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1. Despre ierarhia cerească şi cea bisericească. Părintele Calistrat Chifan de la 

Mănăstirea Vlădiceni din Iaşi aprofundează tema la BZI LIVE – publicat de BZI, 

pe 18 august 

Joi, 18 august 2022, de la ora 12:30, în studioul BZI LIVE are loc emisiunea săptămânală cu 
părintele Calistrat Chifan de la Mănăstirea Vlădiceni din Iaşi. 

Invitatul permanent al Roxanei Caraiman va aborda din nou o temă de interes. Despre ierarhia 
cerească şi bisericească, cele nouă ceruri, ce reprezintă acestea şi de ce sunt mai multe niveluri 
de ceruri va explica îndrăgitul părinte. 

Urmăritorii noştri pot adresa întrebări la rubrica comentarii, accesând www.bzi.ro sau, în direct, 
pe http://www.facebook.com/cotidianul.bzi. Emisiunile BZI LIVE au un real succes, fiecare 
producţie media strângând zeci de mii de vizualizări. 

https://www.bzi.ro/despre-ierarhia-cereasca-si-cea-bisericeasca-parintele-calistrat-chifan-de-
la-manastirea-vladiceni-din-iasi-aprofundeaza-tema-la-bzi-live-4524224 

 

 

2. IAŞUL va deveni tărâmul faptelor bune! Vino la INIMO în perioada 19-21 

august – publicat de InfoIaşi, pe 18 august 2022 

În acest weekend Iaşul va deveni tărâmul faptelor bune, deoarece mii de pelerini urbani sunt 

https://www.bzi.ro/despre-ierarhia-cereasca-si-cea-bisericeasca-parintele-calistrat-chifan-de-la-manastirea-vladiceni-din-iasi-aprofundeaza-tema-la-bzi-live-4524224
https://www.bzi.ro/despre-ierarhia-cereasca-si-cea-bisericeasca-parintele-calistrat-chifan-de-la-manastirea-vladiceni-din-iasi-aprofundeaza-tema-la-bzi-live-4524224
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aşteptaţi la Inimo, Festivalul Familiei, eveniment susţinut de Primăria Municipiului Iaşi. 

Timp de trei zile, în perioada 19 – 21 august, nume sonore ale muzicii româneşti vor cânta pe 
Stadionul „Emil Alexandrescu” din Copou pentru a pune umărul la dezvoltarea şi educaţia 
copiilor nevoiaşi. 

Mai precis, sprijin pentru 10.228 copii, 138 de case şi o policlinică socială. Conceptul aparţine 
Asociaţiei „Glasul Vieţii” al cărei „dirijor” este renumitul părinte Dan Damaschin. 

Programul festivalului 

Vineri, 19 august, începând cu ora 11.00, publicul se va putea delecta cu spectacole susţinute de 
Fanfara de la Chetriş, Provincialii, actori din cadrul Universităţii de Arte „George Enescu”, 
Plăieşii, Adriana Ochişoru, Damian Drăghici & Brothers, Direcţia 5, Taxi şi Andra. 

Sâmbătă, 20 august, pe lângă un nou spectacol de teatru cu actorii de la Universitatea „George 
Enescu”, Corul de copii al Ateneului Naţional din Iaşi va susţine un recital extraordinar, urmat de 
Circul de Stat Chişinău şi celebra Fanfară de la Chetriş. Muzica populară va umple atmosfera de 
joc şi graţie Mioarei Velicu şi Rapsozilor din Botoşani. Pe înserate scena va vibra pe acordurile 
surorilor Ana şi Iuliana Beregoi, Annes, apoi deja clasicii Taxi, Vunk, Smiley şi DJ Mandu vor 
umple stadionul de muzică bună. 

Duminică, 21 august, publicul va primi la felul I teatru şi muzică populară cântată de artişti de 
renume precum Laura Lavric, Carmen Macovei şi Gelu Voicu, la felul II o porţie mare de 
bunădispoziţie oferită de Circul de Stat Chişinău şi drept desert o felie de distracţie alături de 
Gaşca Zurli. La cină publicul va fi servit cu porţii muzicale puse pe tavă de „greii” momentului ca 
The Motans, Feli, Connect-R şi Ştefan Bănică Jr. 

Accesul la festival se face prin invitaţii ce pot fi procurate online pe www.inimo.ro sau în format 
fizic de la cele 12 corturi amplasate în cartierele Iaşului şi de la Biserica Maternităţii „Cuza-Vodă” 
din Iaşi. 

Toate donaţiile obţinute în cadrul Festivalului INIMO vor fi dirijate către cei 10.228 de copii 
aflaţi în evidenţa Asociaţiei „Glasul Vieţii” care vor primi hrană, rechizite, haine şi produse de 
igienă. 

https://infoiasionline.ro/iasul-va-deveni-taramul-faptelor-bune-vino-la-inimo-in-perioada-19-
21-august/128229/ 

 

 

3. Se caută preot într-o localitate din Botoşani – CINE poate ocupa postul – 

publicat de Botoşăneanul, pe 18 august 2022 

Arhiepiscopia Iaşilor a actualizat lista cu parohiile vacante. 

Pot opta pentru funcţiile vacante doar preoţii din cadrul Eparhiei Iaşilor care întrunesc condiţiile 
statutare de transfer. 

https://infoiasionline.ro/iasul-va-deveni-taramul-faptelor-bune-vino-la-inimo-in-perioada-19-21-august/128229/
https://infoiasionline.ro/iasul-va-deveni-taramul-faptelor-bune-vino-la-inimo-in-perioada-19-21-august/128229/
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Sunt vacante parohii din protopopiatele Paşcani, Piatra Neamţ şi Darabani. 

În Protopopiatul Darabani, este vacantă parohia Sf. Pantelimon din Başeu. Parohia numără 169 
de familii. Localitatea are casă parohială. 

Postul de preot paroh este vacant începând cu data de 17 august 2022. 

https://www.botosaneanul.ro/stiri/se-cauta-preot-intr-o-localitate-din-botosani-cine-poate-
ocupa-postul/ 

 

 

4. IPS Calinic, răspunde unui enoriaş: Despre acuza dumneavoastră că aş vrea să 

fiu Mitropolit al Bucovinei, sunteţi în eroare – publicat de NewsBucovina, pe 17 

august 

Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, IPS Calinic, susţine că nu-şi doreşte să candideze la funcţia 
de mitropolit al Moldovei şi Bucovinei după ce un enoriaş l-a acuzat că a stat la pândă pentru a 
prelua această funcţie şi că acum vrea şi statut de mitropolit al Bucovinei. 

Respectivul enoriaş i-a scris ierarhului că a păstorit la Iaşi timp de 30 de ani ca şi episcop vicar. 

„În acest timp aţi fost candidat la nenumărate posturi de episcop titular la diferite eparhii din 
ţară (Arhiepiscopia Romanului şi a Bacăului); se pare că nu v-a interesat niciuna. Aţi stat la 
pândă şi aţi aşteptat să moară Înaltpreasfinţitul Pimen şi să deveniţi Arhiepiscop al Sucevei si 
Rădăuţilor. Acum nu vă este de ajuns, vreţi şi statutul de Mitropolit al Bucovinei. Vă zic că sunt 
alte eparhii la rând, de exemplu Arhiepiscopia Romanului şi a Bacăului a fost Mitropolia Ţării de 
Jos, Mitropolia Tomisului… etc. Ce este cu atâta mândrie pe dumneavoastră?!””, a întrebat 
enoriaşul. 

În răspunsul său, IPS Calinic arată că dacă mândria unei persoane este constructivă şi nu 
distructivă, atunci este onorat de constatarea enoriaşului. 

„Cât despre candidaturi, am candidat şi pentru Episcopia Harghitei şi Covasnei; Dumnezeu a 
aşezat în fiecare eparhie pe cine a voit. Iar despre acuza dumneavoastră că aş vrea să fiu 
Mitropolit al Bucovinei, sunteţi în eroare. Şi apoi, din câte ştiu, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei 
are mitropolit. Aşa că fiecare rămâne să îşi facă treaba acolo unde a fost rânduit de Duhul Sfânt 
prin membrii Sfântului Sinod. Mă bucur că aţi revenit la sentimente mai bune privind 
Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului. Totodată, vă asigur că, dacă veţi căuta să deveniţi 
Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, nu voi fi contracandidatul dumneavoastră. Mult succes!”, a 
răspuns IPS Calinic. 

https://www.newsbucovina.ro/actualitate/349635/ips-calinic-raspunde-unui-enorias-despre-
acuza-dumneavoastra-ca-as-vrea-sa-fiu-mitropolit-al-bucovinei-sunteti-in-eroare  

 

 

https://www.botosaneanul.ro/stiri/se-cauta-preot-intr-o-localitate-din-botosani-cine-poate-ocupa-postul/
https://www.botosaneanul.ro/stiri/se-cauta-preot-intr-o-localitate-din-botosani-cine-poate-ocupa-postul/
https://www.newsbucovina.ro/actualitate/349635/ips-calinic-raspunde-unui-enorias-despre-acuza-dumneavoastra-ca-as-vrea-sa-fiu-mitropolit-al-bucovinei-sunteti-in-eroare
https://www.newsbucovina.ro/actualitate/349635/ips-calinic-raspunde-unui-enorias-despre-acuza-dumneavoastra-ca-as-vrea-sa-fiu-mitropolit-al-bucovinei-sunteti-in-eroare
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5. Slujba de hram la Mănăstirea Iţcani, reluată după aproape 250 de ani – 

publicat de Monitorul de Suceava, pe 17 august 

După aproape 250 de ani a avut loc din nou o slujbă de hram la Mănăstirea Iţcani, cu ocazia 
sărbătoririi Adormirii Maicii Domnului. Evenimentul a fost anunţat de către primarul Sucevei, 
Ion Lungu, care a fost prezent la slujbă alături de credincioşi şi de soborul de zece preoţi. 

„Mănăstirea Iţcani este una din cele mai vechi mănăstiri din Moldova, atestată la anul 1395. În 
anul 1783 Imperiul Austro-Ungar a suspendat activitatea mănăstirii, funcţionând ca parohie 
până anul trecut, când a fost reînfiinţată din nou ca Mănăstire, la iniţiativa ÎPS Calinic, 
Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor. 

A fost o slujbă înălţătoare, ca şi slujba Prohodului Maicii Domnului din ajun. 

Felicitări grupului ARHEO de la Cluj pentru cântările de pricesne deosebite. 

Împreună cu Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, cu stareţul Mănăstirii, Protosinghelul Iustinian, 
ne propunem să aducem această mănăstire la gloria de odinioară. Doamne ajută!”, este mesajul 
edilului sucevean, după evenimentul de luni. 

Municipalitatea suceveană alocă an de an fonduri pentru sprijinirea unităţilor de cult, banii fiind 
accesaţi pentru lucrări de reparaţii, întreţinere sau modernizări, în funcţie de necesităţi, în 
limitele bugetului aprobat pe anul în curs. 

https://www.monitorulsv.ro/Local/2022-08-17/Slujba-de-hram-la-Manastirea-Itcani-reluata-
dupa-aproape-250-de-ani 

 

 

6. Tabără la Mănăstirea Putna, a Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi 

Suceava – publicat de Monitorul de Suceava, pe 17 august 

Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români, filiala Suceava, a organizat în perioada 12-16 
august tabăra de la Mănăstirea Putna desfăşurată sub sloganul „Să fim naţionali, cu faţa spre 
universal!”, cu binecuvântarea IPS Părinte Calinic şi a părintelui stareţ Melchisedec Velnic. 

Programul a inclus atât activităţi de cunoaştere şi de dialog, o consfătuire a tinerilor şi un 
moment artistic, cât şi programul de slujbe rânduite de mănăstire, ascultare şi rugăciune. 

„Zeci de tineri au participat la această tabără cu dorinţa de a-şi ,,pregăti” sufletul la Mănăstirea 
Putna – unde sălăşluieşte sfinţenia sufletului Voievodului Ştefan cel Mare şi Sfânt pentru hramul 
istoric al Adormirii Maicii Domnului, împlinind dictonul antic ora et labora (Munceşte şi te 
roagă)”, au menţionat organizatorii. 

Consfătuirea tinerilor şi hramul arhieresc au fost cele două evenimente principale, precum şi 
întâlnirea cu studenţi din filiale ASCOR (Suceava, Bucureşti, Iaşi, Cluj, Sibiu), precum şi din 
Asociaţia Studenţi pentru Viaţă Bucureşti şi Iaşi. 

https://www.monitorulsv.ro/Local/2022-08-17/Slujba-de-hram-la-Manastirea-Itcani-reluata-dupa-aproape-250-de-ani
https://www.monitorulsv.ro/Local/2022-08-17/Slujba-de-hram-la-Manastirea-Itcani-reluata-dupa-aproape-250-de-ani
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La slujba hramului au slujit ÎPS Calinic, Preasfinţitul Damaschin, părintele stareţ Melchisedec 
Velnic, precum şi un sobor de preoţi şi diaconi din toată ţara. Consfătuirea tinerilor s-a 
desfăşurat conform motto-ului sub care se desfăşoară tabăra, în forma unui dialog deschis şi a 
unor dezbateri, dorind să aducă în vederea tinerilor problemele identităţii naţionale şi 
comunitare. 

„Astfel, tabere precum cea de la Mănăstirea Putna (12-16 august 2022) sunt un for de idei, unde 
tinerii au ocazia să exprime perspective asupra evenimentelor curente. Necesitatea de a crea un 
mediu propice pentru o exprimare liberă şi sinceră duce la crearea atitudinilor şi viziunilor care 
se materializează nu doar în imediat, ci şi în perspectivă. Totodată, pragmatismul concluziilor la 
care am conlucrat ne angrenează să ne oferim toată silinţa spre îndeplinire atât pe plan 
individual, cât şi colectiv cu o convingere duală care provine din raţiuni spirituale şi raţionale de 
conştientizare a responsabilităţilor de identitate, istorice, de generaţie tânără, de viziune”, a 
menţionat Diana-Maria Biciuşca, coordonator Credinţă-Cultură ASCOR Suceava. 

https://www.monitorulsv.ro/Local/2022-08-17/Tabara-la-Manastirea-Putna-a-Asociatiei-
Studentilor-Crestini-Ortodocsi-Suceava 

 

 

7. Învăţăturile IPS Calinic despre alcool: Este o diferenţă enormă între a te 

îmbăta şi a gusta un păhăruţ – publicat de Ştiri pe surse, pe 18 august 2022 

Este o diferenţă enormă, între a te îmbăta şi a gusta un păhăruţ, până la două - postează 
arhiepiscopul de Argeş şi Muscel, IPS Calinic, potrivit Mediafax. 

„Ne întreabă Sfântul Vasile cel Mare: <Ştii oare cine este Cel pe Care ai să-L primeşti când te 
împărtăşeşti? Este Cel Care ne-a făgăduit: Eu şi Tatăl Meu vom veni la el şi la el vom locui> (Ioan 
14, 23). Pentru ce I-o iei înainte cu beţia şi închizi intrarea Stăpânului? Pentru ce îndemni pe 
duşman să ocupe mai dinainte intrările tale? Beţia nu primeşte pe Domnul; beţia alungă Duhul 
Sfânt. Fumul alungă albinele, iar beţia, alungă harurile duhovniceşti”, arată IPS Calinic. 

„Sfântul Vasile cel Mare, nu ştiu, doar presupun, că a gustat şi el un pahar cu vin, ştiind că este un 
medicament pentru stomac, cum sfătuia şi îndemna Sfântul Apostol Pavel, pe ucenicul său, 
Timotei, care era bolnav de stomac. Zice să ia un pahar cu vin pentru . Iată că vinul este un 
medicament şi o bucurie, că zice Scriptura: „vinul veseleşte inima omului”. Aşadar, Sfântul Vasile 
cel Mare combate în cuvântul său: <Împotriva celor care se îmbată>, nu împotriva celor care 
servesc un pahar cu vin. Este o diferenţă enormă, între a te îmbăta şi a gusta un păhăruţ, până la 
două”, adaugă arhiepiscopul Calinic al Argeşului. 

IPS Calinic face referire şi la proverbele româneşti: „bea un pahar! Apoi, după ce pui bază la 
stomac (adică guşti ceva), bea şi pe al doilea, iar când vine vorba de al treilea, varsă-l jos! Ce 
înţelepciune la români! Măsura în toate! Cred că postul este să fii măsurat la gură, stomac, 
vorbele să se micşoreze, distracţiile la fel şi să nu ne pierdem timpul cu nimicuri!”. 

https://www.stiripesurse.ro/ivataturile-ips-calinic-despre-alcool-este-o-diferenta-enorma-
intre-a-te-imbata-si-a-gusta-un-paharut_2517420.html 

https://www.monitorulsv.ro/Local/2022-08-17/Tabara-la-Manastirea-Putna-a-Asociatiei-Studentilor-Crestini-Ortodocsi-Suceava
https://www.monitorulsv.ro/Local/2022-08-17/Tabara-la-Manastirea-Putna-a-Asociatiei-Studentilor-Crestini-Ortodocsi-Suceava
https://www.stiripesurse.ro/ivataturile-ips-calinic-despre-alcool-este-o-diferenta-enorma-intre-a-te-imbata-si-a-gusta-un-paharut_2517420.html
https://www.stiripesurse.ro/ivataturile-ips-calinic-despre-alcool-este-o-diferenta-enorma-intre-a-te-imbata-si-a-gusta-un-paharut_2517420.html
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8. A apărut al doilea număr din august al Tribunei - cea mai importantă revistă de 

cultură din România – publicat de Ştiri pe surse, pe 18 august 2022 

Semnalăm apariţia numărului 479/16 august 2022 al Revistei de cultură Tribuna, instituţie 
aflată în subordinea Consiliului judeţean Cluj, cu o tradiţie istorică de peste 135 de ani, condusă 
de filosoful dr. Mircea Arman, manager şi redactor-şef, singura revistă de cultură din România 
care are distribuţie naţională şi internaţională. 

Într-o rubrică specială, intitulată aniversare, sunt reunite în acest număr o serie de articole 
dedicate Academicianului şi scriitorului D.R. Popescu, la împlinirea vârstei de 87 de ani. Scriu, 
despre opera ilustrului om de cultură şi despre activitatea sa intelectuală prodigioasă, Adrian 
Lesenciuc, Călin Strănculescu, Alexandru Sfârlea şi Titus Vâjeu. Textele sunt însoţite de fotografii 
din arhiva personală D.R. Popescu. 

Remarcăm şi de această dată sumarul bogat şi diversificat, cu articole de o largă deschidere 
culturală, printre care se evidenţiază editorialul semnat de Mircea Arman şi intitulat: Constantin 
Noica – Arhanghelul, Anton Dumitriu – Anahoretul, în care autorul pune faţă în faţă doi titani ai 
filosofiei româneşti, cu toată deferenţa pentru aceştia, la care se adaugă admiraţia şi 
recunoştinţa discipolului, în cazul celui de al doilea. Ştiut fiind faptul că Mircea Arman l-a 
frecventat în tinereţe pe marele logician Anton Dumitriu, fiind unul dintre puţinii săi discipoli. 

Mai găsim, în paginile Tribunei din 16 august, texte semnate de A.I Brumaru, Viorel Igna şi Vasile 
Zecheru în cadrul rubricii filosofia; un articol de Andrei Marga la diagnoze; texte de Adrian Suciu 
şi Iulian Cătălui în cadrul rubricii eseu; partea a doua a cercetării rubricii social, realizată de Ani 
Bradea, din seria Reprezentanţi de seamă ai exilului românesc, dedicată lui Alexandru 
Busuioceanu; un articol al rubricii religia semnat de Î.P.S. Andrei (Arhiepiscopul Vadului, 
Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului, Maramureşului şi Sălajului); alte articole de: Radu 
Bagdasar, Constantin Cubleşan, Ilie Rad, Nicolae Iuga, Mircea Moţ, Elena Vieru şi alţii. Pagina de 
poezie găzduieşte creaţii ale poetului din Serbia, Ioan Baba. 

Revista este ilustrată cu imagini ale unor lucrări de artă digitală semnate de Adrian Grecu, 
prezentate de Horea Avram. 

Noul număr al Tribunei, 479 - aferent perioadei cuprinse între 16 şi 31 august 2022, poate fi 
achiziţionat de la punctele pentru difuzarea presei din întreaga ţară. 

https://www.stiripesurse.ro/a-aparut-al-doilea-numar-din-august-al-tribunei-cea-mai-
importanta-revista-de-cultura-din-romania_2517315.html 

 

 

9. Depărtarea de natură şi ateismul – publicat de evadare.ro, pe 18 august 

N-am înţeles niciodată cum funcţionează mintea ateului fără şovăire, a materialistului deplin. Nu 

https://www.stiripesurse.ro/a-aparut-al-doilea-numar-din-august-al-tribunei-cea-mai-importanta-revista-de-cultura-din-romania_2517315.html
https://www.stiripesurse.ro/a-aparut-al-doilea-numar-din-august-al-tribunei-cea-mai-importanta-revista-de-cultura-din-romania_2517315.html
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intră aici ateul militant, care e un mistic energic, nici răzvrătitul, omul certat cu Dumnezeu, cel 
declarat ateu, dar în care fierbe o nelinişte – acela poate oricând să se trezească. Şi nu includ nici 
nepracticantul absorbit de lume, care nu are timp de probleme metafizice. Şi acela are 
potenţialul de a se trezi, dat fiind că e deja ocupat cu slujirea, doar că a unor idoli lumeşti. 

Susţin că, spre deosebire de aceştia, tipul ateului senin, care a tras definitiv concluziile, e mai rar 
decât se pretinde. N-ai cum să fii în faţa unui peisaj sublim şi să simţi în sinea ta: „pârţ! 
cernoziom, clorofilă, pietre, hidrogen, oxigen, mare brânză!”. 

Nu te poţi intersecta cu marile taine ale vieţii, naşterea, moartea, iubirea şi să gândeşti fără 
ezitare: „vax! ovulul a evoluat în foetus, cadavrul s-a descompus prin evaporarea apei, procesul 
de reproducere al mamiferelor…” 

Probabil de-asta şi insistă planificatorii globului să adune şeptelul uman în baterii urbane 
eficiente energetic. În natură n-ai cum să nu-ţi pui problema lui Dumnezeu. Între oameni, începi 
să te îndoieşti. 

Animalizarea programată are un cuvânt neaoş: îndobitocire. Cu sau fără plan prealabil, 
rezultatul ăsta e: viaţă de rumegătoare, sex ca dobitoacele, în văzul turmei, hrană cu insecte. 

Niciodată omul nu a călătorit atâta, niciodată nu a văzut atâtea, din care a înţeles atât de puţin! 
Turistul îndobitocit trage tot atâtea concluzii din peripluri la capătul lumii, câte trage şi cârdul 
de gâşte sau cireada de vaci din călătoriile zilnice la canal sau la păşune. A fost, a văzut, a mâncat, 
a băut, are poze. 

Aşa se explică pasiunea pentru mare. Avem una din cele mai lipsite de pitoresc mări, un non-
peisaj plat şi banal. Din care dispare şi bruma de mister dată de zarea fără sfârşit, când 
experienţa are loc în aglomeraţia unei mahalale. Ia porumbuâ, ia nămoluâ, uite buca, uite ţâţa… 
Marea e un mall în aer liber, combinat cu talcioc şi autogară. Măcar în mall e umbră! N-are ce 
gând profund uman să-ţi vină în genul ăla de concediu, în furnicarul de consumatori. Lumea nu-i 
acolo pentru apusuri, răsărituri, e la distracţie. Nici la coadă la telecabină nu eşti departe de 
poezia unei săli de aşteptare. Ăsta-i concediul, partea bună a anului, şi după aia: înapoi în 
cazematele din oraş. 

Scopul despărţirii de natură şi al cultivării confuziei despre ce e natural şi normal, e obţinerea 
unei hipnoze în timpul căreia cât mai mulţi să se creadă atei fără să fie. Agitaţia constantă, 
urgenţele false şi artificialul iau mintea de la marele gol, de la marea nelinişte a sufletului. 
Această vrajă se poate întrerupe în singurătate, în natură, în întâlnirea umană autentică şi de 
profunzime sau în momente de criză, când fluxul consumului şi al rutinei comode se opreşte 
brusc. 

PS patru feluri de a vedea 

Am fost apostrofat de un comentator pentru aroganţa de a presupune că natura a fost creată 
pentru mine de Dumnezeu sau că Acesta ar avea aceleaşi gusturi ca mine… Aşa că am scris 
această versiune proprie a argumentului inteligenţei creatoare: 

Să zicem că mergi pe bulevard, faci dreapta pe Lizeanu şi între o vulcanizare şi un maidan cu 
buruieni, descoperi o statuie din marmură, de perfecţiunea lui David al lui Michelangelo. Există 
mai multe reacţii posibile: 
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a) treci mai departe gândind: uite ce piatră albă, probabil a bătut-o soarele mult. 

b) te opreşti şi zici: ce frumuseţe! grozav lucru au făcut aici vântul şi ploaia în decursul erelor 
geologice! ia să-mi fac o poză cu ciudăţenia naturii! 

c) te opreşti uluit şi zici: băi, incredibil, de unde ştiau ăştia de la primărie că am drum pe Lizeanu 
şi-mi plac statuile!? Chiar au făcut-o pe gustul meu. Artistul ăsta face exact ce vreau înainte să-i 
cer. Ia să încerc să o fac pe nevastă-mea să facă şi ea sarmale până ajung acasă, dacă tot am darul 
ăsta telepatic. 

d) te opreşti uimit şi zici: ce lucru emoţionant de frumos în cel mai neaşteptat loc! Acest bloc de 
marmură cu siguranţă nu s-a cioplit singur. Nu l-am văzut pe sculptor cioplind, dar cu siguranţă 
e o persoană rafinată, sensibilă la frumos, care a privit cu dragoste la subiectul operei lui şi a 
vrut ca nenumăraţi alţii, care o vor vedea, să simtă aceeaşi încântare. Ne-a transmis astfel că 
viaţa nu e în zadar cât timp există frumuseţea şi binele. Oricine a aşezat statuia aici fără să ceară 
bani pe bilet e un om generos, care a înfrumuseţat locul. Nu am acelaşi talent, dar mi-ar plăcea să 
înfrumuseţez şi eu locul, prin imitaţie, de pildă sădind un pom sau păstrând locul curat. (Victor 
Grigore) 

https://evadare.ro/spiritualitate/departarea-de-natura-si-ateismul/ 

 

 

10. Gen Z. Cei care spun adio României: De ce pleacă în unele cazuri aproape 

20% dintre absolvenţii celor mai bune licee din România? „Puţini îşi exprimă 

intenţia întoarcerii în ţară“ – publicat de Ziarul Financiar, pe 18 august 

♦ Peste 9.500 de copii şi tineri, cu vârste cuprinse între 10 şi 25 de ani, au plecat definitiv din 
România anul trecut, acesta fiind maximul ultimului deceniu ♦ Practic, într-un an, România a 
pierdut echivalentul a 400 de clase de şcoală şi liceu ♦ Cei mai mulţi nu se mai întorc vreodată. 

Potrivit datelor de la INS, anul trecut 9.561 de copii şi tineri au plecat definit din România, 
ponderea Gen Z în totalul emigranţilor definitiv fiind de 28% din total. Numărul este cel mai 
mare din ultimul deceniu, în contextul în care la nivelul anului 2012 circa 5.300 de tineri din 
cohorta Gen Z spuneau adio României. Mai departe, tabloul este întregit dacă se adaugă şi 
numărul emigranţilor temporar. Astfel, la nivelul anului 2020, ultimele date ale INS arată că au 
plecat din ţară circa 187.000 de oameni. Dintre aceştia, circa 42.000 fac parte din Gen Z, cei mai 
mulţi fiind în intervalul de vârstă 20-24 de ani. Revenind la anul trecut şi la numărul 
emigranţilor definitiv, 2021 a reprezentat un maxim absolut al plecărilor din România din 
ultimul deceniu. Peste 34.000 de persoane au cumpărat un bilet doar de dus în 2021, în 2020 
numărul acestora era de 21.000 iar în 2012 de circa 18.000. Efectul pandemiei este de 
necontestat, în contextul în care posibilitatea de a munci de oriunde i-a determinat pe mulţi să ia 
decizia definitivă de a părăsi România. 

Dincolo de copiii care pleacă cu familiile, este şi categoria tinerilor care pleacă la studii în 
străinătate. În unele cazuri, circa 20% din absolvenţii celor mai bune licee din România pleacă 
pentru a nu se mai întoarce vreodată în ţară. 

https://evadare.ro/spiritualitate/departarea-de-natura-si-ateismul/
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„Estimativ cca. 20 de absolvenţi ai CNMB (Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân Constanţa) pleacă 
la studii în universităţi din afara ţării. Asta reprezintă cam 17% din cohorta anului 2022. Marea 
majoritate se îndreaptă spre UE, Olanda, Germania, Franţa, sau spre Marea Britanie. Există şi 2-3 
absolvenţi care se îndreaptă spre S.U.A.“, spune Vasile Nicoară, directorul Colegiului Naţional 
Mircea cel Bătrân din Constanţa. 

Lucrurile stau aproape similar la Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr din Bucureşti. 

„Circa 30 de absolvenţi plănuiesc să meargă la studii în străinătate“, au precizat reprezentanţii 
instituţiei de învăţământ. Potrivit datelor publicate de Edupedu, anul acesta Colegiul Naţional 
Gheorghe Lazăr a avut 280 de candidaţi la examenul de bacalaureant, care au obţinut o medie de 
9,42, a doua cea mai mare din ţară. Practic, 11% dintre ei vor pleaca la studii în străinătate, mai 
puţini totuşi faţă de cei 40 de tineri de anul trecut. 

„Vor pleca în America, Anglia, Olanda, Franţa“, au mai precizat reprezentanţii instituţiei de 
învăţământ. 

Dar sunt şi licee care au pierdut o generaţie. De exemplu, în iunie, într-un interviu acordat Digi 
24, Andreia Bodea, directoarea Colegiului I.L Caragiale din Bucureşti spunea că peste 80% dintre 
absolvenţii clasei a XII-a au cerut recomandări de la conducerea instituţiei pentru a pleca la 
studii în străinătate. 

„Este anul în care eu am semnat cele mai multe recomandări pentru plecat în străinătate. Nu mi 
s-a întâmplat ca într-un procent de 80 la sută să plece (în străinătate -n.n. ) de la Caragiale. 80 la 
sută vor să plece şi vor pleca. Foarte puţini, nesemnificativ de puţini se întorc în ţară“, spunea la 
acel moment Andreia Bodea. Directoarea de la I.L. Caragiale menţiona la rândul ei şi valul de 
retrageri cu care se confruntă instituţia pe fondul deciziei multor familii de a părăsi România. 

Vasile Nicoară, directorul Colegiului Naţional Mircea cel Bătrân spune acelaşi lucru, cei care 
pleacă nu mai revin. 

„Puţini dintre ei exprimă intenţia întoarcerii în ţară după absolvire“, spune Nicoară. Director 
CNMB spune că cel mai adesea, principalul motiv care îi determină pe elevi să plece este accesul 
la cursuri de înaltă performanţă. 

„Mulţi au intenţia unei cariere în cercetare ştiinţifică. Alţii pentru a fructifica superior 

cursurile de bilingv limba germană sau franceză. Cei care se întorc sunt cei care urmează cursuri 
de hotelărie sau inginerie şi care au în familie societăţi comerciale pe care urmează să le 
administreze/să le moştenească“, a mai spun directorul Colegiului din Constanţa. 

Decizia de a părăsi ţara pentru a merge la studii în străinătate se bazează la rândul ei pe cifre. În 
timp ce Norvegia sau Suedia alocă 7% din PIB pentru educaţie, „România educată“ este la coada 
Europei cu 3% din PIB pentru învăţământ. 

https://www.zf.ro/companii/gen-z-cei-care-spun-adio-romaniei-de-ce-pleaca-in-unele-cazuri-
21093317 

 

 

https://www.zf.ro/companii/gen-z-cei-care-spun-adio-romaniei-de-ce-pleaca-in-unele-cazuri-21093317
https://www.zf.ro/companii/gen-z-cei-care-spun-adio-romaniei-de-ce-pleaca-in-unele-cazuri-21093317
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11. Ce îi face pe oameni să plagieze sau să fure? Cercetătorii răspund – publicat 

de Şcoala9, pe 16 august 

O nouă cercetare condusă de Universitatea din Leicester, Marea Britanie, arată că nu câştigurile 
anterioare îi fac pe oameni să trişeze ca să-şi menţină statutul de învingător. Aceasta a fost 
descoperirea unui studiu de acum şase ani pe care l-au refăcut şi contrazis. Ce îi face pe oameni 
să trişeze la teste, să-şi plagieze lucrările sau să fure este modul în care se raportează la 
inegalităţile din societate. Cum au cercetat aceste comportamente? 

O cercetare din 2016, realizată în Israel pe marginea unei serii de experimente, susţinea că este 
mai probabil ca învingătorii unor competiţii bazate pe abilităţi să fure bani în diverse jocuri de 
noroc, spre deosebire de învinşi sau de persoanele care nu se vedeau pe ele însele ca învingători 
sau învinşi. 

Acest studiu foarte citat, cu eşantioane de dimensiuni mici, a propus că victoria în competiţii 
induce un sentiment de îndreptăţire care încurajează trişatul. 

În urmă cu un an însă, un studiu extins şi îmbunătăţit realizat de cercetători de la Universitatea 
din Leicester, Marea Britanie, şi de la Universitatea din California de Sud, SUA, a infirmat 
concluziile iniţiale, scrie Science Daily. 

„Nici victoria, nici înfrângerea nu au avut niciun efect asupra trişării” 

„Înşelătoria şi necinstea în general sunt din ce în ce mai îngrijorătoare, având în vedere 
necinstea academică în era digitală, problemele de evitare şi evaziune fiscală de către persoanele 
bogate din economiile dezvoltate şi, în general, efectele creşterii inegalităţii în ceea ce priveşte 
bogăţia şi veniturile asupra corupţiei şi criminalităţii”, a spus Andrew Colman, profesor de 
psihologie în cadrul Departamentului de Neuroştiinţe, Psihologie şi Comportament al 
Universităţii din Leicester şi autorul principal al noului studiu. 

Pentru acesta a fost important să vadă de unde izvorăşte înşelăciunea. „Am fost surprinşi de 
concluziile studiului din 2016 şi de aceea am dorit să îl replicăm cu eşantioane de dimensiuni 
substanţiale. Eşantioanele mici ale studiului original nu au puterea statistică necesară pentru a 
genera concluzii ferme”, a mai explicat acesta. 

Am fost uimiţi când s-a dovedit că nici victoria, nici înfrângerea nu au avut niciun efect asupra 
trişării, deşi a avut loc o cantitate semnificativă de trişare. Am furnizat cel puţin date solide din 
punct de vedere ştiinţific care oferă un răspuns clar la întrebare. - Andrew Colman, cercetător 

Cercetătorii au constatat că persoanele cu un puternic simţ al corectitudinii trişează mai puţin - 
indiferent dacă au câştigat sau au pierdut anterior. 

Aceştia au examinat comportamentul a 259 de participanţi la un joc de laborator de aruncare a 
zarurilor - identic cu cel din studiul original - şi a 275 de participanţi care au participat la un joc 
de bază de aruncare a monedei în cadrul unui experiment online suplimentar. Rezultatele au fost 
apoi analizate cu ajutorul statisticilor standard şi al unei tehnici matematice numite modelarea 
ecuaţiilor structurale. 

Cercetătorii au constatat că au existat un comportament de trişare, nu semnificativ, pentru 
recompensele financiare oferite, la fel ca în studiul original. Cu toate acestea, câştigarea nu a 
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sporit înşelăciunea ulterioară şi nici sentimentul de îndreptăţire a oamenilor. Nici pierderea. 

În schimb, singurul factor investigat care ar putea explica cantitatea mică, dar semnificativă, de 
înşelăciune care a avut loc a fost „aversiunea scăzută faţă de inegalitate”. 

Practic, cei care au un puternic simţ al corectitudinii tind să aibă aversiune faţă de inegalitate şi 
evită să trişeze, deoarece consideră această practică drept o formă de nedreptate. 

https://scoala9.ro/ce-ii-face-pe-oameni-sa-plagieze-sau-sa-fure-cercetatorii-raspund/1356/ 

 

 

12. Schema-suport din energie, cea mai mare bombă din economie: Cum a ajuns 

statul de la un calcul de 14,5 miliarde lei la 40 miliarde lei în câteva luni? 

Subvenţiile în masă, ocrotirea traderilor şi calculele secrete pun în pericol o 

industrie strategică – publicat de Ziarul Financiar, pe 18 august 2022 

♦ La final de februarie, premierul Nicolae Ciucă anunţa că noua schemă de sprijin pentru 
consumatorii de gaze şi energie va presupune un efort bugetar de 14,5 mld. lei ♦ Tot el, alături 
de Virgil Popescu, ministrul energiei, îi ameninţau pe traderi cu impozite suplimentare ♦ Şase 
luni mai târziu, valoarea schemei de sprijin a ajuns la 40 de miliarde de lei, traderii plimbă 
energia nederanjaţi, subvenţiile acoperă aproape toată populaţia României, iar furnizorii ţipă că 
nu mai rezistă. ♦ Problema? Chiar şi cele 40 de miliarde de lei s-ar putea dovedi insuficiente în 
contextul în care ieri energia se vindea în România la halucinantul preţ de 2.700 de lei/MWh 
(551 de euro), iar gazul pentru iarnă ajunsese la 2.600 de dolari pe mia de metri cubi. 

„Noi, pe această variantă a OUG (OUG 27/2022 privind măsurile pentru consumatorii de energie 
şi gaze – n.red.) înainte de aprobare nu am calculat impact“, spun surse din Autoritatea 
Naţională de Regle¬men¬tare în Domeniul Energiei (ANRE), „arhiva“ pentru toate informaţiile 
care mişcă în sectorul energetic naţional. 

Valoarea schemei de plafonare pentru consumatorii de energie şi de gaze este estimată acum la 
aproape 40 de miliarde de lei, dar în mod public de la nicio entitate a statului nu a fost comunicat 
oficial felul în care s-a ajuns la această sumă, ce preţ mediu al energiei şi al gazului a fost luat în 
calcul. Această schemă de plafonare are ca perioadă de aplicare aprilie 2022 - martie 2023 şi a 
venit să completeze o schemă anterioară de sprijin aplicată în noiembrie 2021- martie 2022. În 
principiu, prima schemă a funcţionat pe un mecanism de plafonare şi compensare, consumatorii 
de energie fiind subvenţionaţi în funcţie de un anumit nivel al consumului. 

https://www.zf.ro/companii/schema-suport-energie-cea-mare-bomba-economie-ajuns-statul-
calcul-14-21093820 

 

 

https://scoala9.ro/ce-ii-face-pe-oameni-sa-plagieze-sau-sa-fure-cercetatorii-raspund/1356/
https://www.zf.ro/companii/schema-suport-energie-cea-mare-bomba-economie-ajuns-statul-calcul-14-21093820
https://www.zf.ro/companii/schema-suport-energie-cea-mare-bomba-economie-ajuns-statul-calcul-14-21093820
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13. Repetenţia unui elev din Gorj care n-a fost prezent la şcoala online, anulată în 

instanţă – publicat de Şcoala9, pe 17 august 

„Unitatea şcolară a culpabilizat elevul pentru fapte ale părinţilor săi”, au motivat judecătorii 
hotărârea prin care au anulat cele trei corigenţe ce au dus la declararea elevului de 11 ani 
repetent. Dacă a făcut Informatică, putea să intre la ore, se apără şcoala. Hotărârea instanţei, una 
în premieră pentru justiţie şi pentru sistemul de învăţământ, a venit după doi ani de procese şi 
nu mai are niciun efect pentru băiatului care a repetat clasa şi a trecut într-a şaptea acum. Cu o 
lună înainte să înceapă procesul, ministrul Educaţiei Monica Anisie le recomanda profesorilor să 
nu mai lase elevi pe vară în timpul pandemiei.  

În vara anului 2020, la finalul primului an şcolar marcat de pandemia de Covid-19, o familie a dat 
în judecată Şcoala „Alexandru Ştefulescu” din Târgu Jiu, Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) şi 
Ministerul Educaţiei. Aceştia au reclamat că fiul lor în vârstă de 11 ani a fost lăsat repetent la 
finalul clasei a V-a, fiindu-i încălcat dreptul la educaţie.  

Părinţii s-au plâns că băiatul lor nu a participat la cursurile online, pentru că nu avea 
cunoştinţele necesare şi, deşi a cerut sprijin colegilor şi profesorilor, nu a fost ajutat de nimeni. 
Mai mult, acuza şi că fiul său este victima discriminării, fiind rom.  

Chiar în acele prime trei luni de pandemie, organizaţiile din domeniul educaţiei atrăgeau atenţia 
că aproape un milion de elevi nu au avut acces la şcoala online că nu aveau device-uri, semnal 
sau cunoştinţele necesare.  

Ministrul Educaţiei, în 2020: „Profesorii să nu mai lase repetenţi” 

Monica Anisie, ministrul Educaţiei la acea vreme, a făcut o recomandare fără precendent: elevii 
să nu mai fie lăsaţi corigenţi şi repetenţi. Ironic, a făcut declaraţia la emisiunea „Din viaţa 
romilor” de la postul Naţional TV.  

Ministra se referea inclusiv la cei care nu aveau medii de trecere pe primul semestru. „Dacă 
există şi posibilitatea ca pe primul semestru copilul să aibă o medie sub 5 – în această situaţie nu 
supunem copilul unui risc. Ci, din contră, venim în sprijinul lui. Şi atunci îi dăm posibilitatea să 
dea o lucrare, să facă un proiect, să fie apreciat pentru activitatea online”, spunea Anisie în mai 
2020. 

„Adică se elimină media de pe primul semestru. Are toate şansele să-şi încheie situaţia. De aceea 
am spus de la început că trebuie să-i liniştim pe copii, că putem încheia cu bine acest an”, a fost şi 
mai explicită ministra Educaţiei.  

Ignorând acest sfat, mii de copii au fost lăsaţi pe vară. Un număr chiar dublu de repetenţi a  
urmat şi în anul şcolar următor 2020-2021. Chiar triplu, în unele judeţe, cum este Iaşul.  

Şcoala 9 a cerut tuturor inspectoratelor şcolare să-i transmită numărul repetenţilor din anii 
şcolari 2019-2020 şi 2020-2021. Au răspuns 18 ISJ-uri, iar cel din Gorj nu este printre ele. 

Doar în aceste judeţe aproape 13.000 de elevi au rămas repetenţi în 2019-2020. Datele relevă că 
anii pandemiei au dus la pierderi serioase de învăţare şi a unui număr mare de elevi abandonaţi 
de sistem, lăsaţi repetenţi sau corigenţi. Asemeni băiatului din Gorj. 
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Avea corigenţe pe primul semestru 

Iniţial, când a aflat că fiul i-a rămas repetent, tatăl a depus o contestaţie la Inspectoratul Şcolar 
Gorj, însă i-a fost respinsă. Oficialii instituţiei i-au comunicat că şcoala, una de prestigiu de altfel, 
a procedat corect. Că profesorii i-au încheiat mediile în baza notelor avute în catalog până la 
suspendarea cursurilor. Şi cum era corigent pe primul semestru la trei discipline - matematică, 
limba română şi limba engleză - iar primele note obţinute în al doilea semestru, până la 
închiderea şcolilor, au fost tot mici, elevul a fost declarat repetent. 

Degeaba s-a plâns părintele că ei şi copilul lor nu s-au priceput să folosească aplicaţiile online, 
pentru că nu au cunoştinţe necesare, repetenţia a rămas bătută în cuie. „Elevul nu a vrut să 
participe la cursurile online”, a fost concluzia şcolii. 

Tatăl s-a adresat instanţelor de judecată, prezentând judecătorilor capturi de ecran ale 
convorbirilor care atestau că băiatul a cerut ajutor colegilor şi profesorilor, neprimind însă 
vreun suport.  

Repetenţia, „evaluată” în instanţă 

Având în vedere că noul an şcolar bătea la uşă, părinţii au solicitat instanţei suspendarea 
efectelor actului administrativ prin care s-a declarat repetenţia până la soluţionarea definitivă a 
procesului. Cererea lor nu a fost admisă.  

Astfel, la începutul anului şcolar 2020-2021, elevul a fost înmatriculat tot în clasa a V-a. A repetat 
cursurile, la finalul anului şcolar fiind declarat promovat.  

Procesul a continuat. Toate cele trei instituţii date în judecată au cerut judecătorilor să menţină 
decizia prin care s-a declarat starea de repetenţie a elevului, motivându-se că acesta şi familia sa 
poartă întreaga vină.  

Autorităţile dau vina pe elevul care „nu a dorit să participe la cursurile online” 

Ministerul Educaţiei a cerut instanţei să fie scos din proces, pe motiv că „obligaţiile ministerului 
sunt generale, pentru tot sistemul de învăţământ preuniversitar şi nu special pentru reclamant, 
iar faptul că ministerul are atribuţii în procedura de finanţare a învăţământului, nu atrage după 
sine naşterea unor raporturi juridice între minister şi reclamant”. Judecătorii au admis cererea, 
astfel că au rămas în proces doar ISJ Gorj şi Şcoala „Ştefulescu”.   

Atât reprezentanţii Inspectoratului Şcolar, cât şi cei ai unităţii şcolare au respins acuzaţiile 
familiei, susţinând că au fost respectate legislaţia şcolară şi regulamentul intern al şcolii. Că 
elevul a rămas repetent, deşi profesorii „au depus toate eforturile că acesta să-şi corecteze 
situaţia şcolară”. Au dat vina pe familie: nu s-a interesat de situaţia elevului şi nu s-a implicat în 
îmbunătăţirea situaţiei şcolare. 

„Elevul nu a dorit să participe la cursurile online şi nu sunt reale argumentele acestuia că nu a 
avut posibilitatea tehnică şi abilităţi pentru a participa la acest gen de cursuri, fapt infirmat de 
înscrisurile de la dosar”, au comunicat oficialii şcolii instanţei. 

Cum s-a apărat şcoala: dacă a făcut Informatică şi scrie pe Whatsapp, atunci poate să intre la ore 

Faptul că elevul studiase Informatica şi Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor timp de un 
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semestru şi că ştia să folosească aplicaţia Whatsapp, au fost, în opinia şcolii, dovezile că ar fi 
putut participa şi la cursurile online. Greşit, spun judecătorii.  

„Împrejurarea invocată de către unitatea şcolară că elevul reclamant utiliza un telefon mobil 
pentru accesarea aplicaţiei WhatsApp este neconcludentă în cauză, deoarece nu există identitate 
între platformele de învăţare şi aplicaţia amintită anterior, aceasta din urmă nefiind concepută 
pentru a putea susţine un proces de învăţare şi evaluare, ci pentru a face comunicări scurte între 
participanţii la o conversaţie”, au motivat judecătorii.   

„Unitatea şcolară nu a făcut dovada că în semestrul I şi în cele două luni de activitate în format 
fizic din semestrul II elevii au fost instruiţi, în cadrul disciplinei «informatică şi TIC», despre 
modul de utilizare a platformelor de învăţare online.” - Motivarea judecătorilor 

Tribunalul Gorj a dat câştig de cauză familiei şi a admis în parte acţiunea, judecătorii dispunând 
anularea situaţiei şcolare la cele trei discipline la care elevul a fost declarat repetent şi 
reevaluarea acestuia. 

„Şcoala a culpabilizat elevul reclamant pentru fapte ale părinţilor săi” şi ale profesorilor 

Judecătorii au motivat că unitatea şcolară nu a elaborat nicio regulă privitoare la identificarea 
elevilor aflaţi în situaţii speciale, care nu ştiu să folosească aplicaţiile informatice, la modul de 
susţinere a activităţii de învăţare în cazul acestora, la procedura de informare a părinţilor cu 
privire la activitatea de învăţare online în cazul unor astfel de copii.  

Instanţa a mai subliniat că, deşi a constatat că elevul de 11 ani nu a participat la activitatea 
online, şcoala a transferat în sarcina exclusivă a părinţilor activitatea de monitorizare a 
participării la cursurile şcolare. Fără a identifica situaţia în care se află familia acestuia, dacă 
locuieşte sau nu cu părinţii, dacă părinţii au cunoştinţă despre noua modalitate de desfăşurare a 
cursurilor şcolare.  

„Instanţa nu poate reţine ca fiind concludentă nici apărarea promovată de unitatea şcolară în 
sensul că valorificarea activităţii online nu s-a putut face din cauza părinţilor elevului, care au 
fost dezinteresaţi de situaţia şcolară a acestuia, nu au participat la şedinţele cu părinţii şi nu au 
luat măsuri pentru îndreptarea situaţiei şcolare a elevului”, spune instanţa.  

Procedând în acest fel, unitatea şcolară a culpabilizat elevul reclamant pentru fapte ale părinţilor 
săi şi pentru neîndeplinirea de către aceştia din urmă a obligaţiilor ce le reveneau. Extras 
hotărâre Tribunalul Gorj 

Hotărârea instanţei a fost contestată atât de ISJ Gorj, cât şi de unitatea şcolară. Dosarul a ajuns la 
Curtea de Apel Craiova, care a dispus rejudecarea. Reîntors în Gorj, după rejudecare, judecătorii 
au dat acelaşi verdict: anularea situaţiei şcolare prin care elevul a fost declarat repetent. Când 
judecătorii Tribunalului Gorj i-au dat câştig de cauză pentru a doua oară, pe 11 februarie anul 
curent, când elevul era deja în clasa a VI-a. 

Judecătorii au spus a treia oară că şcoala e vinovată 

Inspectoratul Şcolar şi reprezentanţii şcolii au contestat din nou decizia Tribunalului. Ajuns 
pentru a doua oară pe rolul Curţii de Apel Craiova, dosarul a fost soluţionat definitiv pe 5 iulie. 
Instanţa de apel a menţinut hotărârea tribunalului, arătând că „imposibilitatea valorificării 
activităţii online nu s-a datorat reclamantului, ci unităţii şcolare pârâte”. 
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Contactaţi de ziar, reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Gorj au declarat că se caută soluţii după 
hotărârea instanţei, pe care, aparent, nimeni nu ştie cum să o pună în practică. Elevul a trecut 
deja în clasa a VII-a. Prin hotărârea judecătorească, s-au anulat definitiv cele trei corigenţe, însă 
repetenţia deja şi-a produs efectele.  

Repetenţia anulată, situaţia neschimbată: „Vedem ce va fi mai departe” 

Contactaţi de ziar, reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Gorj au declarat, iniţial, că se caută 
soluţii pentru aplicarea hotărârea instanţei, care a produs confuzie. Şi asta pentru că repetenţia 
şi-a produs efectele, chiar dacă acum a fost anulată de judecători.  

Reexaminarea elevului, aşa cum au solicitat părinţii iniţial în faţa instanţei, nu mai este posibilă. 
De altfel, şi instanţa a subliniat în motivare că această cerere a rămas fără obiect, având în 
vedere că el a repetat clasa a V-a.  

„Mâine o comisie a Inspectoratului Şcolar, alături de jurist, se va deplasa la Şcoala Gimnazială 
«Alexandru Ştefulescu» la o întâlnire cu conducerea unităţii de învăţământ şi cu avocatul 
elevului pentru a se găsi o soluţie de punere în practică a sentinţei. Elevul a repetat şi promovat 
clasa a V-a, apoi a promovat şi clasa a VI-a. Juridic nu ştim ce se poate întâmpla”, a declarat, la 
începutul lunii august, inspectorul şcolar Mircea Ionuţ Catrina, purtător de cuvânt al ISJ Gorj.   

Ulterior, oficialul ISJ Gorj a transmis ziarului că unitatea de învăţământ „a luat act” de decizia 
definitivă a instanţei cu privire la anularea situaţiei şcolare a elevului din anul 2019-2020.  

„S-au anulat corigenţele şi repetenţia, dar situaţia elevului rămâne neschimbată. Se va transmite 
adresă reprezentantului legal. Vedem ce va fi mai departe”, a precizat inspectorul Catrina pentru 
Libertatea. 

https://scoala9.ro/repetentia-unui-elev-din-gorj-care-n-a-fost-prezent-la-scoala-online-
anulata/1362/ 

 

 

14. România, cel mai mare producător de prune din Uniunea Europeană. La ce 

sunt folosite acestea – publicat de ProTV, pe 18 august 2022 

La jumătatea lunii august în livezile de la sate te întâmpină mirosul de gem de prune sau de 
ţuică. 

Dacă în ceea ce priveşte gemul sau dulceaţa de prune sunt destul de multe brand-uri care 
reprezintă cu succes producţia românească de prune, în cazul băuturii licoroase lucrurile stau 
diferit. 

Cu toate că România este singura ţară producătoare de ţuica, din păcate nu avem nici un brand 
care să o facă celebră. 

România este cel mai mare producător de prune din UE 

În România există peste 34 de milioane de prune şi 24 de milioane de meri. 

https://scoala9.ro/repetentia-unui-elev-din-gorj-care-n-a-fost-prezent-la-scoala-online-anulata/1362/
https://scoala9.ro/repetentia-unui-elev-din-gorj-care-n-a-fost-prezent-la-scoala-online-anulata/1362/
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Datorită acestui număr record, România se clasează pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea 
ce priveşte producţia de prune. 

Alte ţări europene producătoare de prune 

Potrivit unei analize Eurostat privind producţia de prune din 2021, România se clasează pe 
primul loc în Uniunea Europeană cu 801 de mii de tone. 

Însă lucrul şi mai îmbucurător este că tot în 2021, producţia de prune din România era aproape 
dublu faţă de producţia totală din UE. 

Iată mai jos top 5 ţări care se situează după România în ceea ce priveşte producţia de prune 

• Serbia - 412.78 mii de tone 

• Turcia - 333 de mii de tone 

• Spania - 153.59 de mii de tone 

• Italia - 137.777 de mii de tone 

• Bosnia şi Herţegovina - 131.57 de mii de tone 

La ce sunt folosite prunele în ţara noastră 

Cele mai cunoscute preparate româneşti pe bază de pune sunt ţuica şi gemul de prune. 

Printre alte preparate menţionăm desertul de găluşte cu prune care ne aduce aminte imediat de 
copilărie. 

Beneficiile prunelor 

Printre cele mai îndrăgite fructe ale lunii august se numără prunele. 

Prunele conţin vitamine şi minerale de care organismul nostru are nevoie. 

Aproximativ 70 de grame de prune asigură 8% din necesarul zilnic de vitamina C, 5% de 
vitamina K, 4% de cupru şi 4% din fibre şi 3% din potasiu 

Prunele scad riscul de apariţie a bolilor cronice 

Datorită conţinutului ridicat de antioxidanţi şi de fibre, prunele reduc riscul de a dezvolta boli 
cronice. 

Prunele reduc constipaţia 

Prunele şi sucul de prune sunt cunoscute pentru capacitatea lor de a reduce constipaţia. 

Acest lucru se datorează în parte cantităţii mari de fibre din prune. O prună oferă 1 gram de 
fibre. 

Prunele protejează celule 
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Prunele sunt bogate în antioxidanţi, necesari pentru reducerea inflamaţiei din corp şi pentru 
protejarea celulelor împotriva radicalilor liberi. 

Prunele reglează nivelul de zahăr din sânge 

Prunele sunt cunoscute pentru proprietăţile lor care ajută la controlul zahărului din sânge. 

https://stirileprotv.ro/divers/romania-cel-mai-mare-producator-de-prune-din-uniunea-
europeana-la-ce-sunt-folosite-acestea.html 

 

 

15. BOUkr a celebrat a 8-a aniversare a intronizării Întâistătătorului - publicat de 

publicat de spzh.news (Uniunea jurnaliştilor ortodocşi), pe 18 august 

Preafericitul Mitropolit Onufrie a oficiat Sfânta Liturghie la Lavra Peşterilor din Kiev cu ocazia 
celei de-a 8-a aniversări de la intronizarea sa. 

În ziua de 17 august 2022, cu ocazia celei de-a 8-a aniversări de la înscăunarea Întâistătătorului 
Bisericii Ortodoxe Ucrainene Preafericitului Mitropolit Onufrie al Kievului şi al Întregii Ucraine, 
s-a oficiat Sfânta Liturghie în piaţa principală a Lavrei Kievo-Pecerska în cinstea Adormirii Maicii 
Domnului, raportează Departamentul pentru Informare şi Educaţie al Bisericii Ortodoxe 
Ucrainene. 

Împreună cu Întâistătătorul BOUkr, au coliturghisit membrii Sfântului Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Ucrainene Mitropolitul Agafangel de Odesa şi Izmail, Mitropolitul Mark de Hust şi 
Vinohradiv, preşedintele Curţii Bisericeşti din cadrul BOUkr Mitropolitul Feodor de Kameneţ-
Podolski şi Horodok, stareţul mănăstirii Mitropolitul Pavel de Vyşgorod şi Cernobyl, preşedintele 
Departamentului pentru Relaţii Bisericeşti Externe al BOUkr Mitropolitul Meletie al Cernăuţilor 
şi Bucovinei, Mitropolitul Antonie de Boryspil şi Brovary, Mitropolitul Nikodim de Jitomir şi 
Novograd-Volynsk, Mitropolitul Teodosie de Cerkasy şi Kanev, Mitropolitul Bogolep al 
Alexandriei şi de Svetlovodsk, mulţi episcopi ai Bisericii Ortodoxe Ucrainene, clerul Lavrei, al 
eparhiei Kievului şi oaspeţi în sfânta demnitate. 

Cântările liturgice au fost interpretate de corul mixt mitropolitan sub conducerea 
arhimandritului Gerontie (Borisevici) şi de corul şcolilor teologice din Kiev sub conducerea 
arhimandritului Roman (Podlubniak). 

La liturghie s-au rugat pentru pace pe pământul ucrainean, pentru izbăvirea de duşmani, pentru 
ca Dumnezeu să privească cu îndurare asupra poporului ucrainean şi să-i ocrotească pe cei care 
sunt în disperare şi şi-au pierdut casele, pentru ca Dumnezeu să dăruiască binecuvântare 
oamenilor care cu inimile deschise îi ajută pe cei aflaţi la nevoie. Întâistătătorul s-a rugat ca 
Dumnezeu să ne miluiască, să dea înţelepciune celor care se află la conducere, să întărească 
curajul ostaşilor, să-i elibereze pe prizonieri, să-i vindece pe cei bolnavi şi să le dea adăpost celor 
care şi-au pierdut casele. 

La sfârşitul liturgiei, Mitropolitul Agafanghel al Odesei şi Izmailului au rostit un cuvânt de 
felicitare pentru Preafericitul Părinte Mitropolit Onufrie în numele Sfântului Sinod, al 

https://stirileprotv.ro/divers/romania-cel-mai-mare-producator-de-prune-din-uniunea-europeana-la-ce-sunt-folosite-acestea.html
https://stirileprotv.ro/divers/romania-cel-mai-mare-producator-de-prune-din-uniunea-europeana-la-ce-sunt-folosite-acestea.html
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episcopilor, clerului, monahilor şi tuturor credincioşilor Bisericii Ortodoxe Ucrainene. 

Preafericitul Părinte Mitropolit a mulţumit pentru felicitări şi şi-a exprimat recunoştinţa către 
păstoriţii săi pentru tot ce s-a întâmplat în cei opt ani de slujre în demnitatea de Întâistătător. 

"Tot binele care s-a făcut în această perioadă este rodul eforturilor noastre comune, al rugăciunii 
noastre comune, al răbdării şi smereniei noastre. Mă rog ca Dumnezeu şi în viitor să fie cu noi, 
pentru ca în următorii ani – atât timp cât Dumnezeu ne va rândui fiecăruia dintre noi să trăim – 
să slujim pentru ca ei să fie roditori, pentru ca Dumnezeu să binecuvânteze ţara noastră cu 
pace", a spus Preafericitul Mitropolit Onufrie. 

https://spzh.news/ro/news/90163-upc-molitvenno-otmetila-vosymuju-godovshhinu-
intronizacii-predstojatelya 

 

 

16. De ce sunt atât de mulţi tineri americani nereligioşi? – publicat pe 17 august, 

de QMagazine 

Mai puţini tineri americani se afiliază la o religie organizată decât oricând în istoria Americii. 
Acest fapt înseamnă, prin urmare, că urmaşii direcţi – şi cu siguranţă nepoţii – a milioane de 
creştini credincioşi au abandonat creştinismul.  

Acelaşi fapt este valabil şi pentru evrei, dar acest declin a început ceva mai devreme. Până în 
secolul XX, aproape toţi evreii erau religioşi (ceea ce însemna aproape întotdeauna ortodocşi). 
Astăzi, aproximativ 15% dintre evrei sunt ortodocşi, în timp ce majoritatea evreilor conservatori 
şi reformaţi au aceleaşi valori ca şi stânga seculară, iar foarte puţini dintre copiii lor frecventează 
sinagoga. 

De ce au abandonat atât de mulţi evrei şi creştini angajamentul religios şi chiar identitatea 
religioasă? Mulţi evrei au păstrat o identitate etnică, opţiune care nu este disponibilă pentru cei 
care au abandonat creştinismul, deoarece nu există o identitate etnică creştină, creştinismul 
fiind o religie, nu o etnie şi o religie. 

Predomină două motive: cultura seculară dominantă şi eşecul evreilor şi creştinilor religioşi de 
a-şi face înţelese religiile. 

Ţările occidentale contemporane (şi ţări precum Japonia, ale cărei identităţi nu sunt occidentale, 
dar care fac parte din punct de vedere cultural din Occident) sunt cele mai laice societăţi din 
istorie. 

În America, fiecare instituţie publică a fost făcută „God-free”, adică lipsită de Dumnezeu. De la 
vârsta de 5 ani, şi uneori chiar înainte, copiii frecventează şcoli care nu fac nicio referire la 
Dumnezeu sau la Biblie. Într-adevăr, în general, şcolile îl dispreţuiesc intelectual şi moral pe 
Dumnezeu şi dispreţuiesc Biblia. 

Copiilor americani li se spune la şcoală că nici Dumnezeu, nici Biblia, nici religia, nu sunt 
necesare – de fapt, acestea sunt considerate a fi impedimente pentru progresul moral. 

https://spzh.news/ro/news/90163-upc-molitvenno-otmetila-vosymuju-godovshhinu-intronizacii-predstojatelya
https://spzh.news/ro/news/90163-upc-molitvenno-otmetila-vosymuju-godovshhinu-intronizacii-predstojatelya
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De exemplu, practic fiecare elev este învăţat mantra seculară conform căreia „mai mulţi oameni 
au fost ucişi de religie sau «în numele lui Dumnezeu» – decât de orice altceva”. Referirea 
implicită este, desigur, doar la creştini. (Exemplele de violenţă islamică istorică sunt ignorate, iar 
menţionarea lor este considerată intoleranţă, acelaşi fapt fiind valabil şi pentru violenţa nativilor 
americani şi a celor care nu sunt occidentali). 

Această doctrină seculară referitoare la mai multă violenţă din partea creştinilor decât a oricărui 
alt grup este necinstită din punct de vedere intelectual şi, în ceea ce priveşte secolul al XX-lea, 
vădit falsă. 

Este necinstită din punct de vedere intelectual în măsura în care ignoră faptul că, înainte de 
Iluminism, aproape toată lumea din Occident era creştină. Aşadar, prin definiţie, aproape toate 
violenţele erau comise de creştini. Cine altcineva în Occident putea să comită violenţe? Numărul 
mic de evrei? Numărul mic de atei? 

Este, de asemenea, necinstit din punct de vedere intelectual, în sensul că sunt menţionate doar 
relele comise în lumea creştină – rele cum ar fi sclavia, care erau aproape toate universale. Dar 
realizările morale ale lumii creştine – toate unice pentru Occidentul creştin – sunt ignorate. 

Unde altundeva s-au angajat ţările să respecte drepturile universale ale omului – adică drepturi 
egale pentru fiecare individ de orice etnie, rasă şi religie? Unde altundeva a fost ridicat statutul 
femeii la nivelul statutului bărbatului? Unde altundeva a fost realizată libertatea în măsura în 
care a fost realizată în lumea occidentală? Ce altă civilizaţie a mai descoperit modalităţi de a 
scoate miliarde de oameni din sărăcie sau de a eradica bolile? 

Iar acuzaţia este în mod evident falsă, în sensul că cel mai sângeros secol din istorie a fost secolul 
XX şi aproape toţi cei peste 100 de milioane de civili – adică necombatanţi – care au fost ucişi, au 
fost omorâţi de regimuri laice necreştine, de obicei anticreştine. Presupunând că un copil laic 
ştie măcar despre genocidele din secolul XX, pune-i această întrebare: „Cine este responsabil 
pentru genocidele din secolul XX – regimurile religioase sau cele seculare?” 

În viaţa americană, singura sărbătoare naţională cu semnificaţie religioasă este Crăciunul, iar 
aceasta nu numai că a fost în mare măsură secularizată, dar chiar şi în forma sa seculară a fost 
din ce în ce mai mult eliminată din vocabularul naţional. Se aşteaptă ca americanii să pronunţe 
cuvântul „Crăciun” cât mai rar posibil. Nu mai există „Crăciun fericit”, ci „Sărbători fericite”. 
Companiile nu mai organizează „petreceri de Crăciun”, ci „petreceri de sărbători”. Şcolile nu mai 
au „vacanţe de Crăciun” , ci „vacanţe de iarnă”. 

Aşadar, timp de aproximativ 60 de ani, întreaga lume din afara casei (şi din ce în ce mai mult din 
interiorul casei) majorităţii tinerilor americani a fost seculară şi antireligioasă. 

Faptul că epoca post-creştină a fost cea mai sângeroasă din istorie, că Revoluţiile franceză şi 
rusă, amândouă extrem de anti-religioase, au produs regimuri despotice sângeroase, în timp ce 
Revoluţia americană pro-religioasă, bazată pe Dumnezeu, a produs cea mai liberă ţară din lume 
– ambele fapte sunt necunoscute pentru majoritatea tinerilor americani. La fel, tinerii nu ştiu că 
americanii religioşi sunt mai fericiţi, că mai puţini dintre ei se sinucid, că fac mai multe acte de 
caritate şi fac mai mult voluntariat decât americanii nereligioşi. 

Înotul într-o mare seculară şi ignorarea bilanţurilor morale disparate ale regimurilor şi 
instituţiilor seculare şi iudeo-creştine constituie unul dintre cele două motive ale apatiei 
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religioase în rândul tinerilor americani. Celălalt a fost eşecul instituţiilor religioase de a se face 
înţelese. 

Un text de Dennis Prager pentru Right and Free, apărut pe pagina Edictum Dei 

https://www.qmagazine.ro/de-ce-sunt-atat-de-multi-tineri-americani-nereligiosi/ 

 

 

17. Mitropolitul Sava: Uniaţilor li s-a permis să se unească cu membrii BOaU - 

publicat de publicat de spzh.news (Uniunea jurnaliştilor ortodocşi), pe 17 august 

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Poloneze afirmă că uniaţii au primit binecuvântarea de la 
ierarhia lor pentru a se uni cu BOaU. 

Mitropolitul Sava al Varşoviei şi al întregii Polonii a spus că Biserica Greco-Catolică Ucraineană a 
primit aprobarea ierarhiei pentru unirea cu aşa numita BOaU. Întâistătătorul Bisericii Poloneze 
a spus acest lucru într-un interviu publicat de site-ul Polityka. 

"Acum în Ucraina, din cauza situaţiei politice şi religioase, necanonicul Epifanie este folosit 
pentru a face unirea cu uniaţii, adică cu greco-catolicii. Aici, în Polonia, greco-catolicii au primit 
aprobarea pentru o astfel de fuziune", a adăugat Vlădica Sava. 

Mai devreme, UJO a scris despre planurile lui Sveatoslav Şevciuk de a uni Biserica Greco-Catolică 
Ucraineană şi Biserica Ortodoxă a Ucrainei recent creată. 

În martie 2022, conducătorii Bisericii Greco-Catolice Ucrainene şi al BOaU au fost îndemnaţi să 
oficieze o liturghie comună în catedrala Sfintei Sofia. 

https://spzh.news/ro/news/90079-uniaty-poluchili-dobro-na-obedinenije-s-chlenami-pcu--
mitropolit-savva 

 

 

18. Inteligenţa Artificială, noul mogul al presei. Cine controlează mass-media de 

acum înainte – publicat de OrtodoxInfo, pe 17 august 

Dintotdeauna, informaţia a reprezentat arma îndreptată ameninţător spre tâmpla „Elitei” ce 
dirijează mersul lucrurilor în lume. Libertatea de exprimare este glonţul de pe ţeavă şi fix aici se 
încearcă în prezent „rezolvarea” problemei. Jurnalismul independent trăieşte periculos de când 
au apărut „factcheckerii”, dar cumva tot a reuşit să ducă mesajul corect spre receptorii săi. Acum, 
o altă ameninţare bate la uşă – liderii adunaţi la Forumul Economic de la Davos au stabilit că este 
momentul ca un nou mogul de presă să-şi facă apariţia în piaţă, Inteligenţa Artificială! 

Rare sunt momentele în care Forumul Economic Mondial (WEF) ia atitudine pe vreun subiect 
anume şi tocmai de aceea mesajul lui Klaus Schwab referitor la libertatea de exprimare este 
extrem de important. 

https://www.qmagazine.ro/de-ce-sunt-atat-de-multi-tineri-americani-nereligiosi/
https://spzh.news/ro/news/90079-uniaty-poluchili-dobro-na-obedinenije-s-chlenami-pcu--mitropolit-savva
https://spzh.news/ro/news/90079-uniaty-poluchili-dobro-na-obedinenije-s-chlenami-pcu--mitropolit-savva
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WEF solicită fuzionarea Inteligenţei Artificiale cu cea umană pentru a cenzura „discursul de ură 
şi dezinformarea”! Cu alte cuvinte, informaţia deţinută/controlată de jurnalişti va trece prin 
filtrul IA şi numai ce este conform standardelor stabilite ajunge să fie transmisă mai departe. 

Soros, speriat de „lumea întunecată a daunelor online” 

În ciuda faptului că nimeni nu le-a solicitat părerea, şefii Forumului Economic Mondial au 
început să insiste pentru fuziunea sistemelor de inteligenţă umană şi artificială, având drept 
scop cenzurarea „discursului de ură” şi a „dezinformării” online. Se vrea ca IA să controleze tot 
ce se scrie şi asta chiar dinainte de a fi permisă postarea. 

Un raport publicat recent pe site-ul oficial WEF avertizează, pe un ton ameninţător, cu privire la 
pericolul „lumii întunecate a daunelor online”. 

Speriat de avalanşa dezvălurilor la adres sa apărute în mediul online, George Soros a ordonat să 
se dea cu mătura prin Internet, iar Klaus Schwab a şi sărit cu soluţia. WEF propune îmbinarea 
celor mai puternice aspecte din cenzura umană („factchekerii”) cu algoritmii de învăţare 
automată ai IA, asigurându-se astfel că opiniile contra curentului ajung unde trebuie, pe lista 
neagră a „Elitei”. 

„Combinând în mod unic puterea tehnologiei inovatoare, colectarea informaţiilor off-platform şi 
priceperea experţilor în materie, care înţeleg modul în care acţionează actorii ameninţărilor, 
detectarea la scară largă a abuzurilor online poate atinge o precizie aproape perfectă”, se 
precizează în articolul postat pe site-ul World Economic Forum. 

Soluţia: Inteligenţa Artificială să decidă ce se publică! 

Articolul se încheie propunând „un nou cadru, o abordare bazată pe Inteligenţa Artificială este 
crucială”. 

„Prin aducerea inteligenţei umane, multi-lingvistice în seturi de învăţare, Inteligenţa Artificială 
va fi apoi capabilă să detecteze abuzuri nuanţate şi noi la scară largă şi asta chiar înainte de a 
ajunge conţinutul pe platformele sociale. Completarea acestei detecţii automate inteligente cu 
expertiza umană, pentru a revizui cazurile şi a identifica falsurile pozitive şi negative, ne va 
permite să creăm Inteligenţă Artificială cu minte umană”, zic cei de la WEF. 

Pentru cine se mai îndoieşte: libertatea de exprimare va fi, foarte probabil, cenzurată încă 
dinainte de a putea posta ceva pe Facebook, Insta, Twitter etc. I se spune „cenzură preventivă”. 

Şi, ca totul să îmbrace haina frumoasă a „binelui social”, davosiştii spun că urmăresc doar să 
oprească ameninţările din online „înainte ca ele să ajungă la utilizatori”. 

Mulţi se întreabă de ce Forumul Economic Mondial, în mijlocul unei crize a costului vieţii, a unei 
viitoare raţionalizări a energiei şi a unei recesiuni globale, ca să nu mai pomenim de pericolul 
izbucnirii în orice moment a unui război (chiar nuclear!) se preocupă de toate acestea. De ce nu 
rămâne „Davosul” concentrat doar pe economie? Încă o dată se dovedeşte că nu inflaţia, costurile 
energiei şi securitatea alimentară sunt grijile „Elitei”, care se arată ciudat de surdă la tot ceea ce 
se întâmplă cu adevărat în întreaga lume. 

https://ortodoxinfo.ro/2022/08/17/inteligenta-artificiala-noul-mogul-al-presei-cine-
controleaza-mass-media-de-acum-inainte/ 

https://ortodoxinfo.ro/2022/08/17/inteligenta-artificiala-noul-mogul-al-presei-cine-controleaza-mass-media-de-acum-inainte/
https://ortodoxinfo.ro/2022/08/17/inteligenta-artificiala-noul-mogul-al-presei-cine-controleaza-mass-media-de-acum-inainte/
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19. Un bărbat a cheltuit 160.000 de lire sterline pentru a vizita 700 de morminte 

din întreaga lume – publicat de AlephNews 

• Determinarea lui Mark Dabbs de a găsi ultimele locuri de odihnă ale celor bogaţi şi 
faimoşi a pus stăpânire pe viaţa sa. 

• Călătoriile sale nu au fost uşoare.  

• Bărbatul a spus: „Am avut multe discuţii interesante cu oamenii când am încercat să 
găsesc mormintele şi mulţi sunt cu adevărat interesaţi de subiect”. 

Mark Dabbs a cheltuit o avere pentru a călători în jurul planetei pentru a vizita mai multe 
morminte care aparţineau unora dintre cele mai faimoase şi notabile personalităţi din istorie. 
Obsesia unui bărbat l-a trimis să viziteze peste 700 de cimitire din întreaga lume, cheltuind 
160.000 de lire sterline pe drum. 

Determinarea lui Mark Dabbs de a găsi ultimele locuri de odihnă ale celor bogaţi şi faimoşi a pus 
stăpânire pe viaţa sa. Hobby-ul său captivant l-a dus departe, căutând mormintele unor 
personalităţi istorice şi celebrităţi şi „întâlnindu-se” cu ocupanţii lor. Printre multitudinea de 
morminte celebre pe care bărbatul de 49 de ani le-a vizitat se numără cele ale lui John F. 
Kennedy, în Washington D.C., şi Marilyn Monroe în Los Angeles. Şi nu are de gând să se oprească. 

Mark a spus: „În Marea Britanie, am vizitat probabil sute de morminte celebre, am vizitat toate 
mormintele primilor noştri miniştri – în afară de cele trei care nu aveau morminte. 

„Mi-a plăcut să-l văd pe atletul Sir Roger Bannister la Oxford. Cu toate acestea, nu se poate face 
Scoţia fără Robert Burns, poetul, Jim Clark, pilot de curse, şi J. M. Barrie, autorul lui Peter Pan. 
Sunt foarte interesat de istorie şi de afacerile mondiale şi aş vrea să mă întorc la Moscova pentru 
a-l vizita pe Stalin, aşa cum i-am vizitat pe Churchill şi Roosevelt”. El a adăugat: „Am avut multe 
discuţii interesante cu oamenii când am încercat să găsesc mormintele şi mulţi sunt cu adevărat 
interesaţi de subiect”. 

Dar călătoriile sale nu au fost uşoare. El a spus: „Când m-am dus la Oyster Bay pentru a găsi 
mormântul lui Theodore Roosevelt, nu era nimeni acolo, dar acesta era în spatele balustradelor 
şi poarta era închisă. Am găsit o scară de metal în apropiere – se făceau nişte lucrări în zonă – şi 
m-am urcat pentru a face poza, dar apoi scara a căzut”. 

Mark, din Wolverhampton, a adăugat: „Am crezut că voi rămâne blocat acolo ore întregi. Am 
reuşit să agăţ treapta de jos cu trepiedul meu şi să o trag în sus. Puteţi paria că am fost atât de 
uşurat că am ieşit de acolo!” 

https://alephnews.ro/business/un-barbat-a-cheltuit-160-000-de-lire-sterline-pentru-a-vizita-
700-de-morminte-din-intreaga-lume/ 

https://alephnews.ro/business/un-barbat-a-cheltuit-160-000-de-lire-sterline-pentru-a-vizita-700-de-morminte-din-intreaga-lume/
https://alephnews.ro/business/un-barbat-a-cheltuit-160-000-de-lire-sterline-pentru-a-vizita-700-de-morminte-din-intreaga-lume/

