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1. BULETIN DE PRESĂ - Cazuri Covid, 10 August 2022, ora 13.00 
 

-  7.313 de noi cazuri de persoane infectate în ultimele 24 de ore(5.227 de teste RT-PCR și 20.658 de 

teste rapide antigenice), dintre care:  

- în județul Iași – 335 cazuri; 

- în județul Botoșani – 63 cazuri;  

- în județul Neamț – 121 cazuri; 

- în București – 1354 cazuri. 

- 26 decese( 12 nevaccinați, 10 vaccinați) 

- 3.989 de persoane internate, 302 la ATI. 

 

https://www.ms.ro/wp-content/uploads/2022/08/Buletin-de-presa-10.08.2022.pdf 

 

 

 

 

2. Invitatul Știrilor TeleM | Festivalul caritabil „INIMO”  - Tele M, 5 August 

2022 
 

https://telem.ro/invitatul-stirilor-telem-festivalul-caritabil-inimo/ 

 

 

 

3. INIMO - Festival uriaș în Copou pentru ajutorarea a peste 10.000 de copii 

care vor să învețe - ZDI, 10 August 2022 
 

Timp de trei zile, în perioada 19-21 august, pe Stadionul „Emil Alexandrescu” din Copou va avea loc 

cel mai important festival al verii de la Iaşi. Cei mai îndrăgiţi artişti din România vor cânta la INIMO 

pentru a susţine dezvoltarea și educația a 10.228 de copii. Evenimentul este organizat de Asociaţia 

„Glasul Vieţii” şi părintele Dan Damaschin. 

Despre acest eveniment, vă trimit mai jos materiale de presă: comunicat, afiş, spot video, dar şi o 

înregistrare audio cu părintele Dan Damaschin. Pentru alte detalii, îl puteţi contacta pe părintele 

Damaschin (+40 744 798 610). 

 

https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/inimo-festival-urias-in-copou-pentru-ajutorarea-a-peste-10-000-de-

copii-care-vor-sa-invete--330572.html 

 

 

 

4. Resuscitarea cardio-pulmonară cu defibrilator element de bază în salvarea 

vieții – prezentare la Catedrala Mitropolitană din municipiul Iași - Tele M, 

Observator news, Iași Tv Life, Facebook, News pașcani, 9 August 2022 

 
Primul-ajutor, acordat de persoane necalificate, poate salva vieți, de aceea toată lumea ar trebui să știe 

cum se acordă primul-ajutor în caz de urgență și cum trebuie procedat în situații neprevăzute 

(accidente, traumatisme, stop cardiorespirator, comă) până la sosirea personalului calificat. 

https://www.ms.ro/wp-content/uploads/2022/08/Buletin-de-presa-10.08.2022.pdf
https://telem.ro/invitatul-stirilor-telem-festivalul-caritabil-inimo/
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/inimo-festival-urias-in-copou-pentru-ajutorarea-a-peste-10-000-de-copii-care-vor-sa-invete--330572.html
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/inimo-festival-urias-in-copou-pentru-ajutorarea-a-peste-10-000-de-copii-care-vor-sa-invete--330572.html
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Acțiunea s-a derulat azi, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și 

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, în incinta Sălii ”Iustin Moisescu” din cadrul Centrului Eparhial 

din municipiul Iași, cu o nouă activitate de pregătire în domeniul situațiilor de urgență, ce a presupus 

exemplificarea modului de acordare a primului ajutor, în cazul BUNULUI SAMARITEAN, activitate 

la care au participat aproximativ 100 de persoane, personal clerical și neclerical. 

De asemenea, activitatea a continuat și în incinta instituției unde a fost prezentat modul de folosire a 

defribilatorului în cazul acordării primului ajutor. 

Ce este defibrilarea? Defibrilarea este un șoc electric furnizat inimii, conceput pentru a pune capăt 

unei aritmii sau a unui stop cardiac care poate pune viața în pericol. Defibrilatorul extern automat 

(AED) este un dispozitiv capabil să detecteze automat un ritm cardiac care necesită un șoc. Dacă 

sunteți în apropiere când cineva suferă un stop cardio-respirator (SCR), puteți urma câțiva pași simpli 

pentru a utiliza un AED pentru a-i salva viața. 

În cazul în care unei persoane i se face rău sau suferă un accident: 

– încercam să stabilim comunicarea cu persoană rănită prin întrebări de genul: ce s-a întâmplat cu 

dumneavoastră?, mă auziți? cum va numiți?, ce va doare? Sunt și situații în care victima nu poate 

vorbi, dar dacă reacționează și răspunde prin gesturi la întrebările puse, la atingeri sau la altfel de 

stimuli externi, înseamnă că este conștientă. 

– dacă nu răspunde și nu reacționează în nici un fel la stimulii verbali sau la atingeri, strigați după 

ajutor! Verificați imediat funcția respiratorie, iar dacă vitima nu respiră sunăm la 112 și începem 

manevrele de resuscitare. 

– cea mai importantă metodă pentru a ajuta la salvarea vieții unui om este resuscitarea 

cardiorespiratorie. Este bine să se cunoască faptul că, în caz de oprire a inimii, intervenția promptă 

asupra victimei poate face diferența dintre viață și moarte iar șansele de supraviețuiere cresc dacă 

utilizăm un defibrilator automat extern. 

În cadrul acestei activități, ce are la bază „Protocolul de prevenire” încheiat între Arhiepiscopia Iașilor 

și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași, au fost prezenți 

reprezentanți ai ISUJ Iași, colonel Buta Ioan Viorel, șeful Centrului de Formare și Pregătire în 

Descarcerare și Asistență Medicală de Urgență Iași și plt. Cadar Robert, alături de pr. Marius 

Burghelea, directorul departamentului SSM/PSI SU/GDPR, reprezentanți ai Arhiepiscopiei Iașilor. 

 

https://telem.ro/resuscitarea-cardio-pulmonara-cu-defibrilator-element-de-baza-in-salvarea-vietii-

prezentare-la-catedrala-mitropolitana-din-municipiul-iasi/ 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02z8RpHHxbMX3GCzSHJ44d97mFyUSRKNUE

4CfvvxXZRTdWS3mNfv4gR56WHWQRvnM2l&id=100069304445709 

 

https://observatornews.ro/eveniment/preotii-din-iasi-au-invatat-cum-sa-acorde-primul-ajutor-in-

curtea-catedralei-mitropolitane-din-iasi-a-fost-montat-un-defibrilator-automat-483132.html 

 

https://www.iasitvlife.ro/breaking-news/resuscitarea-cardio-pulmonara-cu-defibrilator-prezentare-la-

catedrala-mitropolitana-din-municipiul-iasi/ 

 

https://www.facebook.com/111139457477640/posts/pfbid0ZPX2Wu32n72BpxHhJc8MMAA5XAe3n

Gihbkh6RTpvC8tRxR5uomXzwYEshuq6ieGsl/ 

 

https://newspascani.com/instructaj-despre-folosirea-unui-defibrilator-public-la-centrul-eparhial-iasi/ 

 

 

 

https://telem.ro/resuscitarea-cardio-pulmonara-cu-defibrilator-element-de-baza-in-salvarea-vietii-prezentare-la-catedrala-mitropolitana-din-municipiul-iasi/
https://telem.ro/resuscitarea-cardio-pulmonara-cu-defibrilator-element-de-baza-in-salvarea-vietii-prezentare-la-catedrala-mitropolitana-din-municipiul-iasi/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02z8RpHHxbMX3GCzSHJ44d97mFyUSRKNUE4CfvvxXZRTdWS3mNfv4gR56WHWQRvnM2l&id=100069304445709
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02z8RpHHxbMX3GCzSHJ44d97mFyUSRKNUE4CfvvxXZRTdWS3mNfv4gR56WHWQRvnM2l&id=100069304445709
https://observatornews.ro/eveniment/preotii-din-iasi-au-invatat-cum-sa-acorde-primul-ajutor-in-curtea-catedralei-mitropolitane-din-iasi-a-fost-montat-un-defibrilator-automat-483132.html
https://observatornews.ro/eveniment/preotii-din-iasi-au-invatat-cum-sa-acorde-primul-ajutor-in-curtea-catedralei-mitropolitane-din-iasi-a-fost-montat-un-defibrilator-automat-483132.html
https://www.iasitvlife.ro/breaking-news/resuscitarea-cardio-pulmonara-cu-defibrilator-prezentare-la-catedrala-mitropolitana-din-municipiul-iasi/
https://www.iasitvlife.ro/breaking-news/resuscitarea-cardio-pulmonara-cu-defibrilator-prezentare-la-catedrala-mitropolitana-din-municipiul-iasi/
https://www.facebook.com/111139457477640/posts/pfbid0ZPX2Wu32n72BpxHhJc8MMAA5XAe3nGihbkh6RTpvC8tRxR5uomXzwYEshuq6ieGsl/
https://www.facebook.com/111139457477640/posts/pfbid0ZPX2Wu32n72BpxHhJc8MMAA5XAe3nGihbkh6RTpvC8tRxR5uomXzwYEshuq6ieGsl/
https://newspascani.com/instructaj-despre-folosirea-unui-defibrilator-public-la-centrul-eparhial-iasi/
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5. Invitatul Știrilor TeleM | Festivalul caritabil „INIMO”  - Tele M, 5 August 

2022 
 

https://telem.ro/invitatul-stirilor-telem-festivalul-caritabil-inimo/ 

 

 

 

 

6. Copilul mort în accidentul rutier de la Cristești, se afla în autoturismul 

preotului cu care mergea prin comună cu agheasma - News Pașcani, 10 

August 2022, de Marius Parteni 
 

Răsturnare de situație în cazul accidentului rutier produs în această dimineață pe DN2, raza localității 

Cristești. Copilul prins sub mașină, era pasager în autoturismul lovit de tir. Autoturismul aparține 

preotului Bogdan Mihalachi, recent numit în parohia Cristești. 

În această dimineață, el împreună cu doi copii care cântau la strană, și o altă persoană, au pornit cu 

agheasma pe la casele oamenilor. Unul dintre copii a sfârșit sub mașina lovită de tir. Copilul de 14 ani 

se afla pe bancheta din spate a mașinii, care se deplasa spre Drăgușeni. Din primele informații, tirul 

care venea pe sens invers a pătruns pe contrasens. Nu este cunoscut încă ceea ce s-a întâmplat cu 

șoferul de tir. 

”În dimineața zilei de 10 august a.c., în jurul orei 08.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului 

Pașcani au fost sesizați cu privire la faptul că pe DN2, în localitatea Cristești, a avut loc un accident 

rutier, soldat cu victime omenești. Din primele cercetări efectuate, s-a constatat faptul că în accident au 

fost implicate un autoturism și un ansamblu de vehicule, format din cap tractor și semiremorci. În 

urma accidentului, trei persoane au fost rănite, iar o persoană a decedat. Ambii șoferi au fost testați cu 

aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul 

săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, iar cercetările sunt 

continuate”, conform Biroului de Presă din cadrul IPJ Iași. 

Se pare că preotul a încercat să evite impactul frontal, dar mașina condusă de el a fost lovită în partea 

din dreapta. În urma impactului, copilul ar fi fost proiectat prin geam, iar mașina care s-a răsturnat, a 

căzut pe el. Martorii ajunși la fața locului spun că un alt copil era pe câmp, conștient. În autoturism ar 

fi fost patru persoane. Dintre acestea trei au ajuns la spital, iar a patra a fost copilul decedat. 

”La Spitalul Municipal Pașcani au fost aduse trei victime, implicate în accidentul rutier de la Cristești. 

Un bărbat de 37 de ani, cu traumatism cranio-facial, traumatism toraco-abdominal și fractură gambă 

dreaptă, fiul lui de 12 ani, cu traumatism cranio-facial, traumatism toraco-abdominal, fractură 

metacarpiene mâna stângă și un bărbat de 53 de ani cu un traumatism cranio facial, toraco abdominal 

și fractură deschisă de femur drept. Toți trei în momentul de față sunt stabili hemodinamic și 

respirator, fiind în investigații”, ne-a declarat medicul Gheorghe Carp, purtător de cuvânt Spitalul 

Municipal de Urgență Pașcani. 

La fața locului a acționat o autospecială de intervenție cu module de descarcerare, un echipaj de prim 

ajutor calificat SMURD de la Secția de Pompieri Pașcani cu 8 subofițeri și o ambulanță cu medic de la 

SAJ. 

 

https://newspascani.com/copilul-mort-in-accidentul-rutier-de-la-cristesti-se-afla-in-autoturismul-

preotului-cu-care-mergea-prin-comuna-cu-agheasma/ 

 

 

 

https://telem.ro/invitatul-stirilor-telem-festivalul-caritabil-inimo/
https://newspascani.com/copilul-mort-in-accidentul-rutier-de-la-cristesti-se-afla-in-autoturismul-preotului-cu-care-mergea-prin-comuna-cu-agheasma/
https://newspascani.com/copilul-mort-in-accidentul-rutier-de-la-cristesti-se-afla-in-autoturismul-preotului-cu-care-mergea-prin-comuna-cu-agheasma/
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7. 250 de copii din Botoșani s-au întâlnit la Mănăstirea Popăuți cu 

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim  - Botoșăneanul, 10 August 2022 
 

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale şi de 

Nord, a săvârșit marți, 9 august 2022, Sfânta Liturghie la Mănăstirea Popăuți din Botoșani. 

Cu acest prilej, Înaltpreasfinția Sa i-a întâlnit pe copiii din județul Botoșani, pe care îi susține financiar 

prin programul „Burse pentru copii săraci din Moldova”. 

După săvârșirea Sfintei Liturghii, IPS Serafim a împărțit daruri copiilor și tinerilor, îndemnându-i să 

învețe și să fie ascultători față de părinți și față de Biserică. 

„Burse pentru copii săraci din Moldova” a început acum nouă ani și, în prezent, 250 de copii din 

județul Botoșani beneficiază de acest sprijin. 

 

https://www.botosaneanul.ro/stiri/250-de-copii-din-botosani-s-au-intalnit-la-manastirea-popauti-cu-

inaltpreasfintitul-parinte-serafim-video/ 

 

 

 

 

8. Un absolvent de Teologie reclamă încălcarea flagrantă a Canoanelor la o 

biserică suceveană cu prilejul hramului Sfântului Ioan Iacob - SVNEws, 7 

August 2022 

 
Un  absolvent de Teologie îi sesizează arhiepiscopului Sucevei și Rădăuăților, IPS Calinic, încălcarea 

flagrantă a  Canoanelor la o biserică  suceveană cu prilejul hramului Sfântului Ioan Iacob. Mai exact el 

a reclamat faptul că  la agapă s-a servit pește deși suntem în Postul Maicii Domnului. ”Înaltpreasfinția 

Voastră, am absolvit recent Facultatea de Teologie și doresc să fac demersuri necesare în vederea 

hirotoniei. Azi am participat la hramul Sfântului Ioan Iacob de la biserica ……… de la …….. Totul 

bun și frumos până la masă, unde s-a servit pește, în pofida faptului ca suntem în Postul Maicii 

Domnului, chiar zi de vineri. Am plecat foarte nedumerit căci la masă, cu ispita în față, m-am înfruptat 

și eu din mâncarea de pește, cu toate că eram conștient că nu e bine., dar am făcut-o ca nu cumva 

colegii mei de la masă să mă catalogheze ca fiind bigot. Totuși, vă întreb, contrariat, cum se pot 

încălca atât de flagrant toate Canoanele Bisericii de către ierarhul care a făcut o așa abatere gravă? 

Câte biserici cu hramul Sfântul Ioan Iacob sunt în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și la câte ați 

permis să se consume pește?  Presimt că îmi veți spune că episcopul are puterea de a face astfel de 

derogări, dar eu am învățat la disciplina Drept canonic că ierarhul își poate manifesta autonomia și 

libertatea de decizie doar în limitele canoanelor bisericești și a dispozițiilor generale ale Sinoadelor 

Ecumenice sau celor locale. Deci nu tot ce trece episcopului prin cap are voie și să pună în aplicare. 

Va mulțumesc pentru răspuns și vă rog să mă binecuvântați și să mă iertați că am încălcat rânduiala 

postului. Cu deosebita stimă, vă sărut dreapta.”, i-a scris absoventul de Teologie arhiepiscopului 

Sucevei și Rădăuților. 

”Între post și dragostea gazdelor ați preferat-o pe a doua. De aici și numele mesei de după Sfânta 

Liturghie – agapă. Așadar, v-ați purtat ca la Scriptură. Și apoi, spune Hristos: „Pot oare prietenii 

mirelui să postească cât timp este mirele cu ei? Câtă vreme au pe mire cu ei, nu pot să postească.” 

(Marcu 2, 19). În plus, ca viitor preot va trebui să vă faceți tuturor toate, după cuvântul Sfântului  

Apostol Pavel: „tuturor toate m-am făcut, ca în orice chip să mântuiesc pe unii” (I Corinteni 9, 22). 

Închei prin a vă spune că, dacă apreciați că v-ați încălcat postul, luați-l de la început. Să fie singurul 

păcat al dumneavoastră”, i-a răspuns înaltul prelat. 

https://www.botosaneanul.ro/stiri/250-de-copii-din-botosani-s-au-intalnit-la-manastirea-popauti-cu-inaltpreasfintitul-parinte-serafim-video/
https://www.botosaneanul.ro/stiri/250-de-copii-din-botosani-s-au-intalnit-la-manastirea-popauti-cu-inaltpreasfintitul-parinte-serafim-video/
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https://www.svnews.ro/un-absolvent-de-teologie-reclama-incalcarea-flagranta-a-canoanelor-la-o-

biserica-suceveana-cu-prilejul-hramului-sfantului-ioan-iacob/306275/ 

 

 

 

 

9. Pelerinajul tradițional al tinerilor la sanctuarul de la Cacica va începe 

duminică - Monitorul Suceava, 10 August 2022, de Daniela MICUŢARIU 
 

Pelerinajul tradițional al tinerilor la sanctuarul Sfintei Fecioare Maria de la Cacica va începe duminică, 

14 august 2022. Pr. Felix Roca, de la Oficiul pentru Pastorația Tineretului, a transmis că tinerii, 

seminariștii, persoanele consacrate și toți credincioșii care doresc să participe sunt rugați să fie 

prezenți duminică la locul de după calea ferată, înainte de zona unde încep serpentinele, până la ora 

12.00. 

La această oră va avea loc ritualul pornirii în pelerinaj, după care se va începe procesiunea spre 

sanctuar. Aici se va ajunge în jurul orei 13.30 și va avea lor ritualul primirii tinerilor pelerinilor la 

sanctuar. Sfânta Liturghie din ajunul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, de la ora 18.00, va fi 

animată de tineri, seminariști și persoane consacrate. Următorul moment va fi privegherea mariană și 

procesiunea cu lumânări de la ora 22.00. 

„Cei care vin la Cacica doresc să se întoarcă acasă, împărtășind și altora din experiența lor minunată” 

Pr. Anton Mărăndescu, OFMConv.,rector al sanctuarului Cacica, a explicat că toți credincioșii se 

întorc din pelerinaje mult mai întăriți spiritual. „Experiența aceasta sufletească se reflectă în atitudinea 

pe care o afișează, pelerinii oferind și celor din jur, familiilor lor, prietenilor, vecinilor, o mică parte 

din pacea interioară care le-a cuprins sufletul. Cu siguranță, cei care vin la Cacica doresc să se întoarcă 

acasă, împărtășind și altora din experiența lor minunată”, a completat pr. Anton Mărăndescu. 

Programul celor două zile de sărbătoare 

Programul celor două zile de sărbătoare de la Cacica este următorul: Duminică, 14 august 2022, la ora 

10.00 - Celebrare penitențială, ora 12.00 - Sfânta Liturghie de deschidere, ora 13.30 - Primirea 

tinerilor pelerini (pelerinajul începe la ora 12.00 de la locul de după calea ferată, înainte de zona unde 

încep serpentinele), ora 16.00 - Calea sfintei cruci, ora 17.00 - Adorație euharistică 

18.00 - Sfânta Liturghie pentru tineri, seminariști și persoane consacrate, 22.00 - Priveghere mariană și 

procesiunea cu lumânări în jurul bazilicii; Luni, 15 august 2022, la ora 6.00 - Sfânta Liturghie de 

dimineață, ora 7.30 - Sfânta Liturghie greco-catolică (în biserică), ora 8.30 - Sfânta Liturghie în limba 

maghiară (la grotă), ora 9.15 - Sfânta Liturghie în limba polonă (în biserică), ora 

9.15 - Sfânta Liturghie în limba germană (la grotă), la ora 11.00 - Sfânta Liturghie solemnă a 

hramului, cu venerarea icoanei Maicii Domnului de la Cacica și procesiunea în jurul 

bazilicii.Celebrările vor fi transmise de postul de radio ERCIS FM, unele transmisiuni fiind preluate 

de Angelus TV și TVR Iași. 

·PS Iosif Păuleț, Episcop de Iași: „Să ne rugăm Sfintei Fecioare Maria, cerându-i să mijlocească la 

Fiul ei darul păcii pentru noi și pentru lumea întreagă” 

În preajma marii sărbători „Adormirea Maicii Domnului”,PS Iosif Păuleț, Episcop de Iași, a transmis o 

invitație „de a participa cu credință și evlavie la pelerinajul anual care va fi organizat la Sanctuarul 

Maicii Domnului de la Cacica pe 14 și 15 august a.c. De-a lungul anilor, aici au găsit alinare și 

mângâiere sufletească atâția creștini care au simțit iubirea lui Dumnezeu și grija maternă a Sfintei 

Fecioare Maria”. Episcopul de Iași a mai spus: „La Cacica, în jurul Mamei noastre cerești, mulți 

pelerini au găsit puterea de a depăși dificultățile și încercările vieții, întorcându-se la casele lor 

stimulați de experiența profundă de credință și de comuniune pe care au trăit-o împreună cu ceilalți. La 

https://www.svnews.ro/un-absolvent-de-teologie-reclama-incalcarea-flagranta-a-canoanelor-la-o-biserica-suceveana-cu-prilejul-hramului-sfantului-ioan-iacob/306275/
https://www.svnews.ro/un-absolvent-de-teologie-reclama-incalcarea-flagranta-a-canoanelor-la-o-biserica-suceveana-cu-prilejul-hramului-sfantului-ioan-iacob/306275/
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Cacica, atâtea persoane au acceptat invitația Maicii Domnului de a-și purifica sufletele prin 

sacramentul reconcilierii, regăsind astfel bucuria și pacea interioară pe care le aduce cu sine iertarea 

lui Dumnezeu. (...)La Cacica, împreună cu ceilalți frați, asemenea unei familii reunite în numele 

Domnului, avem posibilitatea să simțim mai intens ocrotirea Mamei noastre cerești. Prezența ei plină 

de grijă și duioșie ne poate da puterea și curajul de care avem nevoie pentru a înainta cu încredere pe 

căile vieții. Privind la ea și meditând asupra exemplului ei de credință, vom învăța că Domnul are un 

plan cu fiecare dintre noi și că dorește să colaboreze cu noi pentru a crea o lume plină de bunătate în 

care să domine pacea, înțelegerea și iubirea”. 

Cuvântul PS Iosif Păulețs-a încheiat cu o invitație la rugăciune:  „Având în vedere situația tensionată 

din țara vecină, Ucraina, alături de intențiile personale de rugăciune, vă invit în mod special anul 

acesta să ne rugăm Sfintei Fecioare Maria, cerându-i să mijlocească la Fiul ei darul păcii pentru noi și 

pentru lumea întreagă.Vă doresc tuturor haruri îmbelșugate și pace, prin mijlocirea Maicii Sfinte!”. 

 

https://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2022-08-10/Pelerinajul-traditional-al-tinerilor-la-

sanctuarul-de-la-Cacica-va-incepe-duminica 

 

 

 

10. IPS Calinic răspunde punctual unor acuze privind redeschiderea unor 

mănăstiri „când viața monahală este în picaj uriaș”: Spiritual, eficiența 

acestor mănăstiri redeschise nu poate fi cuantificată în cuvinte - News 

Bucovina, 10 August 2022 
 

IPS Calinic răspunde punctual unor acuze privind redeschiderea unor mănăstiri „când viața monahală 

este în picaj uriaș”: Spiritual, eficiența acestor mănăstiri redeschise nu poate fi cuantificată în cuvinte 

Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, a răspuns unui enoriaș care l-a criticat pentru 

apetitul pe care îl are pentru redeschiderea unor mănăstiri în condițiile în care numărul persoanelor 

care vor să intre în viața monahală este din ce în ce mai redus, iar aceste noi mănăstiri intră în 

concurență cu bisericile parohiilor din respectivele zone. 

„Doresc să vă întreb de ce se redeschid atâtea mănăstiri în județul nostru, când viața monahală este în 

picaj uriaș, referitor la numărul persoanelor ce doresc a intra în mănăstire?”, a întrebat enoriașul care 

consideră că ar fi mai bine mai puțin și de calitate. 

Mai mult, acesta spune că sunt mănăstiri care fac „concurență” parohiilor de mir din acele sate, unele 

improvizate momentan până la finalizarea noilor construcții, dar că nu merg enoriași suficienți nici 

într-o parte, nici în alta. 

„Care este scopul acestor mișcări ale dumneavoastră? Ați ajuns probabil în top 3 în România la 

numărul de mănăstiri deschise și redeschise, suntem curioși ce pași mai urmează pe viitor. Mereu este 

ceva nou la Suceava, referitor la activitatea bisericească. Doar că, uneori, se fac lucrurile din ambiție, 

mândrie, cine mai știe”, a adăugat enoriașul. 

În răspunsul său, IPS Calinic a arătat că se redeschid mănăstirile pentru că este un drept legitim al 

acestora ca, în perioadă de libertate religioasă, să își împlinească menirea pentru care au fost 

întemeiate, potrivit dorinței ctitorilor. 

„Considerați că ar fi mai bine ca aceste comori ale spiritualității înaintașilor noștri să fie lăsate în 

paragină, să stea închise ori să devină muzeu? Ori să ne complacem în a ne plânge că viața monahală 

este „în picaj uriaș”, cum prezintă media, nefăcând nimic?”, a adăugat înaltul ierarh. 

Mai mult, IPS Calinic spune că în timpul războiului sau al aplicării Decretului 410 din 1959, în 

Mănăstirea Putna erau 2, 3 călugări, acum sunt 120, iar  când s-a deschis Mănăstirea Cămârzani era un 

singur călugăr, ieromonah, acum sunt peste 100 de călugărițe și că astfel de exemple pot continua. 

https://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2022-08-10/Pelerinajul-traditional-al-tinerilor-la-sanctuarul-de-la-Cacica-va-incepe-duminica
https://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2022-08-10/Pelerinajul-traditional-al-tinerilor-la-sanctuarul-de-la-Cacica-va-incepe-duminica
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„Cât despre eficiența acestor mănăstiri redeschise, spiritual este una care nu poate fi cuantificată în 

cuvinte”, a transmis Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. 

IPS Calinic se mai întreabă ce înseamnă pentru petent „suficienți enoriași”. 

„Acolo unde preoții își împlinesc cu râvnă și dragoste slujirea, bisericile lor sunt pline, chiar dacă în 

preajma acestora sunt câte două-trei mănăstiri. Biserica satului din localitatea Putna este la 10 minute 

de Mănăstirea Putna și la 30 de minute de Mănăstirea Sihăstria Putnei și, slavă Domnului, lăcașul este 

plin duminica și în sărbători”, a precizat ierarhul. 

În ceea ce privește proiectele de viitor, IPS Calinic spune că acestea vor continua. 

„Ce va urma? Nimic din ce este străin Bisericii, dacă Dumnezeu ajută. Și nu din ambiție sau mândrie, 

după cum tendențios afirmați. (…) Și apoi, de ce și cu ce vă deranjează redeschiderea unei mănăstiri, 

indiferent dacă are sau nu mulți viețuitori ori pragul îi este călcat de puțini sau mulți credincioși, dacă 

nu vă aduce un prejudiciu personal? Până în 1989 au fost destui care au închis mănăstiri; din păcate, 

constat că încă mai sunt din stepena lor”, a conchis IPS Calinic. 

 

https://www.newsbucovina.ro/actualitate/349150/ips-calinic-raspunde-punctual-unor-acuze-privind-

redeschiderea-unor-manastiri-cand-viata-monahala-este-in-picaj-urias-spiritual-eficienta-acestor-

manastiri-redeschise-nu-poate-fi-c 

 

 

 

 

11. BUCURIE…Preasfintitul Pãrinte Ignatie, Episcopul Husilor, s-a întâlnit, la 

finalul sãptãmânii trecute, cu copiii si tinerii participanti la tabãra ruralã 

„Copilãrie si credintã” desfãsuratã în perioada 2-5 august 2022, în 

localitatea Fundu Vãii, Protopopiatul Bârlad. - Vremea nouă, 10 August 

2022 
 

120 de copii si tineri din satele Orgoiesti, Cãpusneni si Fundu Vãii s-au bucurat, timp de patru zile, de 

programul de tabãrã dedicat special pentru ei.  Au avut parte de ateliere tematice si de activitãti 

educative non-formale, sustinute de voluntarii Asociatiei „JoyCamps Romania”, precum: comunicare, 

prim-ajutor, orientare si supravietuire în naturã, magic-hands, tir cu arcul, spiritualitate, drumetie, 

muzicã, dans, vânãtoare de comori, foc de tabãrã, si multe alte programe surprizã. Pe lângã acestea, 

copiii au participat zilnic la rugãciunile de dimineatã si de searã, iar tabãra s-a încheiat cu Sfânta 

Liturghie, la care toti copiii s-au împãrtãsit cu Trupul si Sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Tabãra de 

la Fundu Vãii este a 8-a din cele 12 tabere organizate de Episcopia Husilor, în parteneriat cu Asociatia 

„JoyCamps Romania”, în perioada 16 iunie – 3 septembrie 2022. Anul acesta  se desfãsoarã a IV-a 

editie a proiectului de tabere rurale pentru copii si tineri „Copilãrie si credintã”. Pe tot parcursul verii, 

Episcopia Husilor este prezentã, prin cele 12 tabere organizate, în 23 de comunitãti rurale. Pânã în 

prezent, aproximativ 1.000 de copii si tineri din diferite comunitãti rurale ale judetului Vaslui, au 

beneficiat de acest program. 

 

https://www.vremeanoua.ro/ps-ignatie-in-mijlocul-copiilor-din-tabara-copilarie-si-credinta-de-la-

fundu-vaii/ 

 

 

 

https://www.newsbucovina.ro/actualitate/349150/ips-calinic-raspunde-punctual-unor-acuze-privind-redeschiderea-unor-manastiri-cand-viata-monahala-este-in-picaj-urias-spiritual-eficienta-acestor-manastiri-redeschise-nu-poate-fi-c
https://www.newsbucovina.ro/actualitate/349150/ips-calinic-raspunde-punctual-unor-acuze-privind-redeschiderea-unor-manastiri-cand-viata-monahala-este-in-picaj-urias-spiritual-eficienta-acestor-manastiri-redeschise-nu-poate-fi-c
https://www.newsbucovina.ro/actualitate/349150/ips-calinic-raspunde-punctual-unor-acuze-privind-redeschiderea-unor-manastiri-cand-viata-monahala-este-in-picaj-urias-spiritual-eficienta-acestor-manastiri-redeschise-nu-poate-fi-c
https://www.vremeanoua.ro/ps-ignatie-in-mijlocul-copiilor-din-tabara-copilarie-si-credinta-de-la-fundu-vaii/
https://www.vremeanoua.ro/ps-ignatie-in-mijlocul-copiilor-din-tabara-copilarie-si-credinta-de-la-fundu-vaii/
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12. Unul din zece copii nu a fost niciodatã într-o tabãrã de varã. „Au mers 

maximum pânã la Vaslui, când pãrintii îi luau cã aveau treabã în oras” - 

Vremea Nouă, 9 August 2022, By Simona DANDA 
 

STATISTICI TRISTE… Sapte din zece copii din mediul rural nu au fost niciodatã într-o vacantã sau 

tabãrã la mare, iar sase din zece nu au mers niciodatã în tabãrã la munte, conform unui sondaj realizat 

de World Vision România în rândul pãrintilor care au copii în clasele I-IV în comunitãtile rurale. Peste 

un sfert dintre pãrinti spun cã nu cheltuie niciun ban cu activitãtile copiilor de peste varã, iar aproape 

doi din zece pãrinti cheltuie sub 100 de lei. Jumãtate dintre copii nu fac niciun fel de activitãti 

educative pe timpul verii si mai mult de doi din cinci copii n-au în comunitate spatii unde sã–si 

petreacã timpul liber: parcuri, bazine de înot, trasee pentru drumetii. Mai mult de nouã din zece copii 

nu au iesit niciodatã din tarã. 

Mai bine de jumãtate dintre pãrintii de la sat chestionati nu au plecat niciodatã cu copiii într-o vacantã 

plãtitã, iar mai bine de un sfert dintre familii spun cã nu cheltuie niciun ban pentru activitãtile de peste 

varã ale celor mici. Activitãtile de varã ale copiilor de clase I-IV din mediul rural, conform pãrintilor: 

70,7% se joacã prin curte/sat; 18,1% lucreazã sau îsi ajutã pãrintii la treburi; 6,2% stau singuri pe 

internet sau în fata televizorului; 3,9% pleacã în alte localitãti; 1,1% alte activitãti. 

„Summer of firsts” – Campanie World Vision Romania pentru vacanta de varã a copiilor de la sate 

În satele României sunt multi copii pentru care vacanta de varã este doar o perioadã ca oricare alta, 

copii care nu au plecat niciodatã într-o vacantã sau care nu au iesit niciodatã din propria comunitate. 

World Vision România lanseazã o campanie prin care îsi propune, cu ajutorul donatorilor, sã schimbe 

acest lucru si sã ducã peste 400 de copii la mare sau la bazin. Oricine îsi doreste sã ajute un copil sã 

vadã pentru prima oarã marea, sã intre pentru prima oarã într-un bazin de înot, sã se dea pentru prima 

oarã pe un tobogan cu apã si sã aibã o varã a primelor experiente poate dona pe site-ul campaniei sau 

prin SMS la 8864 cu textul SPERANTA (cost 4 euro/ lunã). „La finalul vacantei de varã, copiii se duc 

înapoi în bãnci, la scoalã. Mã gândesc la vesnica întrebare: voi ce ati fãcut în vacanta de varã? La 

compunerea pe care copiii trebuie sã o facã despre o vacantã de varã care, de fapt, n-a existat. Copii 

care dau înapoi o foaie goalã, pentru cã nu au o poveste. Sau pentru cã le este rusine sã spunã cã, de 

fapt, în vacantã au muncit în curte. Împreunã le putem scrie povestea acestei veri”, a declarat Mihaela 

Nabãr, director executiv al Fundatiei World Vision România. 

„Mai bine de jumãtate dintre elevii din sat au vãzut doar orasul Negresti” 

Pentru un copil de la sat, o excursie nu reprezintã doar o distractie, ci si o sansã de a evada de 

problemele de acasã, explicã învãtãtorul Nicusor Beraru. Asta încearcã sã facã prin tabere de varã 

pentru copiii din Pâine si Mâine. „<Unde sã-i ducem pe copii sã ne pomeneascã toatã vara? Sã cadã 

lati de obosealã, iar când se întorc în sat sã se laude la toti vecinii?>, vorbeam cu echipa World Vision 

din Vaslui anul trecut pe vremea asta. Ne-am hotãrât pentru Lacul Rosu si Cheie Bicazului. Avea sã 

fie o excursie „greutã” pentru niste copilasi care n-au mai iesit din satul lor. Mai bine de jumãtate 

dintre ei au vãzut doar orasul Negresti (la cinci kilometri de sat). Restul au mers maximum pânã la 

Vaslui (la 30 km), când pãrintii îi luau cã aveau treabã în oras. Când am ajuns la destinatie, copiii erau 

în extaz. Au vãzut crestele muntilor doar în cãrti, pe videoproiectorul din clasã sau pe Youtube. 

<Domnu‘, vrem sã vedem floarea de colt. Domnu‘, vrem sã vedem capra neagrã>. Numai asa fãceau 

copiii. În aceastã excursie, multi au intrat pentru prima datã într-un restaurant. Chicoteau de bucurie, 

era ceva cu totul nou pentru ei.  Viata lor din sat este foarte modestã si cu multe greutãti. În clasa mea, 

am doi frati care provin dintr-o familie cu nouã frati, deci 11 persoane în casã. Într-o zi, mã întâlnesc 

cu tatãl lor la magazinul din sat. Voia ceva dulce pentru copii. Nu-si permitea sã ia ciocolatã pentru 

toti, asa cã a cumpãrat o cutie din cele mai ieftine napolitane, la vrac, ca sã ajungã la toatã lumea. 

Copiii simt problemele familiei. Simt toate îngrijorãrile pãrintilor. Aud discutiile din casã despre lipsa 

de bani certurile…aud si vãd tot. Pentru copiii vulnerabili, o excursie nu este doar un prilej de 
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distractie si de explorare. Este o evadare. Acolo, ei pot fi doar copii”, a povestit învãtãtorul Nicusor 

Beraru. 

 

https://www.vremeanoua.ro/unul-din-zece-copii-nu-a-fost-niciodata-intr-o-tabara-de-vara-au-mers-

maximum-pana-la-vaslui-cand-parintii-ii-luau-ca-aveau-treaba-in-oras/â 

 

 

 

13. Ieri noapte, Biden-KGB și-a dat foc la valiză - Active News, 10 August 2022, 

DE ADRIAN PĂTRUȘCĂ   

 
Ieri noapte, Biden-KGB și-a dat foc la valiză   

ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne 

citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice donație este binevenită. 

Doamne, ajută! 

Când Dumnezeu vrea să piardă pe cineva, mai întâi îi ia mințile. 

Demența senilă a lui Joe Biden s-a răspândit la întregul Establishment de la Washington mai repede 

decât COVID-ul la vaccinații cu patru doze. 

Că nu Biden conduce America devenise limpede din primele zile ale mandatului. Dar exista speranța 

că măcar păpușarii din spatele lui vor dovedi glagorie și bun-simț politic. 

Nu a fost așa. Speranțele s-au spulberat odată cu retragerea catastrofală din Afganistan, care a atârnat 

un semn de întrebare mare și cocoșat deasupra pretențiilor de hegemon mondial ale Statelor Unite. 

Monumentala eroare politică de a împinge Rusia să invadeze Ucraina amenințând Moscova cu 

aderarea Kievului la NATO a desăvârșit dezastrul: a împins Rusia în brațele Chinei și a grăbit 

coagularea unui al doilea pol de putere mondial, anti-american. 

Sancțiunile aberante, care și-au propus să demoleze Rusia și să-l răstoarne pe Putin, dar care, în 

schimb, distrug în ritm galopant economiile occidentale, sunt bomboana pe colivă: îi creează noului 

pol militar, ruso-chinez, și un solid postament economic. 

Un postament care se lățește cu rapiditate dincolo de granițele BRICS și tinde să cuprindă Orientul 

Mijlociu, America Latină și Africa. Iar Occidentul este amenințat cu izolarea. 

Aberațiile Washingtonului au reușit „performanțe” geostrategice greu de imaginat cu doar un an în 

urmă; au făcut posibile colaborări între mari rivale, precum India și China; au revitalizat țara cu cele 

mai bogate rezerve petroliere din lume – Venezuela, legitimând un dictator ca Maduro; au permis 

Iranului să devină putere nucleară; au adâncit falia din interiorul NATO, consolidând relația Turcia-

Rusia etc. 

Însă cea mai mare „performanță” a administrației Biden este că, în mai puțin de doi ani, a pus nu doar 

Statele Unite, ci și întregul Occident la pământ. L-a adus în stare de mizerie. Foamete, frig, întuneric, 

sărăcie... 

Oamenii sunt îndemnați să se spele mai puțin și să se încălzească cu vreascuri din pădure. Nici lui 

Ceaușescu nu i-a trecut așa ceva prin cap. 

Occidentul 2022 miroase a Coreea de Nord. 

Dar Occidentul NU ESTE Coreea de Nord. Oamenii nu sunt alienați ca la Phenian. Nu fac crize de 

isterie de dragul conducătorilor. 

Cu tot drogul progresist, cu toată frica instilată sistematic de mașinăria de propagandă, occidentalii 

sunt încă cetățeni, nu sclavi. Creierele nu le-au fost spălate de tot. Și acum încep să se dezmeticească. 

Rapiditatea cu care se instalează criza, agresivitatea cu care le sunt amenințate viețile și copiii grăbesc 

Trezirea.  

Civilizația occidentală se află în pragul colapsului. 

https://www.vremeanoua.ro/unul-din-zece-copii-nu-a-fost-niciodata-intr-o-tabara-de-vara-au-mers-maximum-pana-la-vaslui-cand-parintii-ii-luau-ca-aveau-treaba-in-oras/â
https://www.vremeanoua.ro/unul-din-zece-copii-nu-a-fost-niciodata-intr-o-tabara-de-vara-au-mers-maximum-pana-la-vaslui-cand-parintii-ii-luau-ca-aveau-treaba-in-oras/â
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Este greu de crezut că lucrurile pot continua astfel. Fie are loc o schimbare politică radicală, de sus în 

jos, fie o revoltă care să măture tot, de jos în sus. 

Peștele de la cap se împute: Occidentul se împute de la America și America de la Washington. 

Iar Washingtonul pute pestilențial și se descompune  cu rapiditate. Ca un lepros care își pierde 

mădularele pe drum. 

Institulele de sondaj au amușinat schimbarea: îl îngroapă pe Biden și îi lustruiesc steaua lui Trump. 

Presa mârâie la Stăpân și dă să muște mâna care a hrănit-o. Sub spectrul falimentului, Hollywoodul se 

scutură de progresism și se întoarce la eroii clasici din epoca de aur. Top Gun este un simptom mult 

mai puternic decât pare. E floarea care anunță primăvara. 

Dar mai ales americanii de rând s-au săturat. Bogăția pe care stăteau cocoțați și dădeau cu tifla restului 

lumii a dispărut ca prin farmec. Nu se mai găsesc lapte praf pentru bebeluși și tampoane pentru femei. 

Fabricile de alimente ard pe capete. Fermierii din marile ranchuri texane vor să scape de vite. 

Exploatările petroliere se închid. 

Deși stau pe o mare de petrol, americanii nu mai au bani de benzină. Legendarele lor autostrăzi care 

străbat țara de la un ocean la altul au ajuns inaccesibile. 

Peste noapte, America a devenit prea mare pentru majoritatea cetățenilor ei. 

* 

Până ieri, eram pesimist. Nu credeam că schimbarea mai este posibilă în America. Deci, nici în restul 

Occidentului. Nu credeam că Trump are șanse să revină la Casa Albă. 

Dacă Sistemul a putut realiza cea mai mare fraudă din istoria Americii sub nasul lui Trump, 

răsturnându-l de la putere, cum să crezi că, acum, același Sistem ar putea lăsa să-i scape din gheare 

puterea, știind că își joacă capul? 

Astăzi, însă, sunt convins nu doar că Schimbarea este posibilă, ci și că ea se va produce cu certitudine. 

Regimul de la Washington a luat-o razna. Nu se mai poate controla. Simte că îi fuge puterea de sub 

picioare și face greșeli fatale. Gesturi de om disperat. 

Își dă arama pe față. Măștile cad. Iluziile se spulberă. 

Ieri noapte, la reședința lui Trump de la Mar-a-Lago nu a descins FBI. A descins KGB. 

Americanul de rând, cât e el de simplu și de naiv, a văzut că, din spatele lui Biden, ținut împăiat în 

geamul Casei Albe, și ale celor două matracuce, Kamala și Pelosi, se ițesc ochii oblici ai lui Mao și 

Pol Pot, mustața lui Stalin și țăcălia lui Lenin. 

Iar americanul, cât e el de simplu și naiv, când aude de comuniști, pune mâna pe armă. 

 

https://www.activenews.ro/opinii/Ieri-noapte-Biden-KGB-si-a-dat-foc-la-valiza-175531 

 

 

 

 

14. Homofobia sufocă România, se plâng LGBT-iștii - Qmagazine, 10 August 

2022, Articol scris de Ileana Bogdan 
 

Amenințări cu moartea, mesaje și imagini înfricoșătoare au fost transmise pe mai multe canale 

asociației MozaiQ, potrivit unui comunicat al organizației comunitare LGBTQ+. 

Robert Negoiță, trimis în judecată în dosarul ROSAL 

Homofobia sufocă România, se plâng LGBT-iștii 

Rusia lansează cu succes un satelit spion iranian. Statele Unite, îngrijorate 

Mațele, oasele, creierul. O radiografie a situaţiei politice a PSD 

Statele Unite își mențin supremația geopolitică față de Rusia și China 

În ultimele săptămâni s-au înregistrat patru cazuri de violență asupra unor persoane din comunitatea 

https://www.activenews.ro/opinii/Ieri-noapte-Biden-KGB-si-a-dat-foc-la-valiza-175531
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LGBTQ+. Victimele, care au fost bătute violent, au depus deja plângeri penale. În comunicat se arată 

că atacurile homofobe și transfobe ( împotriva transsexualilor) au avut loc atât în spații publice, cât și 

în instituții publice. 

„Asociația MozaiQ, organizație comunitară LGBT (lesbiene, gay, bisexuali și persoane transgender), 

avertizează că valurile de homofobie și transfobie s-au întețit în ultimele trei săptămâni, cu numeroase 

cazuri de discurs al urii și violență îndreptate împotriva comunității LGBTQ+. Nu mai puțin de patru 

cazuri de violență asupra unor persoane din comunitatea LGBTQ+ au fost raportate atât în București, 

cât și în alte orașe din țară, unde victimele au fost bătute cu cruzime, necesitand ingrijiri medicale 

pentru multiple leziuni și fracturi, cu consecințe traumatice pe termen lung. Toate cazurile au avut loc 

în spații publice sau în instituții publice, iar homofobia a fost motivul principal care a declanșat 

agresiunile. Victimele au fost asistate de organizații LGBTQ+ și au depus deja, sau sunt în proces de a 

depune, plângeri penale.”, se arată în comunicatul MozaiQ. 

De asemenea, curtea sediului MozaiQ a fost „împânzită de pliante care ilustrau un bărbat gay care se 

sufocă într-o cameră de gazare, în timp ce un soldat cu simboluri naziste pe uniformă apăsa butonul de 

gazare”. 

Mesaj nazist pe pliantele trimise Asociației MozaiQ Foto. MozaiQ 

Unul dintre motivele identificate de organizația comunitară în proliferarea agresiunilor verbale sau 

fizice împotriva persoanelor LGBT este discursul premierului ungur Viktor Orban de la Băile Tușnad, 

catalogat drept „rasist, xenofob, anti-european și anti-LGBT”. 

„Discursul urii împotriva persoanelor LGBTQ+ implică adesea episoade de violență îndreptate 

împotriva celor care fac parte din comunitate. Una dintre cauzele acestui val de agresiuni are legătură 

cu promovarea mai multor mesaje homofobe și transfobe în spațiul politic autohton. Aceste mesaje 

legitimează indirect violența și pun o țintă pe spatele fiecărei persoane din comunitate. De exemplu, 

proiectul de lege anti-LGBT care își propune să interzică prezența noastră în spațiul public este o 

încurajare a acestor episoade de violență îndreptate împotriva celor care fac parte din comunitatea 

LGBTQ+. Mai mult, discursul lui Viktor Orban de la Băile Tușnad, prin care acesta promova un 

discurs rasist, xenofob, anti-european și anti-LGBT, reprezintă o încurajare a unui sentiment ostil față 

de persoanele LGBTQ+.”, se mai arată în comunicat. 

 

https://www.qmagazine.ro/homofobia-sufoca-romania-se-plang-lgbt-istii/ 

 

 

 

 

15. Cum a luat o măicuţă falsă din Ploieşti zeci de mii de euro de la credincioşi. 

Aşa îi convingea că trebuie să dea bani - BZI, 9 August 2022 
 

Așa zisa măicuță, Cristina Ghiocel, pe numele real, s-a lansat pe internet, susținută de presupusul 

„stareț Victor Mantu”, de la o mănăstire din Urlați. Propăvăduitori ai minunilor alimentate de harul 

divin, cei doi au reușit să înșele destul de mulți naivi. 

Au reușit să strângă de la aceștia suficient de mulți bani încât să își cumpere un apartament cu două 

camere sau o mașină de lux! Mai precis, 60.000 de euro. 

Cei doi vânau persoane cu diverse probleme, disperați să găsească o soluție miraculoasă. Astfel, 

Filofteia și Victor Mantu, pe numele lor de scenă, promiteau vindecări sau ameliorarea relațiilor cu 

persoane rău intenționate. 

Zeci de mii de euro strânși de la persoane disperate și naive 

Escrocii se prezentau ca fiind experți în magie albă, iar victimele erau atrase într-un joc, în urma 

căruia le erau ceruți din ce în ce mai mulți bani. Discuțiile erau purtate la telefon, iar escrocii 
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ajungeau, chiar, să își amenințe victimele, oricum chinuite de probleme. 

„Jur că nu mă mai apropii de lucrare şi-atunci o să vezi ce ţi se-ntâmplă. (…) Vă bateţi joc de casa 

domnului să ştiţi, dacă luni nu trimiteţi bani. (…) Am toate datele dumneavoastră şi pozele. N-o să mai 

fiţi bine niciodată pentru bani care vi pun… Acum intru în lucrare”, cu astfel de cuvinte îşi împăcau 

şarlatanii clienţii care se revoltau atunci când nu mai aveau bani să plătească „lumânările” consumate 

pentru „lucrare”. 

„Politica” lor presupunea faptul că atunci când nu mai sunt plătiți, răul se va întoarce înzecit împotriva 

„clienților” deja năpăstuiți. Escroaca deghizată în măicuță începea cu o taxă de 100 de euro și ajungea 

să solicite sume colosale. 

Cum reușeau să manipuleze victimele 

Ca să câștige încrederea și, totodată, să impună o stare de teamă voctimelor, falsa măicuță îi întreba pe 

aceștia dacă au început să simtă „amorţeli” până în vârful unghiei de la picior, dacă aud zgomote prin 

casă noaptea, dacă au stări de rău sau ameţeli. Unii clienți ajungeau să dea crezare și recunoşteau că 

parcă aud noaptea mobila prin casă cum trosneşte, parcă le-a şi amorţit mâna puţin, parcă nu se mai 

simt atât de rău ca în ziua precedentă. 

Până la urmă, una dintre victime a reclamat întreaga înșelătorie la Poliție și așa au ajuns escrocii să fie 

judecaţi pentru înşelăciune. 

„Eu m-am încrezut în voi! M-am încrezut în voi 3 ani!!! Să continui să trimit 5.000? Eu nu culeg banii 

de prin copaci, femeie! Tu, până vineri, mi-ai cerut alţi 5.000 de euro!!!”, este doar o parte dintr-un 

dialog de-a dreptul halucinant pe care o mamă disperată îl poartă cu vrăjitorii din Ploieşti cărora le 

reproşa că de trei ani de zile, cât timp a fost în „lucrare” cu ei, nu s-au văzut rezultate în starea de 

sănătate a copilului ei. Şi totuşi femeia cedează şi negociază să trimită în două tranşe noua sumă de 

bani cerută de tămăduitori. 

Instanţa a decis însă să pună sechestru pe casa individei pentru ca victimele sale să-şi poată recupera 

banii. 

 

https://www.bzi.ro/cum-a-luat-o-maicuta-falsa-din-ploiesti-zeci-de-mii-de-euro-de-la-credinciosi-asa-

ii-convingea-ca-trebuie-sa-dea-bani-4519113 

 

 

 

16. Mărturia unei tinere, participantă la Untold: "Unde mama mă-sii sunt cele 

2.000 de forţe de ordine? În 30 de minute am primit 5 întrebări dacă doresc 

ceva să mă simt bine" - Observatorul, 10 August 2022, De Redactia 

Observator 
 

Untold îşi închide porţile în această seară. Zeci de mii de oameni au venit la Cluj pentru a se bucura de 

cele patru zile de festival. Unii se întorc acasă cu gândul că vor povesti prietenilor cea mai frumoasă 

experienţă trăită, alţii o vor face dezamăgiţi.  

Este şi cazul unei tinere care a venit în acest an la Untold pentru prima dată. Femeia, în vârstă de 27 de 

ani, a fost convinsă de prietenele ei să meargă la festival, iar acum regretă experienţa trăită. Tânăra 

spune că se poate intra la festival cu droguri pentru că nici oamenii de la firma de securitate privată şi 

nici jandarmii nu îşi fac treaba aşa cum ar trebui. Iar printre cei care ajung să consume substanţe 

interzise se numără şi mulţi copii. 

"Am 27 de ani, știu să mă distrez și fără droguri însă nu va mai trimteţi copiii la Untold!" 

Aceasta povesteşte cum a fost abordată de o fată despre care spune că nu ar fi avut mai mult de 15 ani 

şi care i-a propus să-i dea "ceva". Tânăra a fost îngrozită de ce a văzut "în spatele uşilor închise" la 

Untold şi recomandă părinţilor să nu îşi lase copiii neînsoţiţi la astfel de evenimente. 
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"Aş dori să vă împărtăşesc experienţa Untold 2022 și consider că lumea ar trebui informată cu privire 

la acest festival mizerabil din punctul meu de vedere! Am 27 de ani și anul acesta prietenele mele m-

au convins să vin și eu la Untold. Zis și făcut am ajuns vineri în Cluj și a început povestea... Totul a 

început la acces unde toată lumea se forfotea să își ascundă ba băutura, ba drogurile prin pantaloni 

pentru că urma să intrăm în magicul Untold. Agitație degeaba, firma de pază pur și simplu a dat cu o 

chestie de detectare de metale și atât. Puteam să bag kilograme de droguri, nimeni nu a verificat ce am 

în ghiozdan sau în geantă... Jandarmii stăteau cu mâinile în sân și ba povesteau, ba erau pe telefoane 

prea ocupați pentru a verifica pe cineva... 

 

https://observatornews.ro/eveniment/marturia-unei-tinere-participanta-la-untold-unde-mama-masii-

sunt-cele-2000-de-forte-de-ordine-in-30-de-minute-am-primit-5-intrebari-daca-doresc-ceva-sa-ma-

simt-bine-482762.html 

 

 

 

 

 


