare. Uri Dadush s-a numărat printre ei: „Şi eu am crezut că va fi trecătoare, pentru că m-
am concentrat prea mult pe problemele de aprovizionare. Am crezut că, odată ce pandemia nu 
mai e, lanţurile de aprovizionare îşi vor reveni în 3-6 luni şi că ruptura dintre cerere şi ofertă se 
va remedia rapid”.  

Nu s-a întâmplat asta, din mai multe motive. Principalul e că pachetele de relansare economică 
au fost mai mari şi cu bătaie mai lungă decât s-au aşteptat experţii. Pe urmă, pandemia a lovit în 
valuri, ceea ce a făcut revenirea la „normalul” producţiei, al transportului şi comerţului global 
mult mai dificilă.  

„Dincolo de toate acestea, suntem la finalul unei perioade de aproximativ 12 ani de politici 
monetare foarte, foarte laxe, care au devenit şi mai laxe în timpul pandemiei. Când a venit 
această creştere uriaşă a cererii, după pachetele de relansare economică, bani erau, dobânzile 
erau foarte mici, oamenii se puteau împrumuta în continuare, băncile aveau bani. Erau bani uşor 
accesibili peste tot. S-a creat o furtună perfectă, care a alimentat inflaţia”, arată economistul 
intervievat de Panorama. 

Pe urmă, e rezilienţa inflaţiei, care are o viaţă proprie, o inerţie. Aşteptările noastre pesimiste se 
pot transforma într-o profeţie autoîmplinită. 

„Odată ce oamenii înţeleg că pot creşte preţurile, că pot cere salarii mai mari, pentru a li se 
acoperi creşterea costului vieţii, începi să ai un efect de valul al doilea al inflaţiei, pentru că 
oamenii îşi ajustează aşteptările – că e vorba de preţuri, la nivelul business-urilor, sau de salarii, 
la nivel de individ”, explică economistul. 

În acest moment, ne apropiem de acest al doilea val, crede el. Sindicatele încep să vorbească deja 
despre majorările salariale pentru a ţine pasul cu explozia preţurilor. 

Ce urmează acum 

Dacă ne uităm la ce se întâmplă acum la nivelul marilor bănci centrale – ce s-a întâmplat inclusiv 
în România -, vom vedea politici tot mai agresive în vederea scumpirii creditării şi a eliminării 
din piaţă a surplusulului de bani din timpul pandemiei.  

La mijlocul lui iunie, Rezerva Federală Americană, Fed, a anunţat cea mai mare creştere a 
dobânzii de politică monetară din ultimii aproape 30 de ani, de 0,75%. Vor urma alte creşteri de 
dobândă, posibil chiar luna aceasta.  

„Nu e niciun secret ce trebuie să se întâmple”, comentează Uri Dadush. „Trebuie să avem dobânzi 
mai mari, trebuie să laşi pachetele de stimulare economică să expire. Nu pompăm şi mai mulţi 
bani”.  
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În teorie, ar fi nevoie de 1-2 ani pentru ca efectele pachetelor de stimulare economică să se 
absoarbă.  

„Trebuie să rupem ciclul inflaţiei, nu e de ajuns să ne bazăm pe ajustările naturale. Trebuie să 
apăsăm pedala de frână când vine vorba de expansiune monetară. La urma urmelor, nu avem 
cum să nu forţăm o răcire puternică a economiei pentru a reduce presiunile inflaţioniste. Sigur 
că, în teorie, ai putea să zici că o să creşti oferta. Dar, în realitate, eşti limitat aici. O înţelegere 
rudimentară a macroeconomiei ne spune că creşterea cererii e un proces pe termen lung, legat 
de investiţii, de creşterea forţei de muncă, de evoluţii tehnologice care să sporească 
productivitatea. Toate astea au nevoie de ani de zile”. 

Sunt vremuri bune pentru sado-monetarişti, comenta recent economistul de Nobel Paul 
Krugman în New York Times, referindu-se la termenul inventat pentru a descrie politicile 
economice ale fostului cancelar britanic Margaret Thatcher. Sado-monetariştii de azi sunt cei 
care cer creşterea dobânzilor de referinţă şi politici de austeritate mai mult din principiu decât 
pentru că se uită cu atenţie la starea economiei.  

„Unul dinte cele mai mari riscuri cu care se confruntă acum economia SUA e că vocile sado-
monetarismului vor avea prea multă influenţă asupra politicilor”, scrie Krugman, care 
avertizează că americanii riscă să intre în hora unei intervenţii monetare prea agresive: „Inflaţia 
e o problemă reală, iar Fed trebuie să intervină. Dar ar fi tragic dacă Fed ar asculta de cei care, în 
realitate, cer o frânare mult mai puternică decât pare că are nevoie economia”. 

Vine recesiunea? 

Dacă ne uităm la creşterea dobânzii-cheie de către Fed şi la istoria economică a ultimelor 
decenii, constatăm că, aproape de fiecare dată când banca centrală americană a majorat 
dobânda pentru a scădea inflaţia, Statele Unite au intrat în recesiune. E, de altfel, un scenariu 
discutat tot mai intens în cercurile economice, media şi politice de peste Ocean. 

„Nu încercăm să provocăm o recesiune”, a dat asigurări şeful Fed, Jerome Powell, în cadrul unei 
audieri în Congres. Un astfel de scenariu, recesiunea, e posibil. Dar, promite Powell, nu e 
probabil. Totuşi, nu va fi deloc uşor să se obţină acel „soft landing” al economiei americane care 
ar fi de dorit acum, după supraturarea din ultimii ani. 

Acelaşi lucru crede şi Uri Dadush: 

„Ultima dată când am avut o situaţie similară a fost la sfârşitul anilor â70 – începutul anilor â80. 
La acea vreme, am avut o inflaţie de 15-16%, o recesiune foarte mare şi probleme uriaşe, o criză 
a datoriei. Să sperăm că de data aceasta reuşim să evităm recesiunea. Sunt şanse, pentru că 
inflaţia nu e chiar la acel nivel, e mai bruscă, nu atât de sedimentată. Aşa că e posibil să nu avem 
nevoie de o răcire atât de bruscă a economiei. Dar va fi nevoie de o încetinire a economiei”. 

Un sondaj făcut de Wall Street Journal într-un grup de peste 50 de economişti a dat la 44% 
probabilitatea unei recesiuni în Statele Unite în următorul an.  

Şi mai multe sunt, însă, vocile care spun că europenii, mai ales economiile din Zona Euro, au şi 
mai multe motive decât americanii să se aştepte la o recesiune. 

Mai nou, lupta cu inflaţia din Statele Unite a intrat în teritoriul populist, faza pe tweet-uri. După 
ce preşedintele Biden a postat pe reţeaua de socializare un mesaj în care îi dojenea pe petrolişti 
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că, deşi preţul ţiţeiului a scăzut, la pompă nu s-a întâmplat nimic, au urmat replici fără mănuşi 
din mediul de business, inclusiv de la magnatul Amazon, Jeff Bezos. 

Stabilit în Washington DC, este expert în politici economice internaţionale şi cercetător în cadrul 
think-tank-ului economic Bruegel, din Bruxelles. Co-autor al mai multor cărţi despre economie, 
politici monetare, globalizare şi comerţ internaţional, Uri Dadush are un doctorat în Business 
Economics de la Universitatea Harvard. Oferă consultanţă mai multor organizaţii şi corporaţii 
internaţionale. A ocupat funcţii proeminente în cadrul Băncii Mondiale, al World Economic 
Forum. A fost preşedintele Economist Intelligence Unit şi consultant McKinsey. Articolele sale pe 
teme de economie globală au fost publicate în presa internaţională de renume, de la Financial 
Times, la Wall Street Journal, Foreign Affairs, Foreign Policy, Il Sole 24 Ore şi LâEspresso. 

https://panorama.ro/inflatie-sua-recesiune-fed-dobanda/ 

 

 

10. Ce se ascunde în spatele destituirii numărului doi al Bisericii Ortodoxe 
Ruse. Credincioşii regimului dispar, prevestind probleme grave – publicat de 
Ziare.com, pe 7 iulie 

Vladimir Putin l-a demis pe mitropolitul Ilarion, adesea descris ca ministru de externe al 
Bisericii Ortodoxe Ruse, şi considerat chiar un posibil succesor al Patriarhului Kirill, în vârstă de 
76 de ani. 

Chiar dacă nu eşti un expert ecleziastic, această mişcare are semnificaţii adânci, deoarece Biseria 
Ortodoxă Rusă este un braţ semi-oficial al regimului Putin scrie în CEPA Elisabeth Braw, 
editorialist al revistei americane Foreign Policy. 

Până la demiterea sa luna trecută, Ilarion era un prinţul moştenitor de facto al Bisericii Ortodoxe 
Ruse. Şi, spre deosebire de liderul său actual, patriarhul Kirill pro-regim, mitropolitul Ilarion 
este un cleric energic şi foarte inteligent, un teolog de marcă şi un compozitor desăvârşit. Şi în 
timp ce sprijinul ferm al lui Kirill pentru politicile Kremlinului pare să fie motivat în mare parte 
de oportunism, Ilarion a trecut de-a lungul anilor, drept un cleric mai independent. 

Demiterea sa semnalează că Putin nu mai poate tolera nici cea mai mică gândire independentă 
în vecinătatea sa. Când regimurile autoritare ating această etapă de decădere, de obicei nu pot 
supravieţui – deşi perioada dintre putregaiul vizibil şi colaps poate fi dezordonată şi dureroasă. 

Ce a atras mânia lui Putin 

La începutul lunii iunie, atriarhul Kirill al Moscovei l-a demis pe Iilarion din funcţiile sale de 
preşedinte al Departamentului de Relaţii Externe Bisericeşti al Patriarhiei Moscovei şi Mitropolit 
de Volokolamsk. 

Într-un anunţ de după şedinţa ordinară a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, din 5 iunie, 
se precizează că Sinodul a decis să-l şi pe demită pe mitropolitul Markos al Budapestei şi 
Ungariei din administraţia Eparhiei, mulţumindu-i pentru munca depusă. 

https://panorama.ro/inflatie-sua-recesiune-fed-dobanda/
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Totodată, „Mitropolitul Iilarion de Volokolamsk va fi administratorul Mitropoliei de Budapesta-
Ungaria, cu scutirea sa de atribuţiile de preşedinte al Departamentului de Relaţii Externe 
Bisericeşti şi membru permanent al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse”. 

Poziţia adoptată de Mitropolitul Hilarion de Volokolamsk, cu privire la războiul din Ucraina şi la 
relaţiile cu celelalte Biserici, ar putea să-l fi costat scump. 

Prima a fost întâlnirea sa cu Arhiepiscopul Chrysostomos al Ciprului în Cipru, în cadrul Adunării 
Ortodoxe a Consiliului Mondial al Bisericilor, în ciuda faptului că Biserica Rusiei a întrerupt 
comuniunea euharistică cu Arhiepiscopul Ciprului, după ce acesta din urmă a recunoscut 
Biserica Autocefală a Ucrainei. 

Aceasta a fost urmată de pre-conferinţa Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB) şi de textul de 
concluzie emis la final, care a vorbit despre o condamnare unanimă a războiului care face ravagii 
în Ucraina. 

Mitropolitul de Volokolamsk a fost prezent la întâlnire, în calitate de şef al misiunii Bisericii 
Ruse, aşa cum a fost prezent şi la discuţiile care au dus la textul final al concluziilor, care a fost 
adoptat în unanimitate. 

În declaraţiile sale recente privind relaţiile cu „Bisericile Ortodoxe din Constantinopol, 
Alexandria, Cipru şi Grecia”, el a subliniat, de asemenea, că „nu cred că ar trebui să le considerăm 
duşmani”. 

Ilarion a vorbit, de asemenea, despre „dificultăţi temporare” în Biserica Ortodoxă, care vor fi 
depăşite „definitiv”, şi că „se va găsi o soluţie pan-ortodoxă sau interortodoxă, care va permite 
vindecarea rănilor provocate în trupul Ortodoxiei mondiale şi va restabili comuniunea deplină 
între Biserici”. 

Teologul, istoricul şi compozitorul rus în vârstă de 55 de ani, este una dintre cele mai vizibile 
figuri la nivel internaţional din Biserica Ortodoxă Rusă. În rolul descris uneori ca fiind de 
„ministru de externe” al Patriarhiei Moscovei, el s-a întâlnit cu Papa Benedict al XVI-lea şi Papa 
Francisc. 

Datorită poziţiei sale în Biserica Ortodoxă Rusă, Mitropolitul Iilarion a participat la evenimente 
catolice internaţionale şi a vizitat Vaticanul. În septembrie 2021 a ţinut cateheza de deschidere 
la Congresul Euharistic Internaţional de la Budapesta. În decembrie 2021 s-a întâlnit cu Papa 
Francisc la Vatican. Întâlnirea a stârnit speranţa unei a doua întâlniri între Papă şi Patriarhul 
Kirill al Moscovei şi al întregii Rusii, liderul Bisericii Ortodoxe Ruse. Dar planurile au fost 
abandonate în urma invaziei ruseşti la scară largă a Ucrainei. Mitropolitul Iilarion a vizitat 
recent Ungaria, unde s-a întâlnit cu Cardinalul Péter Erdő, Arhiepiscop de Esztergom-Budapesta 
şi primat al Ungariei. 

Într-un interviu acordat în ianuarie, în ajunul conflictului din Ucraina, oficialul ortodox rus şi-a 
exprimat opoziţia faţă de război, citând bilanţul bătăliilor anterioare. „În primul rând să ne 
amintim cu ce costuri a câştigat Rusia acele războaie. Preţul a fost de milioane de vieţi omeneşti. 

În al doilea rând să ne amintim că fiecare război aduce oamenilor dezastre incalculabile”, a spus 
el. „Trebuie să ne amintim, de asemenea, că un rezultat al oricărui război este imprevizibil. 
Putem să spunem că Rusia a câştigat primul război mondial? Să ne amintim entuziasmul cu care 
Rusia a intrat în el, ce sentimente patriotice au însoţit intrarea Imperiului Rus în acest război. Ar 
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fi putut cineva atunci să îşi imagineze că în trei ani Rusia se va prăbuşi? Din toate aceste motive, 
sunt profund convins că un război nu este o metodă de rezolvare a problemelor politice 
acumulate.” Dar Mitropolitul Iilarion a fost acuzat ulterior că nu a condamnat în mod explicit 
invazia la scară largă a Ucrainei. El a fost suspendat din postul său de profesor la Universitatea 
din Fribourg, în Elveţia, în luna martie. 

A mulţumit bisericilor din Polonia şi România pentru ajutorul dat refugiaţilor ucraineni 

În luna mai, mitropolitul Ilarion Alfeev de Volokolamsk, membru al Sinodului Bisericii Ortodoxe 
Ruse şi şef al departamentului pentru relaţii externe al Patriarhiei Rusiei, a transmis un mesaj în 
cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor, mesaj intitulat „Scopul iubirii lui Dumnezeu, 
întruchipată în Isus Hristos, este reconcilierea şi unitatea”, potrivit Patriarhiei Rusiei. 

El a susţinut că, având „binecuvântarea Partriarhului Kirill”, Biserica Ortodoxă Rusă „se roagă 
zilnic pentru restabilirea grabnică a păcii”. 

Mitropolitul a susţinut că Biserica le-a oferit asistenţă refugiaţilor care au venit în Rusia, iar apoi 
a mulţumit bisericilor din Polonia, România şi alte ţări europene care au oferit şi ele ajutor 
refugiaţilor ucraineni. 

„Milioane de refugiaţi au ajuns în Polonia, România şi alte ţări europene. Suntem recunoscători 
Bisericii Ortodoxe Poloneze, Române şi altor Biserici Ortodoxe Locale, precum şi creştinilor 
neortodocşi şi tuturor oamenilor de bunăcredinţă care acordă ajutor refugiaţilor. Aceasta este 
tragedia noastră comună şi trebuie să supravieţuim împreună”, a spus înaltul prelat. Declaraţiile 
au venit în contextul în care Patriarhul Kirill s-a pus în trena Kremlinului, străduindu-se să 
justifice din punct de vedere teologic invazia Rusiei în Ucraina. 

Dar demiterea mitropilitului Iralion sugerează că regimul lui Putin a intrat într-o etapă 
periculoasă de decădere. Aceasta este o dovadă suplimentară că sfârşitul său se apropie, deşi 
este foarte posibil ca înainte de aceasta evenimentele să ia o întorsătură şi mai întunecată, 
conchide autoarea. 

https://ziare.com/rusia/rusia-razboi-ucraina-biserica-ortodoxa-rusa-mitrpolitul-ilarion-
patriarhul-kirill-vladimir-putin-1749879 

 

 

11. BOMBĂ LA PROPRIU: Monumentul Satanic din Georgia, SUA, în care se 
cere reducerea populaţiei mondiale la 500 de milioane de oameni a fost 
aruncat parţial în aer. ACTUALIZARE: A FOST RAS COMPLET. AVEM 
FILMAREA! VIDEO – publicat de ActiveNews, pe 7 iulie 

ACTUALIZARE: Biroul de Investigaţii din Georgia a oferit filmarea cu explozia monumentului 
care susţinea eliminarea a miliarde de oameni şi păstrarea doar a unui număr de 500 de 
milioane, prin metode de control a reproducerii, aşa cum ne învaţă şi Bill Gates că e bine 
adăugând şi vaccinurile ca mijloc de reducere a populaţiei. Un autovehicul argintiu a părăsit 
rapid zona după deflagraţie, mai informează GBI. Ulterior monumentul satanist a fost complet 
demolat. Amatorii bucuroşi au înregistrat evenimentul. ActiveNews vă oferă filmările de la cap la 

https://ziare.com/rusia/rusia-razboi-ucraina-biserica-ortodoxa-rusa-mitrpolitul-ilarion-patriarhul-kirill-vladimir-putin-1749879
https://ziare.com/rusia/rusia-razboi-ucraina-biserica-ortodoxa-rusa-mitrpolitul-ilarion-patriarhul-kirill-vladimir-putin-1749879
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coadă: 

ŞTIREA INIŢIALĂ: ATLANTA - Un monument rural din Georgia, pe care unii creştini conservatori 
l-au criticat ca fiind satanic şi pe care alţii l-au numit un „Stonehenge al Americii”, a fost 
bombardat miercuri înainte de răsăritul soarelui, într-un atac care a transformat unul dintre cele 
patru panouri de granit în dărâmături, informează ziarul globalist Washington Post. 
Monumentul este înalt de aproape 6 metri şi este format din 6 placi de granit, cântărind în total 
aproape 110 tone şi are îngropat în mijloc, la o adâncime de 6 picioare, o „capsulă a timpului”. 

Monumentul Georgia Guidestones de lângă Elberton a fost avariat de un dispozitiv exploziv, a 
declarat Biroul de Investigaţii din Georgia. Agenţia de gestionare a situaţiilor de urgenţă din 
comitatul Elbert a declarat că explozia a fost văzută pe camerele video la scurt timp după ora 4 
a.m., ora locală. Imagini şi înregistrări video aeriene arată panoul distrus la sol. 

Enigmatica atracţie de pe marginea drumului a fost construită în 1979-1980 din granit local, la 
comanda unei persoane sau a unui grup necunoscut sub pseudonimul R.C. Christian. 

„Acest lucru a învălut pietrele monumentului de mister în jurul lor, deoarece identitatea şi 
intenţia persoanelor care le-au comandat sunt necunoscute”, a declarat Katie McCarthy, care 
cercetează teoriile conspiraţiei pentru Liga Anti-Defăimare, organizaţie evreiască de extremă-
stânga din SUA, militantă pro-avort alături de Templul satanist, între altele. „Şi astfel, acest lucru 
a ajutat de-a lungul anilor să alimenteze o mulţime de speculaţii şi teorii ale conspiraţiei cu 
privire la adevărata intenţie a pietrelor de ghidaj.”, mai scrie ziarul globalist. 

Panourile înalte de 5 metri (16 picioare) poartă un mesaj în 10 părţi, în opt limbi diferite, cu 
îndrumări pentru a trăi într-o „Eră a raţiunii”. O parte solicită menţinerea populaţiei mondiale la 
500 de milioane sau mai puţin, în timp ce o altă parte solicită „ghidarea cu înţelepciune a 
reproducerii - îmbunătăţirea formei fizice şi a diversităţii”, în mare preceptele Marii Resetări a 
lui Klaus Schwab şi Bill Gates. 

Acesta serveşte, de asemenea, drept cadran solar şi calendar astronomic. Dar tocmai 
menţionarea de către panouri a eugeniei, a controlului populaţiei şi a Guvernului Mondial a făcut 
din ele o ţintă a „conspiraţioniştilor de extremă dreapta”, scrie, pentru amuzamentul nostru, 
publicaţia centrală a propagandei Marii Resetări din SUA. 

Notorietatea monumentului a luat amploare odată cu apariţia internetului, până când a devenit 
o atracţie turistică la marginea drumului, cu mii de vizitatori în fiecare an. 

Situl a primit o atenţie reînnoită în timpul alegerilor primare pentru postul de guvernator din 
Georgia din 24 mai, când candidatul republican de pe locul al treilea, Kandiss Taylor, a afirmat că 
pietrele de hotar sunt satanice şi că demolarea lor face parte din platforma sa. „Dumnezeu este 
Dumnezeu şi este Unul. El poate face TOT ce vrea să facă”, a scris Taylor miercuri pe reţelele de 
socializare. „Asta include doborârea pietrelor de orientare satanice”. 

Ce stătea scris pe pietrele oculte 

Pe piatra de deasupra se află cuvintele „Fie ca acestea să fie pietre călăuzitoare spre o Epocă a 
Raţiunii”, scrise în greacă veche, sanscrită, hieroglife egiptene şi cuneiforme babiloniene. 

Pe pietre se mai află înscrise zece „reguli”, „sfaturi” sau „porunci”, în funcţie de cum le înţelege 
fiecare. Au fost scrise în engleză, swahili, ebraică, spaniolă, rusă, arabă, chineză şi hindi. 
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Cele zece „porunci” pentru o nouă „Epoca a Raţiunii”, care se potrivesc perfect ideologiei Marii 
Resetări a Noii Ordini Mondiale şi a BBB, sunt urmatoarele: 

„1. Menţineţi umanitatea sub 500 de milioane de persoane, în echilibru permanent cu natura. 

2. Ghidaţi reproducerea cu înţelepciune – îmbunătăţind aptitudinile şi diversitatea. 

3. Uniţi umanitatea cu o nouă limbă vie. 

4. Controlaţi sentimentele – credinţa – tradiţiile – şi toate lucrurile printr-o judecată temperată. 

5. Protejaţi oamenii şi naţiunile prin legi şi tribunale juste. 

6. Lăsaţi naţiunile să-şi rezolve problemele interne singure, rezolvând doar pe cele externe într-
un tribunal mondial. 

7. Evitaţi legile meschine şi funcţionarii inutili. 

8. Găsiţi echilibrul între drepturile individuale şi datoriile cetăţeneşti. 

9. Preţuiţi adevărul – frumuseţea – iubirea, căutând armonia cu infinitul. 

10. Nu fiţi un cancer pentru Pământ – lăsaţi loc şi naturii – lăsaţi loc şi naturii.” 

https://www.activenews.ro/stiri-mass-media/BOMBA-LA-PROPRIU-Monumentul-Satanic-din-
Georgia-SUA-in-care-se-cere-reducerea-populatiei-mondiale-la-500-de-milioane-de-oameni-a-
fost-aruncat-partial-in-aer.-ACTUALIZARE-A-FOST-RAS-COMPLET.-AVEM-FILMAREA-VIDEO-
175079 

 

 

12. Cercetătorii din China au dezvoltat un dispozitiv care testează loialitatea 
cetăţenilor faţă de Partidul Comunist Chinez – publicat pe 6 iulie de Ştiri pe 
surse, ActiveNews,  

Cercetătorii din provincia Anhui, din estul Chinei, susţin că au dezvoltat un dispozitiv care 
utilizează scanarea facială pentru a determina loialitatea faţă de Partidul Comunist Chinez 
(PCC), aflat la putere. 

Potrivit unui scurt videoclip postat pe contul Weibo al Centrului Naţional Ştiinţific 
Comprehensiv din Hefei, proiectul a fost un exemplu de "inteligenţă artificială care dă putere 
partidului", potrivit RFA. 

Postarea de pe Weibo a fost ulterior eliminată, dar un rezumat text al videoclipului era încă 
disponibil luni pe Internet Archive. 

"Garantarea loialităţii membrilor de partid se transformă într-o problemă care are nevoie de 
coordonare", se arată în text. 

https://www.activenews.ro/stiri-mass-media/BOMBA-LA-PROPRIU-Monumentul-Satanic-din-Georgia-SUA-in-care-se-cere-reducerea-populatiei-mondiale-la-500-de-milioane-de-oameni-a-fost-aruncat-partial-in-aer.-ACTUALIZARE-A-FOST-RAS-COMPLET.-AVEM-FILMAREA-VIDEO-175079
https://www.activenews.ro/stiri-mass-media/BOMBA-LA-PROPRIU-Monumentul-Satanic-din-Georgia-SUA-in-care-se-cere-reducerea-populatiei-mondiale-la-500-de-milioane-de-oameni-a-fost-aruncat-partial-in-aer.-ACTUALIZARE-A-FOST-RAS-COMPLET.-AVEM-FILMAREA-VIDEO-175079
https://www.activenews.ro/stiri-mass-media/BOMBA-LA-PROPRIU-Monumentul-Satanic-din-Georgia-SUA-in-care-se-cere-reducerea-populatiei-mondiale-la-500-de-milioane-de-oameni-a-fost-aruncat-partial-in-aer.-ACTUALIZARE-A-FOST-RAS-COMPLET.-AVEM-FILMAREA-VIDEO-175079
https://www.activenews.ro/stiri-mass-media/BOMBA-LA-PROPRIU-Monumentul-Satanic-din-Georgia-SUA-in-care-se-cere-reducerea-populatiei-mondiale-la-500-de-milioane-de-oameni-a-fost-aruncat-partial-in-aer.-ACTUALIZARE-A-FOST-RAS-COMPLET.-AVEM-FILMAREA-VIDEO-175079
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"Acest echipament este un fel de ideologie inteligentă, care foloseşte tehnologia AI pentru a 
extrage şi integra expresiile faciale, citirile EEG şi conductivitatea pielii, făcând posibilă 
constatarea nivelurilor de concentrare, recunoaştere şi stăpânire a educaţiei ideologice şi 
politice pentru a înţelege mai bine eficienţa acesteia. 

"Poate oferi date reale pentru organizatorii educaţiei ideologice şi politice, astfel încât aceştia să 
poată continua să îşi îmbunătăţească metodele de educaţie şi să îşi îmbogăţească conţinutul", 
relatează telegraph.co.uk. 

Potrivit companiei, dispozitivul foloseşte, printre alte metode, "calculul inteligent din punct de 
vedere emoţional", pentru a determina cât de mult "se simt subiecţii recunoscători faţă de PCC". 

Potrivit RFA, un cercetător îmbrăcat în alb intră într-o cameră şi se aşează în faţa unui ecran 
pentru a face un test, înainte de a primi pe ecran un scor şi o analiză, după cum a relatat ziarul 
Ming Pao din Hong Kong. 

Unele comentarii au criticat ideea ca fiind o "spălare de creier cu ajutorul înaltei tehnologii", în 
timp ce alţii au citat romanul distopic "1984" al lui George Orwell, susţinând că "Big Brother" i-
ar supraveghea. 

Song Daâan, un sociolog din Anhui, a declarat că postarea a fost eliminată din cauza sensibilităţii 
sale politice. 

"Centrul Naţional de Ştiinţă Comprehensivă din Hefei a folosit biotehnologia pentru a măsura 
loialitatea membrilor de partid şi a cadrelor. Acest lucru arată că PCC devine din ce în ce mai 
totalitar", a declarat Song. 

https://www.stiripesurse.ro/cercetatorii-din-china-au-dezvoltat-un-dispozitiv-care-testeaza-
loialitatea-cetatenilor-fata-de-partidul-comunist-chinez_2458540.html 

https://www.activenews.ro/covid/Dispozitiv-biometric-prin-care-se-citeste-mintea-pentru-
testarea-loialitatii-cetatenilor-fata-de-Partidul-Comunist-Chinez.-1984-E-AICI-175067 

https://www.stiripesurse.ro/cercetatorii-din-china-au-dezvoltat-un-dispozitiv-care-testeaza-loialitatea-cetatenilor-fata-de-partidul-comunist-chinez_2458540.html
https://www.stiripesurse.ro/cercetatorii-din-china-au-dezvoltat-un-dispozitiv-care-testeaza-loialitatea-cetatenilor-fata-de-partidul-comunist-chinez_2458540.html
https://www.activenews.ro/covid/Dispozitiv-biometric-prin-care-se-citeste-mintea-pentru-testarea-loialitatii-cetatenilor-fata-de-Partidul-Comunist-Chinez.-1984-E-AICI-175067
https://www.activenews.ro/covid/Dispozitiv-biometric-prin-care-se-citeste-mintea-pentru-testarea-loialitatii-cetatenilor-fata-de-Partidul-Comunist-Chinez.-1984-E-AICI-175067

