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PANDEMIA A RUPT LANÞUL DE IUBIRE

Patriarhul Daniel, atac
direct la autoritãþi
P

andemia ºi alaiul de restricþii
care o însoþesc au pus Biseri-
ca Ortodoxã Românã ºi Gu-
vernul pe poziþii adverse.

Cele douã mari pelerinaje, de la Iaºi
ºi Bucureºti, de Sfânta Parascheva
respectiv de Sfântul Dumitru, supu-

se unor îngrãdiri majore, reprezintã
”mãrul discordiei”. Starea de tensiu-
ne, evidentã, este una fãrã precedent
în epoca post-comunistã, în premie-
rã Patriarhul Daniel având luãri de
poziþie ”contondente” în raport cu
autoritãþile.

Comparaþia fãcutã de acesta legatã
de interzicerea pelerinajului ºi cãderea
regimului comunist din decembrie
1990 nu este una întâmplãtoare, mai
ales cã în decembrie, cel puþin pânã la
noi ordine, sunt programate alegeri
parlamentare. De asemenea, Pariarhul
a vorbit ºi de oamenii persecutaþi de
autoritãþile statului.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Rom-
âne, Daniel, a þinut o predicã în faþa ce-
lor câteva sute de credincioºi prezenþi
pe Colina Bucuriei la Sfânta Liturghie
din ziua sãrbãtorii Sfântului Cuvios
Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucu-
reºtilor: “Dumnezeu nu se lasã batjo-
corit, cum spune Sfântul Apostol Pa-
vel: «Fraþilor, nu vã înºelaþi!

OCTAVIAN DAN
(continuare în pagina 11)

DANIELA SHAH, ETURIA:

„Turiºtii îºi fac curaj sã cãlãtoreascã,
pe mãsurã ce destinaþiile se deschid,
iar România nu intrã pe lista roºie”
lMaldive, Tanzania, Namibia, Republica Dominicanã, Mexic, Cuba, destinaþiile exotice care
acceptã români ºi care respectã protocoalele de siguranþãl Primul charter Eturia cãtre Laponia,
ocupat mai mult de jumãtate în primele zile de la lansarel Vacanþele, mai ieftine acum faþã de
aceeaºi perioadã a anului trecut

Reporter: În ciuda pandemiei, con-
tinuãm sã visãm la vacanþe. În ce mã-
surã mai putem cãlãtori în actualul
context?

Daniela Shah: Desigur, visele nu le
poate opri nimeni, niciodatã, aºa cum
pasãrea nu uitã sã zboare, chiar dacã e
prinsã într-o colivie.

Aceastã pandemie nu este sfârºitul,
ci doar începutul unei noi epoci în ma-
terie de cãlãtorie, în care s-au schimbat
unele lucruri cu care eram obiºnuiþi.

A CONSEMNAT
ADELINA TOADER

(continuare în pagina 11)

Un vot
pentru
America

M
itologia politicã, pe care
americanii o iubesc atît de
mult, spune cã votul pentru
alegerea Preºedintelui este

un vot pentru sufletul Americii. Can-
didatul care primeºte majoritatea de
investiturã este întotdeauna cel care a
reuºit sã atingã, sã facã sã vibreze, sã
readucã la viaþã, sã se facã auzit de
însuºi sufletul Americii. Nimeni nu

ºtie ce înseamnã acest
lucru ºi care este reþeta
sigurã a reuºitei. ªi
totuºi, armate de spe-
cialiºti în analize poli-
tice, de genii bune ºi
rele ale planificãrii ºi
conducerii campanii-
lor electorale, de ”stra-

tegiºti” ºi alþi ”machiaveliºti” de vo-
caþie ºi profesie se întrec sã vîndã se-
cretul ”pietrei filozofale” a politicii
americane, pe care pretind cã îl deþin,
candidatului cu suficientã dare de
mînã ºi resurse politice, capabile sã îl
poarte pînã în vîrf. La Casa Albã!Sã
fie, oare, Donald Trump? De ce nu!
Argumentele cu greutate nu lipsesc pe
talerul pe care ºi-a aºezat speranþele
pentru un nou mandat. În primul rînd,
a mai reuºit odatã ºi nu oricum, ci
împotriva celor mai multe ºi ”califica-
te” aºteptãri. Unii zic, chiar, împotriva
propriilor aºteptãri! Dacã s-a putut o
datã, de ce nu ºi a doua oarã?! La
urma urmei, puþini preºedinþi republi-
cani au pierdut bãtãlia pentru al doilea
mandat. Ultimul dintre ei, Bush se-
nior, acum aproape trei decenii. În al
doilea rînd, retorica electoralã a lui
Trump are prizã. Mai mult, este veri-
ficatã de o lungã ºi strãlucitã tradiþie a
succeselor republicane în competiþia
pentru Casa Albã. Apelul la sprijinul
ºi votul ”Majoritãþii tãcute”, preluat
din discursul care l-a fãcut pe Nixon
preºedinte; ”Vom face din nou Ame-
rica mare, sigurã ºi puternicã” preluat
din retorica electoralã a lui Reagan;
”Ordine ºi Lege” de la aceiaºi Nixon
ºi Reagan, la care Trump a adãugat
implanturi noi, precum: ”Sistemul gu-
vernãrii e corupt ºi numai eu, omul
antisistem, pot sã-i vin de hac; ”Ame-
rica a fost dusã pe cãi greºite, în buza
prãpastiei, de un grup de ”liberali”,
”cinici” ”atei”, ”stîngiºti”, ”comu-
niºti-marxiºti” care au trãdat valorile
constitutive, autentice, ale Americii:
familie tradiþionalã, credinþã în Dum-
nezeu, respect pentru autoritate, pa-
triotism înflãcãrat ºi necondiþionat
etc. Un grup care vrea sã impunã
Americii o ideologie radicalã ºi diso-
lutivã (Teoria Criticã a Rasei) con-
form cãreia istoria trebuie nu doar re-
scrisã, la propriu, ci corectatã masiv
post factum prin pîrghiile guvernãrii.

(continuare în pagina 3)

PE FONDUL COVID

„Companiile de asigurãri -
supuse unor presiuni
financiare accentuate”

(Interviu cu Sînziana Maioreanu, CEO Aegon România)

l Surse: “Aegon a scos la vânzare afacerea sa din Europa de Est, inclusiv din România”

Reporter: Ce impact a avut pande-
mia COVID-19 asupra industriei asi-
gurãrilor din þara noastrã pânã în acest
moment ºi care credeþi cã va fi impac-
tul pentru urmãtorii ani?

Sînziana Maioreanu: Pandemia a
afectat ºi industria asigurãrilor, aºa
cum era firesc sã se întâmple. Pe ter-
men scurt, existã efecte negative pre-
cum stagnarea numãrului asigurãrilor
în 2020, din cauza climatului econo-
mic incert, a scãderii veniturilor unei
pãrþi a populaþiei ºi a nesiguranþei mul-

tor locuri de muncã ºi mai ales din cau-
za reducerii drastice a interacþiunii faþã
în faþã, acesta fiind modul predomi-
nant de distribuþie a asigurãrilor de
viaþã în România. Companiile sunt su-
puse unor presiuni financiare accen-
tuate, iar modul în care sunt alocate
cheltuielile s-a modificat atât la nivel
de organizaþie, cât ºi individual. Com-
paniile au tãiat din bugete pentru a su-
pravieþui ºi pentru a limita pe cât posi-
bil numãrul de concedieri, iar la nivel
individual, oamenii au devenit mai

cumpãtaþi. Un studiu pe care l-am rea-
lizat în aprilie arãta cã aproximativ
85% dintre români au cumpãrat doar
produse care sã le acopere nevoile de
bazã, care þin de supravieþuire, sigu-
ranþã ºi sãnãtate, de la intrarea în vigo-
are a stãrii de urgenþã. Totuºi, segmen-
tul asigurãrilor pentru sãnãtate suscitã
un interes în creºtere.

A CONSEMNAT
ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 9)

P
andemia a venit cu schimbãri majore în indu-

stria turismului punând la încercare atât turo-

peratorii, cât ºi turiºtii, dar nu a stopat total

cãlãtoriile. Turiºtii încep sã-ºi facã din nou cu-

raj sã cãlãtoreascã în mãsura în care destinaþiile se re-

deschid, iar þara noastrã rãmâne în afara listei roºii. O

parte dintre ei preferã totuºi vacanþele în grupurile cu

însoþitor, prin prisma confortului ºi a siguranþei date

de implicarea agenþiei în toatã logistica excursiei,

însoþitorul fiind cel care preia posibilele probleme la

faþa locului, dupã cum ne-a declarat Daniela Shah,

co-fondatorul agenþiei de turism Eturia.

Domnia sa ne-a acordat un interviu în care ne-a vorbit

despre destinaþiile exotice în care turiºtii români pot

cãlãtorii, la ce trebuie aceºtia sã se aºtepte în actualul

context, dar ºi care sunt recomandãrile Eturia pentru

ca vacanþele sã se desfãºoare în siguranþã.

CORNEL
CODIÞÃ

C
ompania olandezã de asigurãri Aegon a scos la vânzare afacerea sa din Europa de Est, inclusiv

din România, potrivit unor surse citate de Reuters, care susþin cã asigurãtorul face acest pas

ca sã obþinã numerar pentru a rezista în faþa efectelor negative produse de pandemia de Co-

vid-19 ºi ca sã-ºi majoreze câºtigurile pe pieþele sale de bazã. Directorul general al Aegon,

Lard Friese, anunþa, în august, cã va urma o revizuire a operaþiunilor companiei pe unele din cele 20

de pieþe unde opereazã, ca parte a eforturilor de prezervare a capitalului.

Sînziana Maioreanu, CEO Aegon România, ne-a spus cã pandemia a afectat ºi industria asigurãrilor.

Pe termen scurt, existã efecte negative precum stagnarea numãrului asigurãrilor în 2020, din cau-

za climatului economic incert, a scãderii veniturilor unei pãrþi a populaþiei ºi a nesiguranþei multor

locuri de muncã ºi mai ales din cauza reducerii drastice a interacþiunii faþã în faþã, acesta fiind mo-

dul predominant de distribuþie a asigurãrilor de viaþã în România. Domnia sa subliniazã, într-un in-

terviu, cã asigurãtorii sunt supuºi unor presiuni financiare accentuate, iar modul în care sunt aloca-

te cheltuielile s-a modificat atât la nivel de organizaþie, cât ºi individual. Companiile au tãiat din

bugete pentru a supravieþui ºi pentru a limita pe cât posibil numãrul de concedieri, iar la nivel indi-

vidual, oamenii au devenit mai cumpãtaþi, ne-a mai spus, printre altele, Sînziana Maiorescu. CEO-ul

Aegon România ne-a vorbit despre industria asigurãrilor din þara noastrã ºi despre necesitatea unei

pensii private facultative (Pilon III), precum ºi despre importanþa economisirii în viaþa fiecãruia.


