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1. BULETIN DE PRESĂ - Cazuri Covid, 5 August 2022, ora 13.00 

 
- 7.765 de noi cazuri de persoane infectate în ultimele 24 de ore( 4.402 de teste RT-PCR și 20.635 de 

teste rapide antigenice), dintre care:  

- în județul Iași – 283 cazuri; 

- în județul Botoșani – 107 cazuri;  

- în județul Neamț – 110 cazuri; 

- în București – 1436 cazuri. 

- 27 decese( 26 nevaccinați, 11 vaccinați) 

- 4.103 de persoane internate, 258 la ATI. 
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https://www.ms.ro/wp-content/uploads/2022/08/Buletin-de-presa-05.08.2022.pdf 

 
 

 

2. A avut „pile” la Dumnezeu? O mașină cu numere de înmatriculare MMB, ca 

ale Mitropoliei, a depășit pe linie continuă, evitând la milimetru o tragedie! – 

GALERIE FOTO/VIDEO - BZI, 5 August 2022, de Violina GORCINSCHI 

 
Modul în care a condus un individ, cu numere de înmatriculare asemănătoare cu cele deținute de 

Mitropolia Moldovei și Bucovinei, putea să aibă urmări dezastruoase pentru participanții la trafic. În 

zona gării din municipiul Iași, conducătorul auto al mașinii respective a depășit pe linie continuă, fiind 

aproape de o ciocnire cu autoturismul care venea din față 

O mașină a fost la un pas de a produce un accident rutier după ce se afla pe contrasens și a depășit pe 

linie continuă. Șoferul care a filmat toată întâmplarea „și-a făcut cruce” când a văzut cât de periculos 

conduc unii care și-au luat permisul. Polițiștii de la Rutieră au susținut că efectuează cercetări, 

suspectând că s-au încălcat mai multe reguli de circulație. 

O mașină cu numere ca ale Mitropoliei a depășit pe linie continuă 

Pe 3 august 2022, în zona gării din municipiul Iași, un conducător auto a surprins imaginile unei 

întâmplări ce se putea transforma într-o tragedie. În timp ce se deplasa înspre gară, șoferul a zărit o 

mașină marca Toyota care circula pe contrasens. Șoferul bolidului, observând pericolul, a virat brusc 

la dreapta, revenind pe sensul lui de mers. Acesta a efectuat o depășire într-o zonă unde nu era permis 

acest lucru. 

Conducătorul ce a filmat întâmplarea a fost și mai mult luat prin surprindere atunci când a observat, 

uitându-se la numerele de înmatriculare ale autoturismului, că mașina putea aparține Mitropoliei 

Moldovei și Bucovinei. Autoturismele din parcul auto de la Mitropolie au numere de înmatriculare 

MMB. Acesta l-a atenționat pe șofer pe rețelele de socializare să conducă mai atent, deoarece pune în 

pericol viețile celorlalți participanți la trafic. Existând suspiciunea că mașina ar fi putut fi condusă de 

un slujitor al bisericii, reporterii BZI i-au contactat pe reprezentanții Mitropoliei pentru a verifica 

bănuiala. 

„În parcul nostru auto nu am identificat o mașină Toyota cu numărul acesta. Trebuie precizat că 

domeniul MMB nu este exclusiv al Mitropoliei, sunt multe mașini în județul Iași care au MMB la 

numărul de înmatriculare, fără a avea însă nici o legătură cu Mitropolia. Faptul că șoferul avea barbă 

nu înseamnă neapărat că este preot! Slavă Domnului că nu s-a produs niciun incident în trafic, 

indiferent de cine era la volan și a cui e mașina respectivă”, a declarat Lucian Apopei, director de 

comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor. 

Cei de la Inspectoratul de Poliție Județean Iași au declarat că vor efectua cercetări în cauză pentru a se 

stabili cu exactitate cum au decurs lucrurile. 

„Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Iași efectuează verificări pentru identificarea conducătorului auto 

și luarea măsurilor legale ce se impun”, a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Iași, Ioana-Laura Bîlea. 

Depășire periculoasă în Capăt C.U.G. 

În dimineața de 11 iulie 2022, în zona Capăt C.U.G., șofatul periculos al unui individ a fost surprins de 

o cameră video. Mașina acestuia a fost surprinsă efectuând o depășire cu viteză excesivă, iar 

autoturismele care veneau din față se aflau la o distanță destul de mică de aceasta. 

În lipsa reacțiilor rapide ale șoferului ce a înregistrat întâmplarea, urmările ar fi fost mult mai grave, 

atât pentru conducătorul imprudent, cât și, eventual, pentru celelalte mașini din trafic. După ce a 

revenit pe banda sa, mașina care se deplasa cu o viteză amețitoare și-a continuat drumul, în același 

ritm, indiferent față de posibilele riscuri la care se supune acesta și la care îi expune pe cei din jurul 

https://www.ms.ro/wp-content/uploads/2022/08/Buletin-de-presa-05.08.2022.pdf
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său. 

Persoana care a înregistrat fapta șoferului s-a plâns pe grupurile de Facebook în legătură cu sperietura 

pe care a tras-o și a susținut că a depus plângere la IPJ Iași împotriva individului. Cu toate acestea, 

reprezentanții poliției ieșene au transmis faptul că în baza lor de date nu a fost înregistrată nicio 

plângere legată de acest caz. 

Deși nu a depășit pe linie continuă, individul recurs totuși un gest inconștient atunci când a efectuat 

manevra de depășire. 

 

https://www.bzi.ro/a-avut-pile-la-dumnezeu-o-masina-cu-numere-de-inmatriculare-mmb-ca-ale-

mitropoliei-a-depasit-pe-linie-continua-evitand-la-milimetru-o-tragedie-galerie-foto-video-4516106 

 

 

 

3. Un defibrilator cardiac a fost instalat la Mitropolia Moldovei - Descoperă, 4 

August 2022, de Redactia  

 
Arhiepiscopia Iaşilor a achiziționat un defibrilator cardiac pe care l-a amplasat în curtea Ansamblului 

Mitropolitan pentru a putea fi folosit în cazul unei urgențe majore până la sosirea echipajului de 

urgență. ISU Iași se va ocupa să instruiască persoane din Mitropolie să folosească aparatul. 

Arhiepiscopia Iaşilor a achiziționat un defibrilator cardiac pe care l-a amplasat în curtea Ansamblului 

Mitropolitan, pe tabloul de informare turistică situat în faţa Catedralei. 

Aparatul electronic folosit în tratamentul fibrilației atriale sau ventriculare este extrem de util în cazul 

unor urgențe, până la sosirea unui echipaj medical specializat, având instrucțiuni simple de folosire în 

cazul acordării primului ajutor. 

Un defibrilator cardiac pentru Mitropolia Moldovei 

Echipamentul a fost livrat şi instalat de o firmă din Cluj specializată în aparatura medicală de urgență. 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Iaşi se va ocupa în zilele următoare de instruirea 

unor persoane care asigură permanenţa în cadrul Ansamblului Mitropolitan pentru ca defibrilatorul să 

fie folosit corespunzător în cazul necesităţii acordării primului ajutor. 

În zonă nu au existat incidente care să necesite un astfel de aparat 

Potrivit reprezentanților Mitropoliei Iași, până în momentul de faţă nu au fost incidente în zonă care să 

determine această achiziţie, acţiunea având un scop preventiv. 

„Stopul cardio-respirator este cea mai frecventă cauză de deces în rândul populației. Peste 50.000 de 

decese au loc anual în ţara noastră din această cauză, cele mai multe având loc chiar pe stradă. Dintre 

aceste decese, aproximativ 40% dintre pacienţii aflaţi în stop cadio-respirator prezintă fibrilaţie 

ventriculară, iar un defibrilator are capacitatea de a restabili ritmul cardiac normal la o persoană care 

tocmai a suferit un atac de cord. În ultimii ani, în Iași au fost achiziționate mai multe astfel de aparate 

şi montate în zonele aglomerate din oraș pentru a putea fi utilizate în cazul unor urgențe. Ele sunt 

amplasate în Piaţa Unirii, în Parcul Copou, dar şi în pridvorul Bisericii „Sfântul Nectarie” din cartierul 

ieşean Alexandru cel Bun, acesta din urmă fiind achiziţionat cu sprijinul credincioşilor din parohie”, 

arată Biroul de presă al Arhiepiscopiei Iaşilor. 

 

https://www.descopera.ro/dnews/20143939-un-defibrilator-cardiac-a-fost-instalat-la-mitropolia-

moldovei 

 

 

 

https://www.bzi.ro/a-avut-pile-la-dumnezeu-o-masina-cu-numere-de-inmatriculare-mmb-ca-ale-mitropoliei-a-depasit-pe-linie-continua-evitand-la-milimetru-o-tragedie-galerie-foto-video-4516106
https://www.bzi.ro/a-avut-pile-la-dumnezeu-o-masina-cu-numere-de-inmatriculare-mmb-ca-ale-mitropoliei-a-depasit-pe-linie-continua-evitand-la-milimetru-o-tragedie-galerie-foto-video-4516106
https://www.descopera.ro/dnews/20143939-un-defibrilator-cardiac-a-fost-instalat-la-mitropolia-moldovei
https://www.descopera.ro/dnews/20143939-un-defibrilator-cardiac-a-fost-instalat-la-mitropolia-moldovei
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4. Servicii de urbanism pentru șapte zone și clădiri de patrimoniu din 

municipiul Iași - Tele M, Info Iași, 5 August 2022 
 

Municipalitatea intenționează să achiziționeze, prin licitație deschisă, servicii de urbanism, obţinere 

avize şi elaborare/obţinere studii de specialitate în vederea întocmirii documentaţiilor privind Planurile 

Urbanistice Zonale ale Construcțiilor Protejate  (PUZ CP) care vizează șapte zone și clădiri de 

patrimoniu istoric din municipiul Iași. De menţionat că documentaţiile de urbanism amintite mai sus 

vor fi preluate în viitorul Plan Urbanistic General al Municipiului Iaşi. 

Sunt avute în vedere zonele construite protejate aferente Bisericii Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi”, 

ansamblului Mănăstirii Galata (Biserica, Palatul domnesc, Turn clopotniţă, zid de incintă), 

ansamblului Mănăstirii Frumoasa (Biserica “Sf. Voievozi”, Palatul de pe ziduri, Ruinele palatului 

“Pentru Femei”, Turn clopotniţă, Zid de incintă, Mausoleul lui Grigore Sturdza), ansamblului 

Mănăstirii Cetățuia (Biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel”, Sala Gotică, Casa Domnească, Corp chilii, 

Turn clopotniţă, Zid de incintă). 

Acestor clădiri de valoare națională li se adaugă zona urbanistică aferentă Zonei Centrale a 

Municipiului Iași, zona Sărărie și zona Copou. 

Prin Planurile Urbanistice Zonale ale Construcțiilor Protejate se vor stabili obiectivele, acţiunile, 

priorităţile, reglementările de urbanism (permisiuni şi restricţii) necesare a fi aplicate în utilizarea 

terenurilor şi conformarea construcţiilor din zona studiată, reprezentând o fază premergătoare realizării 

investiţiilor, prevederile acestuia realizându-se etapizat in timp, funcţie de fondurile disponibile.  

Valorile estimate ale achizițiilor acestor servicii sunt de 1.660.000 de lei, fără TVA, în cazul celor 

patru clădiri de patrimoniu istoric (Biserica Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi”, Mănăstirea Galata, 

Mănăstirea Frumoasa, Mănăstirea Cetățuia) și de 7.732.000 de lei, fără TVA, pentru cele trei zone 

urbanistice (Centrală, Sărărie și Copou). 

 

https://telem.ro/servicii-de-urbanism-pentru-sapte-zone-si-cladiri-de-patrimoniu-din-municipiul-iasi/ 

 

https://infoiasionline.ro/servicii-de-urbanism-pentru-sapte-zone-si-cladiri-de-patrimoniu-din-

municipiul-iasi/127577/ 

5. Sfântul Botoșaniului este sărbătorit astăzi, o biserică din municipiu își 

sărbătorește ocrotitorul - FOTO - Botoșăneanul, 5 August 2022 

 
Sfantul Ioan Iacob Hozevitul este prăznuit de Biserica Ortodoxă Română în fiecare an pe data 5 

august. 

Sfântul Ioan Iacob cel Nou (Hozevitul) este cunoscut printre sfinți pentru viața ascetică pe care a dus-

o, alegând să trăiască doi ani într-o peșteră și opt ani la Mănăstirea „Sfântul Sava” de pe Valea 

Chedronului. 

Datorită cunoștințelor medicale pe care le avea, Sfântul Ioan Iacob cel Nou (Hozevitul) îngrijirea 

călugării, iar în același timp era bibliotecar și ghid. 

Cine a fost Sfântul Ioan Iacob Hozevitul 

Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, pe nume său real real Ilie Iacob, s-a născut pe 23 iulie 1913 în comuna 

Crainiceni din județul Botoșani și a fost fiul lui Maxim și al Ecaterinei, care erau oameni foarte 

credincioși. 

La șase luni de la naștere, tânărul Ilie a rămas orfan de mamă, iar după doi ani, în 1916 a murit și tatăl 

său. 

Rămânând orfan de ambi părinți, Ilie a fost crescut de bunica sa, Maria Iacob, care l-a inițiat în tainele 

credinței, învățănd-ul de mic cu rugăciunea și cu postul. 

După moartea bunicii în 1923, Ilie a fost crescut de unchiul său, care avea șase copii. 

https://telem.ro/servicii-de-urbanism-pentru-sapte-zone-si-cladiri-de-patrimoniu-din-municipiul-iasi/
https://infoiasionline.ro/servicii-de-urbanism-pentru-sapte-zone-si-cladiri-de-patrimoniu-din-municipiul-iasi/127577/
https://infoiasionline.ro/servicii-de-urbanism-pentru-sapte-zone-si-cladiri-de-patrimoniu-din-municipiul-iasi/127577/
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A urmat primii ani de școală în satul natal, apoi gimnaziul la Lipcani (Hotin) si liceul la Cozmeni 

Cernăuți. 

După terminarea studiilor, Ilie a luat calea monahală, unde a fost primit cu multă dragoste de către 

starețul Nicodim Munteanu, al doilea patriarh al României la acea vreme. 

În vara anului 1932, unchiul său voia să-l trimită la Facultatea de Teologie din Cernăuți, pentru a 

deveni preot. Însă, tânărul simțind că este chemat de Dumnezeu să ducă altă viață, i-a zis unchiului său 

că vrea să se facă călugăr. 

După un an, pe când lucra la câmp, tânărul Ilie s-a rugat la Dumnezeu ca să-i descopere calea și 

deodată a auzit un glas, zicând: „Mănăstirea”. Din acel moment, Ilie a fost convins că el este menit să 

devină preot. 

După ce a terminat stagiul militar, Ilie a devenit bibliotecar la Mănăstirea Neamț, iar pe 8 aprilie 1936, 

potrivit obiceiului călugăresc tânărul a fost tuns în monahism și a primit numele de Ioan. 

În noiembrie 1936, tânărul monah a plecat împreună cu alți doi călugări spre Țara Sfântă. După ce, 

timp de doi ani a trăit într-o peșteră a plecat spre Mănăstirea „Sfântul Sava”, unde a slujit timp de opt 

ani. 

În vara anului 1952, Ilie s-a retras în peștera Chilia Sfânta Ana, unde și-a petrecut ultimii ani din viață. 

Pe 5 august 1960, la vârsta de 47 de ani, Ilie a trecut la cele veșnice și a fost înmormântat de 

Amfilohie, egumenul Mănăstirii Sfântul Gheorghe, în pestera care și-a petrecut ultimii ani din viață. 

Timp de 20 de ani, trupul Cuviosului Ioan Iacob Hozevitul a rămas în peștera Sfânta Ana. 

Potrivit unei tradiții locale, în 1980, conducerea Mănăstirii „Gheorghe Hozevitul” a deschis peștera și 

a luat osemintele Cuviosului pentru a le duce în gropniță. Când a fost dezgropat, s-a constatat că trupul 

lui Ioan Iacob Hozevitul nu putrezise deloc. 

Având în vedere cele întâmplate, pe 20 iunie 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a 

canonizat sub numele de „Sfântul Ioan Iacob de la Neamț” cu data de prăznuire pe 5 august. 

Bisericuța din Botoșani ocrotită de Sfântul Ioan Iacob 

Situată în zona industrială a municipiului Botoșani, Biserica ”Sf. Ioan Iacob” a fost la început o capelă 

de cimitir de dimensiuni modeste, dar care primea cu căldură credincioși din tot orașul. 

În anul 1922, veteranii de război au donat un hectar de teren și au înființat aici un cimitir. În anul 1927 

se construiește în cimitir o biserică de lemn de dimensiuni reduse destinată slujbelor de parastas și de 

înmormântare. Având hramul inițial de Ziua Crucii, actuala Biserică a suferit unele modificări întrucât 

dimensiunile reduse nu puteau primi credincioșii care începeau să vină la sfintele slujbe din ce în ce 

mai mulți. 

În anul 1998, un credincios din zonă, astăzi înmormântat în cimitirul parohial, Gheorghe Scarlat, cu 

cheltuială proprie și ajutor de alți câțiva creștini din zonă, reconstruiește capela dându-i dimensiuni 

mai mari. În același an, zona este declarată de către Protopopiatul Botoșani parohie cu hramul ”Ziua 

Crucii” (14 septembrie). 

În anul 1999, luna ianuarie vine aici prin transfer preotul Ioan Iordache, care până în septembrie 

același an, împreună cu noii credincioși, finalizează lucrările de restaurare și pictura interioară a 

Bisericii. Pe 23 iulie 2000 are loc slujba de târnosire a sfântului locaș de către PS Calinic 

Botoșăneanul, alături de pr. protopop Lucian Leonte, dar și un sobor de preoți. 

Pe 1 august 2010 este numit paroh preotul Radu Constantin Zaiț. De atunci, o nouă biserică a fost 

ridicată în locul celei vechi. În anul 2011, în Parohia „Sfântul Ioan Iacob“ din Botoşani a început 

ridicarea unei biserici din cărămidă. Modalitatea de construcție a fost una mai puțin obișnuită: ca o 

haină în jurul bisericii vechi din lemn. 

 

https://www.botosaneanul.ro/stiri/sfantul-botosaniului-este-sarbatorit-astazi-o-biserica-din-municipiu-

isi-sarbatoreste-ocrotitorul-foto/ 

 

 

https://www.botosaneanul.ro/stiri/sfantul-botosaniului-este-sarbatorit-astazi-o-biserica-din-municipiu-isi-sarbatoreste-ocrotitorul-foto/
https://www.botosaneanul.ro/stiri/sfantul-botosaniului-este-sarbatorit-astazi-o-biserica-din-municipiu-isi-sarbatoreste-ocrotitorul-foto/
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6. Manifestările cultural-artistice, religioase, dar și Ziua Muntelui Ceahlău, în 

atenția jandarmilor nemțeni - Ziar Piatra Neamț, 4 August 2022, De Ziar 

Piatra Neamt 
 

Pentru ca evenimentele anunțate în spațiul public pentru acest sfârșit de săptămână să se desfășoare în 

condiții de siguranță pentru participanți, jandarmii vor fi prezenți la „Festivalul Internațional de 

Folclor Ceahlăul”, în Piatra-Neamț și  Târgu-Neamț. Misiunile vor continua cu manifestările 

religioase, prilejuite de sărbătoarea „Schimbarea la față a domnului”, la lăcașurile de cult din județ 

care își serbează hramul: Mănăstirea Neamț, Nechit, Sihăstria și Sihla, Mănăstirea Ceahlău, și cele 

cultural-artistice cu ocazia „Ziua Fermierului” și „Ziua Diasporei” în localitățile Gâdinți și Doljești. 

Jandarmii vor avea în vedere, în principal, protecția participanților, prevenirea și combaterea oricăror 

fapte care aduc atingere legilor și normelor de conviețuire socială, precum și depistarea, identificarea 

și dispunerea măsurilor legale împotriva celor care comit fapte antisociale, atât în zona de desfășurare 

a evenimentelor cât și pe traseele de afluire / defluire. 

În zorii zilei de 6 august, jandarmii montani se vor afla pe traseele turistice din Masivul Ceahlău 

pentru menținerea ordinii publice, siguranța și îndrumarea turiștilor care vor urca pe munte pentru a 

admira piramida holografică și a sărbători Ziua Muntelui, dar și pentru a lua parte la slujba religioasă 

prilejuită de Hramul Mănăstirii Sfântul Ștefan cel Mare și Sfânt din Masivul Ceahlău. Ceahlăul este 

considerat un munte sfânt încă de pe vremea dacilor, iar acest fenomen care se produce anual, în 

primele zile ale lunii august și are intensitate maximă pe data de 6 august, atrage mii de turiști mai 

mult sau mai puțini experimentați sau pregătiți pentru o tură pe munte înainte de răsăritul soarelui. 

Pentru ca ziua să fie într-adevăr una specială și fără incidente, jandarmii montani recomandă turiștilor 

să nu pornească la drum neechipați corespunzător, încălțămintea având un rol decisiv pentru a preveni 

și evita accidentările. Încălțămintea potrivită este o pereche de bocanci care să cuprindă glezna, cu o 

talpă aderentă și confortabilă, nu pantofi, șlapi sau sandale și în nici un caz încălțăminte cu tocuri. 

Alegerea traseului se face pe măsura pregătirii fizice, psihice și tehnice a celui mai slab din grup și 

este recomandat să urmeze poteca marcată.       

Vremea pe munte este schimbătoare așa că o pelerină de ploaie sau o geacă impermeabilă cu siguranță 

își vor găsi loc în rucsac alături de o lanternă, o sticlă cu apă (nu suc, cafea sau băuturi alcoolice care 

scad rezistența organismului la efort) și un telefon cu bateria încărcată (atât pentru imortalizarea 

peisajelor dar și pentru a solicita ajutor, la nevoie, numărul de urgență 112 poate fi apelat și dintr-o 

zonă fără semnal). 

Dacă sunteți într-o excursie cu cortul evitați să înnoptați în locuri izolate, nu aprindeți focul oriunde și 

nu lăsați la întâmplare resturile menajere! 

Sărbătoriți muntele cum se cuvine! 

 

https://www.ziarpiatraneamt.ro/manifestarile-cultural-artistice-religioase-dar-si-ziua-muntelui-

ceahlau-in-atentia-jandarmilor-nemteni 

 

 

 

7. IPS Calinic anunță măsuri drastice după ce i s-a spus că tarifele la o 

înmormântare se ridică la 2.000-2.200 de lei pentru plata preotului, 

paracliserului și cântărețului - News Bucovina, 4 August 2022 

 
Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, a solicitat date concrete de la un enoriaș pentru a lua 

https://www.ziarpiatraneamt.ro/manifestarile-cultural-artistice-religioase-dar-si-ziua-muntelui-ceahlau-in-atentia-jandarmilor-nemteni
https://www.ziarpiatraneamt.ro/manifestarile-cultural-artistice-religioase-dar-si-ziua-muntelui-ceahlau-in-atentia-jandarmilor-nemteni
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măsuri după ce acesta i-a spus că sunt exagerate tarifele percepute la o înmormântare. 

Enoriașul i-a transmis înaltului ierarh că a citit la rubrica Răspuns Ierarhului despre diverse taxe, 

uneori prea mari, legate de serviciile religioase, taxe față de care IPS Calinic a arătat că se stabilesc de 

Consiliul Parohial al bisericii respective. 

„Din păcate, dacă ați face niște verificări și ați întreba persoanele care au avut servicii religioase,  

(înmormântări în special), ați observa că bunul simț la stabilirea acestor tarife deseori nu există. 

Situația din teren este puțin diferită față de ce știți dumneavoastră sau față de ce vi se transmite. Doar 

simpla sugestie/recomandare nu are prea mare efect…De ce nu se stabilește o sumă maximă care 

poate fi cerută pentru aceste servicii religioase? Deși benevole, aceste contribuții se pot ridica la sume 

foarte mari. Să semneze fiecare prin protopopiat că a luat la cunoștință acest lucru. Să plătești 2000-

2200 de lei pentru o înmormântare (preot, paracliser, cântăreț) este exagerat de mult și cred cu tărie că 

sunteți de acord cu acest lucru. Este o situație generalizată, pe care, dacă veți dori, o veți putea analiza 

personal. Știu că deseori cereți detalii suplimentare, dar nu vreau să sune ca o pâră acest mesaj”, 

transmis enoriașul. 

Totodată, acesta a arătat că nu are intenția de a-i da sfaturi înaltului ierarh și că îi transmite acest mesaj 

doar pentru că a observat deschiderea de care a dovadă și că poate va investiga această situație. 

Mai mult,enoriașul a transmis că acest mesaj poate rămâne confidențial și că nu-l deranjează dacă nu 

este postat pe site-ul Arhiepiscopiei. 

În răpuns, IPS Calinic cere amănunte pentru că această situație o consideră intolerabilă. 

„Un lucru foarte important care afectează imaginea Bisericii nu poate rămâne confidențial. De aceea, 

vă rugăm să ne dați date concrete ca să putem lua măsurile ce se impun”, a răspuns Arhiepiscopul 

Sucevei și Rădăuților. 

 

https://www.newsbucovina.ro/actualitate/348941/ips-calinic-anunta-masuri-drastice-dupa-ce-i-s-a-

spus-ca-tarifele-la-o-inmormantare-se-ridica-la-2-000-2-200-de-lei-pentru-plata-preotului-

paracliserului-si-cantaretului 

 

8. Un partid ‘condus’ de inteligența artificială vrea să se prezinte la alegerile 

parlamentare din toamnă - Ortodox Info, 5 august 2022 
 

Danemarca are de acum înainte printre formaţiunile sale politice şi un partid care este condus în 

întregime de un software de inteligenţă artificială (AI) şi care doreşte să se prezinte la următoarele 

alegeri parlamentare, ce vor avea loc în iunie 2023, informează AFP. 

Lansat la sfârşitul lunii mai de colectivul artistic danez Computer Lars, Partidul Sintetic, care nu 

dispune încă de un număr suficient de semnături pentru a participa la alegeri, se doreşte un răspuns la 

absenteismul danez, estimat la aproximativ 15% la cele mai recente alegeri legislative. 

Sintetizând publicaţiile scrise ale tuturor partidelor marginale daneze de după 1970, inteligenţa 

artificială a acestui partid propune un program politic care reprezintă „viziunile politice ale unei 

persoane obişnuite”, a declarat Asker Bryld Staunaes, un artist membru în colectivul Computer Lars. 

Inteligenţa artificială a acestui partid „anti-politic” vizează „optimizarea sistemului de vot din 

Danemarca”, a adăugat el. 

Partidul Sintetic reprezintă în acelaşi timp şi o aluzie amuzantă la sutele de partide marginale daneze, 

dintre care unele sunt mai degrabă o farsă sau o critică la adresa societăţii decât un partid 

convenţional. 

„Este o modalitate de a imita şi de a simula procesul politic de la un capăt la altul, dar într-o 

confruntare directă cu aparatul legislativ”, a declarat Asker Bryld Staunaes. 

Danemarca numără în prezent 230 de micropartide, inclusiv Partidul Sintetic, care nu dispune încă de 

cele 20.182 de semnături necesare pentru a putea să se prezinte la alegerile parlamentare. Partidul 

https://www.newsbucovina.ro/actualitate/348941/ips-calinic-anunta-masuri-drastice-dupa-ce-i-s-a-spus-ca-tarifele-la-o-inmormantare-se-ridica-la-2-000-2-200-de-lei-pentru-plata-preotului-paracliserului-si-cantaretului
https://www.newsbucovina.ro/actualitate/348941/ips-calinic-anunta-masuri-drastice-dupa-ce-i-s-a-spus-ca-tarifele-la-o-inmormantare-se-ridica-la-2-000-2-200-de-lei-pentru-plata-preotului-paracliserului-si-cantaretului
https://www.newsbucovina.ro/actualitate/348941/ips-calinic-anunta-masuri-drastice-dupa-ce-i-s-a-spus-ca-tarifele-la-o-inmormantare-se-ridica-la-2-000-2-200-de-lei-pentru-plata-preotului-paracliserului-si-cantaretului
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Sintetic a obţinut până astăzi doar patru semnături, potrivit unei numărători oficiale. 

Astfel, este dificil de spus dacă partidul menţionat, cel mai recent proiect al colectivului artistic 

Computer Lars, va ajunge să fie reprezentat în Parlamentul de la Copenhaga. 

Formaţiunea politică a anunţat că va organiza prima sa reuniune electorală „pentru un public uman” în 

septembrie 

Dacă va câştiga un loc de parlamentar, Partidul Sintetic a anunţat că va numi un reprezentant 

însărcinat cu asigurarea unei legături între inteligenţa artificială şi dezbaterile politice organizate în 

Parlamentul danez. 

Prin acest partid, colectivul Computer Lars vrea să introducă pe agenda discuţiilor parlamentare 

subiectul algoritmilor – o temă pe care membrii săi o consideră foarte puternică, dar care este absentă 

din politica daneză. 

„Ideea partidului nostru este de a lua această enormă forţă politică şi economică (AI – n.r.) şi de a 

încerca să o înscriem în sistemul politic tradiţional”, a explicat Asker Bryld Staunaes. 

„Până astăzi, nu avem niciun mijloc pentru a-i aborda cu adevărat pe oameni şi pe AI într-un cadru 

democratic”, a adăugat el. 

Formulate de inteligenţa artificială, propunerile politice ale Partidului Sintetic conţin iniţiative precum 

instaurarea unui venit minim universal foarte ridicat, în valoare de 100.000 de coroane daneze pe lună 

(circa 13.400 de euro), mai mult decât dublu faţă de salariul mediu din Danemarca, şi adăugarea unui 

al 18-lea obiectiv în programul de dezvoltare durabilă al ONU, ce ar permite „oamenilor şi 

algoritmilor să coexiste mai direct decât în prezent”, a explicat Asker Bryld Staunaes. 

Partidul Sintetic, ai cărui membri actuali sunt artiştii din colectivul Computer Lars şi colaboratorii lor 

tehnici, oferă utilizatorilor posibilitatea de a interacţiona direct cu inteligenţa sa artificială pe aplicaţia 

Discord, prin intermediul unor roboţi conversaţionali (chatbots), potrivit AFP, citată de Agerpres. 

Această formaţiune politică a anunţat că va organiza prima sa reuniune electorală „pentru un public 

uman” în luna septembrie. 

 

https://ortodoxinfo.ro/2022/08/05/un-partid-condus-de-inteligenta-artificiala-vrea-sa-se-prezinte-la-

alegerile-parlamentare-din-toamna/ 

 

 

 

 

9. Război la nivel înalt în Biserica Catolică: Iezuitul Papa Francisc 

îngenunchează organizația rivală Opus Dei - Știri pe surse, 5 August 2022, 

Autor: Anca-Adriana Huza 
 

Decretul prin care papa Francisc a reformat influenta şi conservatoarea organizaţie catolică Opus Dei, 

criticată uneori pentru funcţionarea sa opacă şi sectară, a intrat în vigoare joi, informează AFP. 

Prezentă mai ales în Europa şi în America de Sud, organizaţia Opus Dei ("Lucrarea lui Dumnezeu" - 

traducerea din latină) a primit în 1982 de la papa Ioan Paul al II-lea statutul - unic - de "prelatură 

personală". 

Organizaţia a devenit astfel un fel de super-eparhie fără teritoriu, gestionată simultan de dreptul 

canonic şi de propriul statut, răspunzând în faţa papei. 

Concret, prin al său "Motu Proprio", un decret personal al suveranului pontif, papa Francisc a redus 

puterea şi independenţa acestei organizaţii şi a realizat o veritabilă distanţare între Opus Dei şi el 

însuşi, au explicat anumiţi experţi în drept papal, potrivit Agerpres.ro. 

Documentul pontifical, intitulat "Ad charisma tuendum" ("Pentru a proteja charisma"), intrat în 

vigoare începând de joi şi publicat încă din iulie, precizează că prerogativele papale asupra prelaturii 
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personale sunt încredinţate Discaterului (structură echivalentă unui minister) pentru Cler. 

În fiecare an, în loc de cinci cum se proceda până acum, Opus Dei va trebui să prezinte în faţa acestui 

organ un raport despre situaţia sa internă şi despre desfăşurarea activităţilor sale apostolice. 

"Unii au interpretat dispoziţiile Sfântului Scaun folosind termeni precum 'retrogradare' şi 'pierdere de 

putere'", a declarat Manuel Sanchez, de la biroul de presă al Opus Dei. "Acest tip de limbaj nu ne 

interesează, pentru că, pentru un catolic, folosirea categoriilor de putere sau mondene nu are niciun 

sens", a adăugat el. 

Papa Francisc, care, de la preluarea mandatului său în 2013 s-a angajat să reformeze Curia romană - 

guvernul central al Bisericii Catolice -, a aprobat mai multe măsuri pentru a moderniza şi a asigura o 

mai mare transparenţă în rândul instituţiei pe care o conduce. 

Jesus Bastante, de la site-ul specializat spaniol Religion Digital, consideră că după 40 de ani de la 

ridicarea Opus Dei la rangul de prelatură personală de către Ioan Paul al II-lea, "papa Francisc 

încearcă să pună capăt unei structuri excesiv ierarhice". 

Potrivit unor interpretări ale textului, liderul Opus Dei nu va mai fi considerat episcop şi nu va mai 

putea să poarte nici veşminte episcopale. 

Liderul actual al Opus Dei, Fernando Ocariz, a declarat în luna iulie pentru site-ul acestei organizaţii 

că titlul său de episcop "nu a fost şi nu este necesar pentru a conduce afacerile Opus Dei". 

Forma de guvernare a Opus Dei "se va baza mai mult pe charismă decât pe autoritatea ierarhică", a 

subliniat papa Francisc în documentul său. 

Înfiinţată în 1928 în Spania de un tânăr preot, Josemaria Escriva de Balaguer (1902-1975), organizaţia 

Opus Dei are în prezent aproape 90.000 de membri în 80 de ţări, în principal în Europa şi în America 

de Sud, din care 1.900 sunt preoţi. Fieful său rămâne Spania, unde această organizaţie a avut un rol 

controversat în timpul regimului franchist. 

 

https://www.stiripesurse.ro/razboi-biserica-catolica-iezuitul-papa-francisc-opus-dei_2500695.html 

 

 

10. „Micul demon”: Un serial horror de desene animate, în care o femeie evreică 

face sex cu diavolul și astfel se naște antihristul care este … fată - SAccsiv, 5 

August 2022 
 

DEADLINE: ‘Little Demon’: FX Animated Horror Features Frontal Nudity & Expletives; “We’re 

Going To Keep Going For It,” Says Co-Creator 

‘Micul demon’: Un serial horror de desene animate cu efecte speciale de la FX Productions prezintă 

nuditate explicită și expresii vulgare; ‘Suntem hotărâți să continuăm cu acesta’, spune un corealizator 

MICUL DEMON – ‘First Blood’ (prima vărsare de sânge) – Sezonul 1, Episodul 1 (premiera, 25 

august) – În imagine: Laura (dublată de vocea lui Aubrey Plaza). CR:FXX 

Niciun serial care descrie viața unei odrasle a diavolului nu ar trebui să fie clasificat G, nu-i așa? 

Aceasta este una dintre caracteristicile unice ale serialului Micul Demon, un viitor show animat de FX 

Productions care prezintă povestea unei mame pe nume Laura (dublată de vocea lui Aubrey Plaza) a 

cărei fiică antihristă, Chrissy (dublaj voce Lucy DeVito), este literalmente fiica lui Satan (dublaj voce 

Danny DeVito). 

Printre alte șmecherii, comedia creatorilor Darcy Fowler, Seth Kirschner și Kieran Valla mai prezintă 

un limbaj vulgar și o arată pe Laura dezbrăcată – în mod explicit, fără a fi pixelată. Ea se dezbracă în 

primul episod pentru a efectua un ritual, printre multe alte cazuri de nuditate de-a lungul serialului. 

„Suntem hotărâți să continuăm cu acesta, până când ni se va spune nu”, a declarat Kirschner 

reporterilor astăzi, în timpul reuniunii FX Television Critics Tour. „Am tăiat o grămadă de chestii, 

destul de ciudate”. 
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„Nu prezintă ceva care să fie pixelizat”, adaugă Fowler. „Ceea ce este interesant în povestea asta, este 

că  personajul Laurei este o adevărată dură. Ea este o combinație între Sarah Connor, Emma Peel și 

John Wick. Deloc pixelată. Vezi femeia făcând ceea ce face în timp ce intră pe tărâmul metafizic.” 

Serialul le urmărește pe Laura și Chrissy în timp ce încearcă să ducă o viață normală în Delaware, în 

ciuda faptului că sunt în mod constant întâmpinate de forțe monstruoase, inclusiv de Satana însuși. 

„Am o misiune în rolul diavolului”, explică Danny Devito. „Am cunoscut o femeie frumoasă și am o 

fiică antihrist superbă pe care o iubesc și cu care vreau să fiu împreună. Am ocazia să joc toate 

lucrurile diavolești pe care le-am avut în cariera mea și asta îmi oferă și o familie la care țin.” 

Laura și fiica ei, Chrissy, sunt evreice, lucru pe care scenariștii plănuiesc să îl dezvolte mai mult în 

primul sezon. „Am făcut-o pe Laura evreică cu un motiv”, spune Fowler. 

Comedia animată, a cărei producător este Dan Harmon, va avea și vocile lui Mel Brooks, Arnold 

Schwarzenegger, Will Jackson Harper, Pamela Adlon, Rhea Perlman, Shangela, Patrick Wilson, Dave 

Bautista, June Diane Raphael, Toks Olagundoye, Lamorne Morris și Sam Richardson. 

Premiera serialului Micul Demon este pe 25 august. 

 

https://saccsiv.wordpress.com/2022/08/05/micul-demon-un-serial-horror-de-desene-animate-in-care-o-

femeie-evreica-face-sex-cu-diavolul-si-astfel-se-naste-antihristul-care-este-fata/ 

 

 

 

11. Matushka Anne Hopko - OCA.org, In Memoriam - 4 august 2022 

 
Matushka Anne „Anya” (Schmemann) Hopko, 78 de ani, în ultimele două decenii din Ellwood City, 

PA, și anterior, de mulți ani, din Crestwood (Yonkers), NY, a adormit în Domnul joi după-amiaza, 4 

august, 2022, în Quebec, Canada, unde era în vacanță cu familia. 

La momentul odihnei ei în Domnul, Matushka Anne se afla în îngrijiri paliative într-un spital din 

L'Annonciation (Rivière-Rouge), Quebec. Ea suferise, fără avertisment, un accident vascular cerebral 

brusc și masiv miercuri, 3 august, în timp ce savura o ceașcă de ceai dimineața târziu împreună cu 

membrii familiei, împreună în vacanța de vară în Lac Labelle, Canada. 

Anne Hopko a fost soția regretatului protopresbiter Thomas Hopko (+2015). Ea a fost copilul cel 

mai mare al regretatului protopresbiter Alexander Schmemann (+1983) și al soției acestuia, 

regretata Matushka Juliana (Ossorguine) Schmemann (+2017). 

Cei cinci copii ai lui Matushka Anne și ai protopresbiterului Toma sunt protopopul Ioan (Macrina), 

Juliana (Gregorie), Catherine (Raymond), Maria (protopopul Nicolae) și Alexandra (Iosif). Matushka 

Anne a avut, de asemenea, mulți nepoți și strănepoți. 

Mai multe informații vor urma, cât mai curând posibil. Aceste informații vor include un necrolog 

complet și detalii despre înmormântare. 

Fie ca amintirea lui Matushka Anne să fie eternă! 

 

https://www.oca.org/in-memoriam/matushka-anne-hopko 

 

 

 

 


