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Ziua Naþionalã a
României a fost marcatã
ºi la Drobeta Turnu Severin

De Ziua Naþionalã a României, marþi,
1 decembrie 2020, dupã Sfânta

Liturghie, în catedralele eparhiale,
bisericile parohiale ºi mânãstireºti din
þarã ºi strãinãtate a fost oficiatã slujba

de Te Deum pentru eroii neamului
românesc, care prin jertfa lor luminatã
de credinþa în Dumnezeu ºi dragostea
de þarã, au înfãptuit unitatea naþionalã

a românilor în anul 1918.

Senatorul Liviu Mazilu:
PSD va câºtiga

alegerile
AMÃNUNTE ÎN PAGINA 3

Sistemele ºi aplicaþiile informatice care vor fi
utilizate la alegerile parlamentare, dezvoltate de

Serviciul de Telecomunicaþii Speciale (STS) pe baza
Hotãrârii Autoritãþii Electorale Permanente (AEP) nr.

29/2020, au implementatã tehnologia blockchain.
Aceastã soluþie complementarã de ultimã generaþie

garanteazã integritatea ºi consolideazã transparenþa
ºi trasabilitatea procesului electoral.

   Specialiºtii STS au dezvoltat ºi au implementat soluþia
tehnologicã modernã blockchain care nu permite
modificarea sau alterarea datelor înregistrate pe parcursul

TEHNOLOGIA BLOCKCHAIN GARANTEAZÃ INTEGRITATEA SISTEMELOR INFORMATICE PENTRU ALEGERILE PARLAMENTARE
procesului electoral, nici mãcar de cãtre administratorii
acestora, asigurând integritatea ºi transparenþa acestora.
Atât datele din SIMPV, cât ºi datele din SICPV vor putea
fi verificate pe site-ul web dedicat – https://
voting.roaep.ro, în care vor fi prezentate, în timp real,
informaþiile înregistrate ºi detaliile acestora.
   Tehnologia blockchain, folositã în nenumãrate
industrii, constã în calcularea unor amprente digitale
unice ºi nerepetabile, care se reactualizezã din 5 în 5
secunde. O eventualã modificare a informaþiei
genereazã  CONTINUARE ÎN PAGINA 16
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Editorial              de Sorin Vidan

Alina Teiº,
Deputat PRO România Judeþul Mehedinþi

În acest an de
crizã ºi în

perioada imediat
urmãtoare trebuie

redimensionatã
responsabilitatea
politicã la nivelul

þãrii noastre.
În Parlament ºi în

viitorul Guvern
trebuie sã ajungã
doar persoane care
sunt dedicate
cetãþenilor ºi nu
intereselor de grup, persoane pentru care valori
precum: eficienþa, responsabilitatea
decizionalã, rigurozitatea, adaptabilitatea ºi
productivitatea le sunt literã de lege.

Statul trebuie sã se preocupe real, ºi nu
declarativ, de drepturile persoanelor aflate în
nevoie. Este vital ca populaþia sã aibã acces
în aceastã perioadã la servicii de sãnãtate de
calitate, dar ºi la posibilitatea de a munci.

Nu putem deroba guvernul de responsabilitate
ºi sã lãsãm totul pe umerii populaþiei.

Totodatã, nu ne mai permitem sã bâjbâim
ºi sã ne surprindã întotdeauna orice. Trebuie
sã ne trezim la realitate, sã eliminãm pentru
totdeauna stufãriºul birocratic, sã facem un
cadru legislativ mult mai clar ºi uºor de
aplicat, sã avem predictibilitate fiscalã ºi
stabilitate pentru a putea atrage mari investiþii.

Este nevoie sã avem repere ºi obiective
clare. Trebuie sã gãsim cele mai bune soluþii
ca sã transformãm România dupã 13 ani de la
aderarea în Uniunea Europeanã într-o forþã la
nivelul uniunii. Este vital sã ne propunem mize
cu adevãrat importante pentru þarã pentru a
deveni prin proiecte ºi angajamente serioase
top 10 economii în uniune ºi nu doar sã ne
menþinem locul ruºinos unde ne situãm astãzi.

De ce este nevoie mai mult ca oricând sã se
producã cu adevãrat o schimbare în

Parlamentul României din 6 Decembrie?
Am sãrbãtorit

Ziua Naþionalã dar nu
cu fastul de altãdatã.
Nici cu entuziasmul
din anii precedenþi,
dacã prin entuziasm
ne referim la faptul cã
1 decembrie este zi
liberã. Au lipsit ºi
fasolea ºi vinul fiert,
concertele. Fiecare în

felul sãu a simþit aceastã zi atât de plinã în semnificaþii
istorice în realitatea ei de azi, încãrcatã de dramatism,
de neliniºte, confuzie ºi tensiune.

E pentru prima datã când sãrbãtorim Ziua Naþionalã
în aceastã atmosferã grea, cu totul nefireascã. Iar acest
cumplit nefiresc e dat de amploarea perfidã a pandemiei
de coronavirus. Sã sperãm cã e ºi ultima Zi Naþionalã
pe care o sãrbãtorim în astfel de coordonate. Dincolo
de atmosfera grea au fost foarte multe momente cu
adevãrat frumoase, sub genericul Zilei Naþionale. Am
vãzut ºi auzit foarte mulþi oameni, de vârste diferite,
urându-ºi „La mulþi ani”.  Facebookul a fost marele
front patriotic în aceste ceasuri, ºi a arãtat latura
umanistã ºi patrioticã a unei Românii greu încercate în
aceste luni. Din pãcate suntem departe de un orizont
liniºtit. Mica vacanþã de 1 decembrie a pus medicii pe
jar, cãci se aºteaptã o creºtere a cazurilor. M-a crispat
declaraþia managerului Institutului „Marius Nasta” din
Capitalã, cum cã  „aceste zile au arãtat o creºtere treptatã
a cazurilor severe ºi nevoia de un pat de terapie intensivã
este permanent prezentã. Sunt semnale care vin nu
doar din cazurile internate în institut, ci ºi din cererile
de transfer pentru terapie intensivã pe care le primim
în fiecare zi. Este o situaþie îngrijorãtoare, cu atât mai
mult cu cât ºtim cã aceste zile libere au adus un numãr
de testare scãzut, ceea ce poate sã aducã în urmãtoarele
zile un numãr mare de pacienþi care sã se prezinte cu
forme de boalã severe, cu saturaþii scãzute de oxigen
ºi care sã vinã netestaþi direct în camerele de gardã.”

În astfel de condiþii e destul de greu sã priveºti
cu încredere în viitorul apropiat. Cu certitudine
sistemul sanitar va fi ºi mai greu încercat în aceste
luni de iarnã. Ne trebuie multã atenþie ºi grijã faþã de
noi înºine, faþã de cei apropiaþi.

Bucuria apropierii sãrbãtorilor de iarnã e umbritã de
aceastã realitate sumbrã a coronavirusului, (e dureros
sã constaþi cã atâþia oameni apropiaþi, cunoscuþi, cad
victime acestei cumplite boli), dar bucuria existã, dupã
cum existã speranþã, dupã cum existã în noi emoþia
aceea aparte a apropierii de Crãciun.

Poate cã Ziua Naþionalã nu a avut fastul de altãdatã,
dar a avut, pentru noi ca români frumuseþea ei unicã,
aparte, deºi trasnfiguratã de dramatism, cãci grele
vremuri ne traverseazã, ºi multe încercãri avem de trecut.

Ziua Naþionalã în vremi de
restriºte

Din pãcate Guvernul ºi-a arãtat limitele, a
demonstrat cã este cel mult pregãtit sã rezolve
problemele trecutului ºi nicidecum provocãrile
care sunt prezente ºi care ne aºteaptã.

Din 6 Decembrie avem nevoie de oameni
care vor fi capabili sã înþeleagã situaþia cu
care ne confruntãm, oameni care vor putea
anticipa ºi acþiona repede în sensul rezolvãrii
tuturor problemelor.

O crizã nu se poate rezolva cu gândirea
de dinainte de crizã, trebuie sã gândim
acþiuni ºi soluþii noi.

Cred cã pentru a-i reprezenta pe oameni
trebuie în primul rând sã ai voinþã politicã,
apoi competenþã ºi bunã credinþã, ca mai apoi
sã ºi faci ceea ce spui. Sã respecþi întotdeauna
valorile democraþiei ºi a integritãþii morale.

Orgoliile politice, interesele personale ºi de
grup, nu au nimic de a face cu demnitatea
unui parlamentar ºi integritatea lui.

Cu ajutorul dumneavoastrã, voi fi deputatul
care va face politicã doar pentru oameni, iar
interesul cetãþeanului va fi pe primul loc.

La Alegerile Parlamentare, TU, prin votul
tãu faci legea!
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!!! Toate datele ne aratã cã românii vãd, simt ºi înþeleg dezastrul produs de PNL în
acest an de guvernare.
Chiar ºi ieºirea publicã a preºedintelui Iohannis de Ziua Naþionalã aratã disperarea lor.
!! Nici mãcar de Ziua Naþionalã nu s-a putut abþine.
!! Adevãrul este cã sondajele le spun cã PSD va câºtiga aceste alegeri. De aici promisiunile
electorale de care râd pânã ºi copiii, de aici sondajele aruncate pe piaþã de aceleaºi institute
de sondare care ºi la locale dãdeau PSD cu 21%. Românii le-au arãtat însã cã nu este aºa
ºi PSD a avut peste 30% la urne.
!!# În loc sã-ºi cearã scuze românilor pentru cã a þinut în funcþie ºi a protejat un guvern
incompetent care a eºuat în gestionarea pandemiei ºi a aruncat România într-o crizã
economicã profundã, care le-a rãpit copiilor dreptul la educaþie prin închiderea ºcolilor,
care i-a omorât pe producãtorii români prin închiderea pieþelor, care iatã le-a furat românilor
chiar ºi dreptul de a se bucura de Ziua Naþionalã, care vrea sã le fure românilor ºi bucuria
sãrbãtorilor de Crãciun, Ioahannis continuã campania deºãnþatã chiar ºi la Arcul de Triumf.
## Indiferent de ce încearcã ei sã spunã, românii vãd singuri care sunt rezultatele guvernului
Orban: numãrul tot mai mare de îmbolnãviri, aproape 11.000 de decese, mãsurile haotice,
dictate doar de interesul politic, lipsa de omenie, toate acestea au arãtat þãrii câtã
incompetenþã poate produce Guvernul Orban.
## Nimeni nu mai crede în promisiunile disperate ale lui Iohannis ºi ale lui Orban. PNL
va primi ceea ce meritã la vot din partea românilor!
### PSD va câºtiga aceste alegeri!
!! În ultimul an, am reconstruit partidul din temelii. Am adus alãturi de noi cei mai apreciaþi
profesioniºti din þarã, în special pe domeniul sãnãtãþii publice. Îi avem alãturi de noi pe
doctorul Alexandru Rafila ºi pe doctorul Adrian Streinu-Cercel.
### Am aplicat criteriile de integritate, suntem singurul partid care nu avem pe liste, nici mãcar
persoane trimise în judecatã. PNL are listele pline de persoane condamnate deja sau traseiºti.
!! PSD este singurul partid care are un plan coerent ºi realist atât pentru a opri pandemia,
cât ºi pentru a ieºi din criza economicã.

### Vom propune un guvern format din profesioniºti respectaþi în domeniile
lor ºi venim cu un plan de mãsuri anti-COVID coerent ºi logic, gata de
aplicat din prima zi a guvernãrii!
### Este în interesul României ca echipa care are cele mai bune soluþii
sã preia administrarea þãrii. Nu sã ne ocupãm de jocuri politice la
Cotroceni sau în altã parte.
### România are nevoie cât mai repede ca un nou Guvern sã preia
controlul pandemiei, sã vinã cu mãsuri coerente astfel încât, în cel mai
scurt timp, viaþa românilor sã revinã la normalitate!

5 PRIORITÃÞI PE SCURT ALE PSD:
## 1. testare extinsã
## 2. ºcoli deschise
## 3. pieþe deschise
## 4. sprijin pentru firmele româneºti
## 5. protejarea locurilor de muncã
### Oamenii trebuie sã ºtie adevãrul: PNL, Orban ºi Johahnis mint!
### Au închis ºcolile! Au închis pieþele! Au închis zeci de localitãþi!
### Vor închide bisericile de Crãciun! Ne vor închide pe toþi în case!
### Au distrus economia!
### Au scãpat total pandemia de sub control
## VOTEZI _ CA _SÂ_ TE_SALVEZI##!

## PE_ 6_ DECEMBRIE_ TRIMITE _LIBERALII_ªI_PE_ORBAN_ACASÃ#!
## VOTEAZÃ_POZIÞIA_6_PE BULETINUL_DE VOT#
## VOTEAZÃ_PSD_PENTRU_SIGURANÞA_UNUI_TRAI_MAI-BUN##

Senatorul Liviu Mazilu:
PSD va câºtiga alegerile

MATERIAL REALIZAT DE SC PROFIN SRL prin
“OBIECTIV MEHEDINÞEAN” LA COMANDA PSD MEHEDINÞI,

COD MANDATAR: 21200019

Pe 6 Decembrie alegem PSD pentru Parlamentul României!
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Constructorul a început
amenajarea ºantierului de lucru la
Bazinul de Înot din municipiul
Drobeta Turnu Severin, astfel încât,
lucrãrile vor începe în cel mai scurt
timp. Este unul din cele mai
importante proiecte atât la nivel de
municipiu, cât ºi la nivel de judeþ.
   “Mã bucur cã în sfârºit un proiect
al Consiliului Judeþean, finanþat ºi

Lucrãrile pe Calea
Cerneþiului sunt în plinã desfãºurare.
Preºedintele Aladin Georgescu
împreunã cu primarul municipiului
Drobeta Turnu Severin au efectuat o
vizitã de lucru pe ºantierul deschis
aici pentru a verifica stadiul lucrãrilor.
Strada se aflã într-un amplu proces
de reabilitare pe fonduri europene
nerambursabile, iar ieri s-a turnat
primul strat de asfalt.
  “Este un proiect important atât pentru
severineni, cât ºi pentru cei care
locuiesc în Cerneþi ºi Husnicioara ºi
nu pot decât sã îl felicit pe primarul
#Marius_Screciu pentru aceastã
realizare. Mã bucur sã întâlnesc
oameni mulþumiþi de proiectele

Se organizeazã ºantierul în vederea începerii lucrãrilor la Bazinul de Înot

aprobat încã de pe vremea
Guvernului PSD, prinde contur. Am
avut astãzi mai multe întâlniri cu
reprezentanþii constructorului care a
câºtigat licitaþia pentru proiectarea
ºi execuþia lucrãrilor de modernizare
ºi extindere a Bazinului de înot din
Drobeta Turnu Severin. Vreau sã mã
asigur cã lucrãrile vor demara în cel
mai scurt timp, iar constructorul va

primi tot sprijinul de
care are nevoie la nivel
administrativ pentru
derularea investiþiei.
Astfel, la întâlnirile pe
care le-am avut atât la
Consiliul Judeþean, cât
ºi la faþa locului, au
participat primarul
Marius Screciu ºi Alin
Chirilã, candidatul PSD
pentru Camera
Deputaþilor, cel care a
sprijinit proiectul încã

de la primele faze ºi o va face în
continuare”, a precizat preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu.
   Constructorul a depus
documentaþia pentru obþinerea
autorizaþiei de construire ºi în paralel,
pânã la emiterea documentului, a
început organizarea de ºantier.
   “Am fost director la bazinul de înot

timp de ºapte ani ºi sunt legat
sufleteºte de aceastã clãdire. Este
necesar sã readucem în circuit bazinul
pentru cã este un reper pentru
municipiu. Foarte mulþi severineni au
învãþat sã înoate aici ºi cred cã a sosit
timpul sã îl readucem la viaþã”, a
punctat primarul municipiului Drobeta
Turnu Severin, Marius Screciu.
   La rândul sãu, Alin Chirilã, a
declarat: “Mã bucur cã acest obiectiv,
deosebit de important pentru întreg
judeþul Mehedinþi, face paºi concreþi
ºi am convingerea cã la finalul
perioadei de implementare a
proiectului vom avea unul dintre cele
mai moderne bazine de înot din þarã,
unde se va face performanþã! Investiþia
a fost aprobatã de Guvernul PSD ºi
este implementatã prin Compania
Naþionalã de Investiþii. Vorbim despre
un centru multifuncþional cu salã de
fitness, SPA, salon de masaj ºi chiar
o salinã”.

 Biroul de presã

Se asfalteazã Calea Cerneþiului

implementate de #PSD la fiecare
vizitã în teren ºi vreau sã-i asigur cã
echipa #Partidului_Social_
Democrat Mehedinþi va rãspunde de
fiecare datã nevoilor cetãþenilor!
Siguranþa unui trai mai bun este
prioritatea noastrã!”, a declarat
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi.
   În primãvarã se va turna ºi stratul
de uzurã, iar întreaga zonã va fi
complet modernizatã. Se intervine
atât la partea carosabilã, cât ºi la
trotuare, se vor amenaja accesele
cãtre proprietãþi ºi spaþiile verzi, iar
acolo unde este cazul se va extinde
ºi reþeaua de gaze naturale.

Aºa cum se ºtie, Uniunea
Ziariºtilor Profesioniºti din
România este singura uniune de
creaþie ºi utilitate publicã a breslei
jurnaliºtilor de la noi din þarã, cu
toate responsabilitãþile ºi avantajele
care decurg din acest statut.
   Implicarea UZPR în realitãþile sociale
ºi politice ale României sunt la vedere
pentru cei care vor sã le vadã.
Sfârºitul de an ne gãseºte în plinã
efervescenþã creativã a proiectelor în
derulare ºi a celor viitoare.
   Unul dintre acestea este cel intitulat
„Pe aleea eroilor” de la Târgu Jiu, în
parteneriat cu primãria municipiului, cu
Centrul de Cercetare, Documentare ºi
Promovare „Constantin Brâncuºi”, cu
Asociaþia „Acasã la Brâncuºi” ºi Liga
Femeilor Gorjene „Arethia Tãtãrescu”.
   În curs de finalizare este ºi realizarea
unui film de scurt metraj cu tripticul
muzical al melodiilor regretatului
compozitor Alexandru Mandy, „Masa
tãcerii – Poarta sãrutului – Coloana
fãrã sfârºit”, în interpretarea artistului
universal Sergiu Cioiu, sosit din
Canada pentru o scurtã perioadã de
timp în România (acasã).
   Proiectul propune o formã
ineditã, muzicalã, de promovare a
celor mai importante lucrãri ale
celui mai mare sculptor modern al

UZPR ºi utilitatea publicã
lumii, Constantin Brâncuºi.
   Iniþiativa ne aparþine ºi ca urmare a
faptului cã un membru al Uniunii
Ziariºtilor Profesioniºti din România,
jurnalistul ºi scriitorul Laurian
Stãnchescu, este iniþiatorul legii prin
care ziua de 19 februarie (data naºterii
lui Constantin Brâncuºi) a fost
declaratã zi de Sãrbãtoare Naþionalã.
   UZPR a iniþiat alte douã proiecte
de promovare a valorilor româneºti.
Este vorba de un seria l  de
televiziune intitulat „ªtefan”, în
format digital, dedicat lui ªtefan cel
Mare ºi Sfânt, supranumit de
papalitate „Atletul lui Cristos”.
   De asemenea, editarea unui dublu
album muzical (douã CD-uri), dedicat
celui mai mare compozitor român în
viaþã, din stânga Nistrului,Eugen Doga.
Aceste douã proiecte beneficiazã
(deocamdatã la nivel declarativ) de
susþinerea Guvernului României.
   Un alt proiect, din resurse proprii, este
cel depromovare a Editurii UZP, printr-
o serie de evenimente online, intitulate
„Clipa de lecturã”. Pe parcursul
perioadei urmãtoare, autorii de carte
editaþi sub egida Editurii UZP, vor avea
ocazia sã se prezinte singuri, lecturând
din izbânzile lor scriitoriceºti ºi jurnalistice
ºi vorbind despre alte proiecte personale.

 Continuare în pag. 7
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R. Suntem la finalul campaniei
electorale. Care ar fi  câteva
concluzii din perspectiva
dumnevoastrã?
Ion Cupã: Am fost peste tot în judeþ

alãturi de Florin Gagea, candidatul
nostru care deschide lista PMP la
Senat, de ceilalþi candidaþi ºi oamenii
ne-au primit cu prietenie, au stat de
vorbã cu noi, au vrut sã afle care sunt
soluþiile noastre. Nicãieri nu am
întâmpinat ostilitate, nu am primit
reproºuri. Mulþumesc ºi de aici
mehedinþenilor pentru încurãjari,
sfaturi, dar ºi pentru criticile
constructive.
   Iatã câteva dintre concluziile mele.
Oamenii aºteaptã un guvern mai
patriot ºi mai responsabil, oameni
mai ataºaþi interesului naþional ºi mai
cu fricã de Dumnezeu, aºa cum mi-a
spus cineva la Baia de Aramã. Sunt

ION CUPÃ, candidat PMP la Camera Deputaþilor:

“Un vot pentru PMP este un vot util pentru un guvern în slujba românilor!”

probleme ºi în mediul rural ºi în
mediul urban care îºi aºteaptã
rezolvarea de atâþia ani. Nu s-au gãsit
soluþii la ele nici sub guvernãrile PSD,
nici sub guvernarea PNL. Existã
nemulþumiri mari faþã de modul în
care se fac promisiuni fãrã acoperire
în decizii ºi mãsuri reale.

R. Cãtre cine credeþi cã se va
îndrepta votul duminicã, în judeþul
nostru?

Ion Cupã: Dacã þin cont de starea
de spirit a oamenilor aº spune cã
ºi PSD ºi PNL ar putea avea o
surpriz nu tocmai placutã.ªi în
privinþa participãrii la vot ºi în
privinþa rezultatelor obþinute.
   Îmi spunea cineva ieri la Balta
“Dle Cupã, dacã nu  veneaþi dvs.
pe la noi nici nu mergeam la vot.
Ãºtia marii/ PNL ºi PSD nu ne cautã
nici mãcar acum în campanie.

Mergem pe mâna dvs. cã aþi venit
sã staþi de vorbã cu noi!”
   Cam asta e starea de spirit.
Oamenii sunt nemulþumiþi ºi de
PSD ºi de greºelile recente ale PNL:
închiderea pieþelor, a ºcolilor,
îndepãrtarea credincioºilor de
bisericã, bâlbâielile ºi neajunsurile
din sistemul sanitar.
   Cred cã dupã 30 de ani de iluzii
pierdute românii vor cãuta sã dea un
vot mai consistent ºi altor partide,
cred cã vor sancþiona PSD ºi PNL.
   R. Care este mesajul de final al

campaniei PMP Mehedinþi?
Ion Cupã: Mesajul nostru e

simplu. Dacã mehedinþenii vor în
Parlament un partid care apãrã
identitatea naþionalã, familia,
credinþa ºi valorile tradiþionale

româneºti, interesele satului
românesc atunci voteazã PMP.
Suntem singurul partid care are ºi
promoveazã valori creºtin-
democrate.
   Îi îndemn pe oameni, oricât ar fi
de dezamãgiþi sã meargã la vot ºi
sã aleagã dincolo de PSD ºi PNL.
Aceste partide au arãtat ce pot ºi
cât pot. E timpul unei alternative
curajoase. Cu  cât vor ieºi mai mulþi
români la vot cu atât sunt mai multe
ºanse sã avem un guvern echilibrat
ºi responsabil.

   Un vot pentru PMP este un vot
util pentru o guvernare în slujba
românilor.

Comandat de PMP Mehedinti,
Executat de SC PROFIN SRL;

Cod Mandatar Financiar 11200012

 Biroul de presã
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Politicienii au o mare
rãspundere faþã de poporul pe care
îl conduc. Aºa este de 30 de ani în
þara noastrã. Este un fel de
democraþie ºi se mizeazã pe alegerea
conducãtorilor prin vot popular,
secret ºi liber exprimat. Este o mare
rãspundere sau ar trebui sã fie
pentru a conduce poporul. Nu este

o meserie, nu este slujba de opt ore
pentru care mulþi bugetari nu au dat
concurs ºi au intrat fie prin pile, prin
ºpagã sau prin alte modalitãþi
nelegale. Sunt mulþi politicieni ºi
candidaþi care nu au avut niciodatã
contact cu plebea ºi mai ales cu
problemele acesteia.

Unii pur ºi simplu nu vor sã ºtie ce
se întâmplã cu sãrãcimea, cu zona de
unde vin cele mai multe voturi. Îºi pun
o lunã de zile cizmele de noroi, îºi
iau Logan-ul dupã care pleacã la
cules de voturi de la fraieri sau de la

Jumãtate dintre români n-au iutub ºi feibuc, sã vadã ce le promit candidaþii
oameni oneºti de bunã credinþã, de
la proºti, de la ºmecheri care vor ºi ei
ceva. Chiar ºi un mic sau un pix.
Orice, dar sã iasã ceva, dacã tot are
nevoie politicianul de votul plebeului.
Politicienii au o mare
responsabilitate faþã de sãrãcimea
care îl voteazã. Sunt în continuare
foarte mulþi sãraci care ies la vot

pentru cã ei chiar cred cã tot ce se
promite va fi pus în practicã. De
regulã doar 10% se pune în practicã.
În rest candidaþii care sunt ºi aleºi îºi
vãd de problemele personale sau fac
tot ce le spune partidul. Aºadar,
plebeii care i-au votat ºi problemele
lor nu mai sunt importante sau cad
în plan secund.

Sunt politicieni care nu au niciun
fel de valoare ºi tãrie sã lupte la
Bucureºti pentru comunitãþile lor. Au
dat valiza sau au cãrat valiza ºefului
sau i-au þinut umbrela, dupã care au

primit ce ºi-au dorit: un post bine plãtit,
un loc de unde pot sã se îmbogãþeascã.

Ce pretenþii sã ai la un asemenea
personaj gãunos care uitã ce a promis
ºi îºi schimbã foarte repede stãpânul.
În campania electoralã stãpânul ar fi
plebea, alegãtorul. Este în slujba
comunitãþii, face legi pentru popor.
Dupã alegeri face ciocul mic ºi pupã
poala ºefului de partid sau de grup.
Nu mai conteazã interesele oamenilor
care l-au votat ºi care i-au permis
accesul la un post care îi îndestuleazã
familia ºi haita. Prioritate au acum
ideile partidului, nu nevoile
comunitãþii locale din care provine.

Se apropie de final campania
electoralã pentru alegerile
parlamentare. Înainte se întâlnea om
cu politician ºi altfel se propaga
minciuna. Candidatul se uita în ochii
alegãtorului ºi îi spunea cã îl iubeºte,
cã îl ajutã, cã îi va rezolva
problemele din parlament, deºi
acolo se fac legi, se mai doarme, se
mãnâncã bine ºi ieftin. Acum s-a
terminat cu legãtura directã între
credul pe de o parte ºi mincinos pe
de altã parte. Acum minciunile ºi
promisiunile, multe fãrã acoperire se
propagã prin media, dar mai ales
prin noile mijloace de informare,
manipulare sau dezinformare în
masã. Este vorba de internet.

Pe feisbuc, pe iutub se transmit
non stop mesaje din partea

candidaþilor. Jumãtate dintre români
nu ajung sã vadã cine cum se
promoveazã, pe unde s-a nãscut, pe
unde a fãcut ºcoala; ce familie
minunatã are ºi copii ºi pãrinþi, bunici
ºi cã are un CV impecabil, cã a lucrat
ba numai în privat, ba numai la stat.
Mesajul tuturor este cã au de toate ºi
subliminal cã ar urma sã nu mai fure.
Deci putem sã stãm liniºtiþi, cã vor
lucra ºi pentru popor.

Treaba este cã o mai fi ºi unii pe
bune, dar când ajung la Bucureºti
intrã în malaxor ºi de acolo scapã
cine poate. Sunt puþini care îºi
pãstreazã capul pe umeri ºi care au
curaj sã spunã ºi NU ºi sã cearã
pentru comunitãþile lor. Dar sunt
foarte puþine exemple de acest gen.
În general toþi îºi vãd de treabã ºi le
spun celor de acasã cã ei fac legi ºi
nu pot sã ajute la dezvoltarea
comunitãþilor lor.

Cam aceºtia sunt parlamentarii ºi
cam cu asta ne pot ajuta. O sã facã
patru ani de zile la legi pentru noi,
de o sã ne îndoaie. Câte o lege
pentru fiecare român. Nu spune
nimeni cã acesta va fi ultimul
parlament cu 500 ºi de parlamentari
ºi cã peste 4 ani vom avea un
parlament cu 280 de parlamentari.
Adicã 80 de senatori ºi 200 de
deputaþi. E nevoie ºi de o altã
organizare administrativã þãrii. Aºa
ar fi pe bune.  ªtefan Bãeºiu

Neo-marxismul - nu este “o
frazã de dânºii inventatã” (adicã de
cei aliniaþi prin partide ºi partiduleþe
de buzunar actuale, rãsãrite ca
ciupercile dupã ploaie, sintagma
dintre ghilimele aparþinându-i lui
Eminescu), ci chiar de Karl Marx, care
profeþea orânduirea comunistã exact
aºa, stai acasã, ºi primeºti un venit
pentru cã în orânduirea comunistã
criteriul de repartiþie este/va fi
reprezentat de nevoi, prin urmare
salariul/venitul personal sau cel pe
familie va fi calculat în funcþie de
acest parametru.
   Mai departe, ideea comunismului
perfect, original marxist spune cã
fiecare cetãþean va da societãþii atât
cât este capabil, “dupã capacitãþi”,
nu i se va impune un anumit nivel,

COMUNISMUL, MARX ªI NEO-MARXISMUL
însã acest principiu - atenþioneazã
fondatorul ideologic al acelei
societãþii, inspirat de filosofia
platonicianã, preluatã recent ca idee
de Noua ordine - va putea fi aplicat
atunci când munca va înceta sã mai
fie mijloc de subzistenþã, ci doar o
necesitate vitalã, adicã vei munci
doar în virtutea naturii funciare
omeneºti! Frumos, nu?
   Ei, dar pentru asta, societatea
acestui om nou, va trebui sã fie
suficient de dezvoltatã ca sã susþinã
un astfel de proiect mãreþ, în care
munca - astãzi consideratã
fundamentul demnitãþii umane -  va
fi o preocupare non-profit,
voluntarã, aºa, ca de duminicã, te
vei duce nu la serviciu, ci la un fel
de program de detensionare psihicã,

o relaxare nervoasã ºi, poate fizicã.
Unde? Unde þi se va spune! Ce se
va întâmpla cu clasele sociale, adicã
muncitori, þãrani, intelectuali,
propovãduite de aceeaºi ideologie
comunistã? Vor dispãrea, ne spune
marele gânditor german, etnic evreu,
dupã cum ne spun unele surse.
   Deci, dacã dispar clasele sociale,
vor dispare ºi conflictele inter-clase
sociale, va fi liniºte ºi pace! Iar liniºtea
ºi pacea se vor pãstra ºi mai bine dacã
populaþia va sta în casele personale,
devenite temniþe conectate la sisteme
online, temniþe pe care le vom decora
cu tablourile conducãtorilor, tablouri
care vor fi niºte rame ce vor conþine
un fundal alb, complet alb, pentru cã
nu vom ºtii niciodatã cum aratã aceºti
noi dumnezei ai noii societãþi de tip

comunist, mascatã sub haina
anticei democraþii, acum de tip nou,
neo-marxism, cum a fost galeº
botezatã - ptiu, nu botezatã, cã ei nu
vor sã audã de bisericã, numitã, na!
   Neo-marxismul vizeazã o societate
în care toate reperele societãþii
tradiþionale vor fi abandonate ºi
înlocuite cu noile sisteme de valori.
Pentru asta, actualele valori -
biserica, educaþia, cultura, justiþia s.a.
- vor trebui compromise, apoi, treptat,
dar din ce în ce mai accelerat,
înlocuite, inclusiv sub presiunea
unor pedepse.
   Dacã asta pare a fi parte a teoriei
conspiraþiei, bun, sã o eliminãm, ºi
sã vedem ce putem pune în locul ei
ca explicaþie la tot acest calvar la care

 Continuare în pag. 10
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În cinstea ºi memoria lor a fost
edificatã ºi Catedrala Naþionalã din
Bucureºti al cãrui hram este atât
Înãlþarea Domnului, Ziua eroilor, cât
ºi Sfântul Apostol Andrei,
Ocrotitorul spiritual al României.

Astfel, manifestãrile de la Drobeta-
Turnu Severin, dedicate Zilei
Naþionale a României, au început prin
Sfânta ºi Dumnezeiasca Liturghie,
oficiatã de cãtre Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim, Episcopul Severinului ºi
Strehaiei, la Catedrala Episcopalã din
municipiu, începând cu ora 9:15,
dupã care a urmat slujba de Te Deum,
la orele 11:30.

Pe 1 decembrie 1918, în cadrul Marii
Adunãri Naþionale, s-a hotãrât prin vot
în unanimitate, unirea Transilvaniei,
Criºanei ºi Maramureºului cu România,
iar din anul 1990, a fost adoptatã drept
“Zi Naþionalã”.

Manifestãrile ºi-au continuat
desfãºurarea la Monumentul Eroilor
din Parcul Rozelor, cu un ceremonial
militar-religios care a cuprins:
prezentarea onorului militar, salutarea
drapelului de luptã, intonarea Imnului
Naþional al României, prezentarea
alocuþiunilor privind semnificaþia ºi
importanþa zilei de 1 Decembrie ºi

depunerea de coroane,
respectându-se normele
impuse de aceastã perioadã
pandemicã în care ne aflãm.

Slujba religioasã ºi de
comemorare a eroilor a fost
sãvârºitã cu binecuvântarea
Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim, Episcopul
Severinului ºi Strehaiei, de
un sobor de preoþi de la Centrul
Eparhial, dintre aceºtia amintim pe
Preacucernicul Pãrinte Ionuþ-
Cosmin ªtefan, inspector bisericesc
în cadrul eparhiei, Preacucernicul
Pãrinte Cãtãlin Gherghinescu, preot
misionar în cadrul Penitenciarului
Mehedinþi ºi Preacucernicul Pãrinte
Ionuþ Semenescu, protoiereu al
protoieriei Drobeta.

Totodatã, sãrbãtoarea a avut dublã
semnificaþie pentru judeþul nostru,
dat fiind faptul cã în aceastã zi aleasã,
în urmã cu 71 de ani se nãºtea
inegalabila Angelica Stoican,
interpret de renume al cântului
popular autentic mehedinþean, din
zona de nord a judeþului Mehedinþi.

Aºadar, în zi de mare sãrbãtoare
pentru noi, toþi românii, dar în special
pentru doamna Angelica Stoican,

simbol al Mehedinþiului,
dar ºi al întregii Românii,

Ziua Naþionalã a României a fost marcatã ºi la Drobeta Turnu Severin
De Ziua Naþionalã a României, marþi, 1 decembrie 2020,
dupã Sfânta Liturghie, în catedralele eparhiale, bisericile

parohiale ºi mânãstireºti din þarã ºi strãinãtate a fost oficiatã
slujba de Te Deum pentru eroii neamului românesc, care

prin jertfa lor luminatã de credinþa în Dumnezeu ºi
dragostea de þarã, au înfãptuit unitatea naþionalã a

românilor în anul 1918.

Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei, i-
a acordat cea mai mare distincþie a
Centrului Eparhial mehedinþean,
Crucea Mehedinþeanã pentru mireni,
renumitului artist emerit, Angelica
Stoican, pentru activitatea sa rodnicã
ºi folositoare Bisericii, dar ºi
societãþii.Emoþionatã, artista a þinut
sã precizeze faptul cã în ciuda
contextului epidemiologic, munca

sa continuã în studioul de
înregistrãri.

În cuvântul de învãþãturã rostit,
ierarhul a prezentat însemnãtatea
acestei zile de sãrbãtoare ºi ºi-a
exprimat recunoºtinþã ºi preþuirea
faþã de steaua mehedinþeanã a
cântecului popular, doamna
Angelica Stoican.

Marian Gherghinescu, 
Episcopia Severinului ºi Strehaiei

 urmare din pag. 4UZPR ºi utilitatea publicã
Toate acestea vor putea fi urmãrite pe secþiunea UZP-TV de pe site-uluzp.org.ro.
   Uniunea va realiza, la sfârºit de an, ºi Calendarul UZPR 2021, ce va
promova spre neuitare mari personalitãþi ale jurnalismului românesc
pe care, deºi contribuþia lor la istorie a fost onoratã prin reprezentãri
publice (statui, busturi, case memoriale ori nume de strãzi, cartiere
sau localitãþi), societatea contemporanã le-a cam uitat.
   Bilanþul sfârºitului de an centenar al Tratatului de la Trianon, ne gãseºte,
aºadar, cu „cãmara” profesionalã ºi civicã plinã. Avem rezerve de conºtiinþã
pentru noi acþiuni ºi proiecte. Departamentul de Comunicare,

Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti din România
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Corupþia e o artã, înºelãtoria
mondialã e artã, masca e artã, covidul
e artã, vaccinul va fi artã criminalã.
Cum artã criminalã a fost interzicerea
prãznuirii Sf. Paºti, urmat de
interzicerea prãznuirii Naºterii
Domnului, treptat-treptat, poate, toate
manifestãrile creºtine. Pentru cã aºa
se va întîmpla, dacã dormim în
papuci. Aºa vãd eu manipularea ºi
supunerea omului pe grila de la 0,01
C pînã la + infinit. Sub stricta
îndrumare a O.M.S., Uniunea
Europeanã încurajeazã liderii statelor
sã raporteze cît mai multe teste
pozitive. „Logica generalã este sã vã
sperie”, afirma medicul francez
Christian Perronn. Senatorul
american Scott Jensen a declarat cã
„COVID-19 este doar o gripã ºi cã
numãrul deceselor (datorat ei - n.n.)
este fals”. Universitatea Oxford dã ºi
ea verdictul final: „Numãrul
îmbolnãvirilor de Covid este fals!”,
relateazã BBC. Michelle Bachelet,
înaltul comisar al O.N.U. pentru
drepturile omului: „Epidemia este
folositã pentru a justifica schimbãri
represive ale legislaþiei împotriva
populaþiei”. „COVID-19 nu este boalã,
este un virus gripal”, au declarat doi
medici de la institutul „Marius Nasta”.
„Nimeni nu a murit de coronavirus”,
este concluzia medicilor patologi din
Elveþia, Franþa, Germania, Italia ºi
Spania. În atare conjuncþie, cu ordinea
impusã, ceva anume mã determinã sã
sporesc exigenþa începînd cu mine, ba
chiar ºi cu Bergson, care atribuie artei
funcþia hipnoticã.
 Hipnotizaþi de arta manipulatorilor,
românii supravieþuiesc cu greu prin
bîlciul plin de „somnitãþi”
internaþionale, gen Iohannis, Rafila ºi
Tãtaru, Streinu Cercel, Musta,
Arafat… mascaþi cu directive, care
spun cã vom scãpa de Covid spre

Iohannis ºi Papa sau arta manipulatorilor
sfîrºitul anului (nu se precizeazã care
an). Moº Crãciun va aproviziona þara
cu vaccinul minune, iar noi vrem ca
nemernicii din „guvernul meu”, în
frunte cu tãtucul lor ºi toþi cei care au
votat penelul ºi pe Iohannis, sã fie
cobai. Îi vom þine noi cu mîneca
suflecatã sã se vaccineze ei mai întîi,
public. ªi aºa au fãcut mai mult rãu
decît bine pe vremea basmelor cu
Covid! S-au scãrpinat sub coadã, în
vãzul lumii ºi au comis sindrofii
guvernamentale cu bere ºi wiski, în
spiritul liberalismului de circ. Pentru
cã liberalii n-au avut niciodatã
culturã, ci poftã de manipulare, furt,
corupþie ºi fraudã. Sã-mi fie cu iertare,
dar, aceste comentarii dure sînt
realitatea cruntã, pe care o serviþi zilnic
pe pîine cu ºtampila de vot în mînã.
   Trãiascã democraþia prigonitorilor
noºtri de neam ºi credinþã! Rãbdarea
românilor, precum supunerea mielului
dus la tãiere, socotitã de ei drept
prostie, a dus la întãrirea ostracizãri,
asupririi ºi dictaturii personale
iohanniste. Iohannis se crede un
Macron, un Merkel. Dar în regimul
Merkel, preºedintele e numai un
simbol. Laºitatea sau timorarea
Parlamentului ºi a P.S.D., în a-l
suspenda pe Iohannis, (cînd au avut
posibilitatea), pentru repetatele
încãlcãri ale Constituþiei, nu poate fi
uitatã! Toleranþa cu duºmanii declaraþi
ai statului de drept, ai Constituþiei ºi
legilor este inadmisibilã.
   Iohannis, acest analfabet merkelian,
acest elev corigent cu mîinile la spate
al ocultei germane, mondiale ºi
guvernele sale ºi-au dovedit prea-
destul toxicitatea, cu poveri imense,
cu prejudicii incalculabile,
economice, morale, cu efecte vizibile
ºi cu urmãri greu de estimat asupra
românilor. Umãr la umãr cu forþele
capitalismului globalist ºi sub
protecþia organismelor de forþã
internã, mercenarii peneliºti ºi al lor
Iohannis, dus cu pluta de beþia puterii,
lucreazã la derapajele existenþiale ale
României, acþionînd în baza unui
plan contra poporului român.
Vulgaritate ºi forþã dictatorialã.
Manipulare ºi divizarea societãþii,
manipularea celor cu credinþe
religioase, subminarea sãnãtãþii,
amplificarea fenomenelor
antinaþionale, fiind þintele

programului lor de guWernare.
   Abilitãþile lui Iohannis sînt limitate ºi
se trezeºte cã face niºte afirmaþii pe care,
probabil, doar un om beat le-ar scoate
pe gurã. Vorbele sale au un numãr de
cai putere care îi depãºesc creierul
robotic de „Terminator”, care
“elimineazã”, ca sã-l citez pe uriaºul
analfabet de la Cotroceni. Cel mai
periculos vitezoman în declaraþii,
Iohannis reprezintã obsesia puterii,
foamea de a o stãpîni, ºi una din
plãsmuirile caracteristice naivitãþii unui
electorat îndobitocit ºi cu masca pe
figurã. Ce am semãnat, culegem acum.
Am semãnat investiþii strãine, culegem
proºti-precauþi cu capul la fund ºi cu
picioarele în sus, cu diplome falsificate,
costumaþi á la Occident, dar cu
dovleacul gol, controlat de miliþienii
planetari, care îndestuleazã vieþuirea
opulentã a unor regimuri politice,
economice ºi juridice criminale. Ei
primesc indicaþii ºi strategii marca Hitler
sau Stalin ºi le aplicã pe spinarea robilor
interni. Înconjurat de politruci ipocriþi,
calaþi doar pe înavuþire, de fãþarnici,
oportuniºti, care se înmulþesc ca
ºoarecii în siloz, Iohannis a reuºit
tîmpirea în „în masã”, creînd un nou
„produs”: electoratul idiot, lobotomizat!
   Aºa se explicã „ascensiunea” pe
care a cunoscut-o profesoraºul
acesta de o mediocritate universalã,
a cãrui religie, e, fãrã ezitare, viþelul
de aur. Acest duºman al poporului
român, ocupat sã scuipe în familia
tradiþionalã, în cruci ºi icoane, spre
mulþumirea deviaþilor-sexual ºi a
stãpînilor din afarã, a cumpãrat,
bucatã cu bucatã, naivitatea
electoratului, reuºind de douã ori sã
se încolãceascã la sînul României,
ca un ºarpe, otrãvindu-i sãnãtatea
ºi vitalitatea. Împotriva acestor acte
de prostituþie moral-politicã a lumii
liberal-iohanniste, nu prea au mai
rãmas ochi ºi indignare, atîta timp
cît poporul e îmbãtat cu apã rece.
Mai e timp pentru trezire! O „lege” a
lui Murphy spune aºa: „nu eºti beat
atîta timp cît poþi zace întins pe
podea fãrã sã te sprijini”. Realitatea
româneascã ne aratã o societate
unde, pe lîngã opresiunea
individului sub lozinca „covid” ºi
arestarea sa ideologicã de cãtre
asupritori deliranþi - diavoli cu chip
de om, poporul s-a lãsat cãlcat în

picioare, donîndu-ºi, pe promisiuni
deºarte, idealul ºi viitorul unuia ca
Iohannis. Dar la fel ca Faust, ºi
nevroticul obsesiv-compulsiv va eºua.
   Fisurile ºi corupþia sistemului
iohannist au ajuns la punctul în care,
în mod dramatic, se fac sacrificii din
ce în ce mai mari în rîndul populaþiei.
Ordine imperiale piramidale spun cã,
numãrul mare al populaþiei este
redundant ºi fãrã folos clasei
dominante ºi prosperitãþii acesteia.
Iohannis e mîna de ajutor a
mondialiºtilor în eradicarea religiei
creºtine ºi moralei tradiþionale, pentru
cã acestea trebuie înlãturate din
Europa, în favoarea unei religii unice
mondiale, a unei noi ordini, a unei
noi ideologii totalitariste, pe care omul
de rînd o va accepta, o va tolera, ca
rod al manipulãrilor. Chiar
(ne)cuviosul Papã - rockerul, a fãcut
public „noul botez” al
împopoþanaþilor, numindu-i, cu
„evlavie” mondialistã, „copii ai
domnului”. Piei satanã! Nefericitul
Papã a infirmat însuºi capitolul biblic,
numit „Geneza”. Din perspectiva sa,
familia nu mai e formatã, prin creaþie
divinã, doar din bãrbatul Adam ºi
femeia Eva, ci din persoane terestre
care se numesc cum decid în deplinã
libertate. Adam poate fi bãrbat sau
femeie în raport cu Eva care, la rîndu-
i, poate fi bãrbat sau femeie în raport
cu Adam. Decizie întunecatã care
ghilotineazã ºi reseteazã o istorie
spiritualã milenarã. Mai aºteptãm ca
Papa sã aprobe reproducþia
programatã sau sterilizarea în masã,
argumentînd fals cã populaþia
globului creºte alarmant ºi nu mai sînt
rezerve de apã ºi hranã. Poate Papa
nu ºtie cã acest concept este depãºit
încã de pe vremea lui Malthus.
Urmeazã, probabil, potrivit Papei,
permisiunea constituirii familiei din
douã fiinþe, indiferent dacã-s oameni,
mamifere, reptile, pãsãri care, ºi ele,
au drepturi naturale, au sentimente,
opþiuni, emoþii ºi dorinþe, creaþii ale
Domnului, va zice Papa. Papa a trãdat
Umanitatea, a adus Vaticanul „pe
marginea prãpastiei”. Aºa adept al lui
Iuda, rar poate fi gãsit, deci, rogu-te,
Doamne, îndreaptã-l ºi iartã-l, cã a
sãrutat mîna sataniºtilor.

Maria Diana Popescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale
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     La 1 Decembrie 2018 ar fi trebuit
sã sãrbãtorim Centenarul României
Mari, dar celor de la conducerea Þãrii
nu le-a pãsat ºi nu au acordat
Importanþa, Cinstea ºi Onoarea
cuvenite evenimentului centenar!
   La 4 iunie 2020 ar fi trebuit sã
sãrbãtorim Centenarul Tratatului de
la Trianon, dar actualul ºef anti-român
al statului a refuzat sã respecte
adevãrul istoric! A trebuit ca C.C.R.
sã-i anuleze protestul abject.
   De ce s-a întâmplat aºa? De ce nu
mai suntem stãpâni la noi acasã?
Pentru cã ne aflãm într-o situaþie mai
gravã decât cea de dupã Al Doilea
Rãzboi Mondial, când Occidentul a
lãsat România la discreþia U.R.S.S.,
condusã de alogeni. U.R.S.S. care
au jefuit bogãþiile naturale ale
României, dar nu au distrus Þara!
Alogenii veniþi „pe tancurile ruseºti”
au fost cei care au suprimat floarea
intelectualilor ºi a militarilor
români... iar astãzi, urmaºii acestora
continuã dezastrul. Iatã câteva
exemple care nu pot fi contestate:
- ªeful statului (Preºedintele
României) e alogen anti-român!
- ªeful guvernului (Prim-ministrul
României) e alogen anti-român!
- ªeful Serviciului Român de
Informaþii (S.R.I.) e alogen;
- Fostul ºef al Serviciului de
Informaþii Externe (S.I.E.) - actual
Ambasador al României la
Washington e alogen;
- ªeful Consiliului Naþional pentru
Combaterea Discriminãrii (C.N.A.D.)
e alogen (re-numit în funcþie în cursul
acestui an) e alogen anti-român!
- ªeful Departamentului pentru Situaþii
de Urgenþã (D.S.U.) - cucuveaua
românilor - e alogen anti-român!
- Fostul prim Prim-ministru post-
decembrist al României - Petre
Roman - cel care a afirmat cã
„Industria României e un morman de
fiare vechi” e alogen;
- Fostul ºef al Institutului Cultural

1 Decembrie 2020,
Sus inimile, Români!

„Fii om, fii drept ºi recunoaºte cã deasupra ambiþiilor ºi
intrigilor ºi urilor este Patria, este veºnicia Neamului ºi cã

acolo trebuie sã ne întâlnim întotdeauna, chiar dacã nu ne
înþelegem de fiecare datã”  (Ion Antonescu).

Român (I.C.R.) - antiromân declarat ºi
permanent provocator de scandaluri
Horia Roman Patapievici, urmaº al
dublului agent K.G.B.-Gestapo Denis
Patapievici e alogen;
- Fostul Ministru de Externe în
Guvernul Tãriceanu (M.R.U.) care a
cedat Ungariei Moºtenirea Gojdu e
alogen anti-român!;
- Primãriþa Sectorului 1 de dupã
alegerile din 27 septembrie 2020 
(Clotilde Marie Armand) e alogenã;
- Avocat(a) Poporului (Renate
Weber) e alogenã;
- Mai nou, Primarul Timiºoarei post
27 septembrie 2020 Dominic Samuel
Fritz e alogen... instruit ani de zile
(sine die - inclusiv de Bundes-
nachrichtendienst) în interesul oricui
altcuiva decât al României...
   Dupã 1989, Occidentul (a se citi
Uniunea Europeanã) a jefuit
bunurile naþionale ºi a DISTRUS
economia, industria, agricultura,
Armata României…, transformând
- cu ajutorul trãdãtorilor interni -
Þara în colonie corporatistã, sub
ocupaþie militarã strãinã.
   Îmi asum riscul de a fi acuzat ºi
„taxat” ca filo-rus, dar las la
aprecierea cititorului sã compare ºi
sã judece, care a fost-este cel mai
mare duºman al României. Nu sunt
pro sau anti-rus, nu sunt pro sau
anti-ungur, nu sunt pro sau anti-
þigan, nu sunt pro sau anti-evreu…
Sunt ROMÂN ºi punctum! Astãzi, la
vreme de cumpãnã, de bejanie ºi
restriºte, de Ziua Naþionalã a tuturor
românilor, vã rog respectuos sã citiþi
cu atenþie scrierile a doi Mari Patrioþi
Români: „Ruga” marelui savant
Nicolae Iorga ºi fragmente din
„Îndemnurile” Mareºalului Ion
Antonescu  „Cãtre români!”.
   Nu mor românii când vor ticãloºii,
trãdãtorii ºi duºmanii Neamului!
LA MULÞI ANI, ROMÂNI!
TRÃIASCÃ ROMÂNIA!

Rugãciune pentru Neam ºi Þarã
   „Dã, Doamne, mintea Ta cereascã
acelora care au sã ducã Þara
Româneascã în zilele greutãþilor
celor mai mari!
   Dã, Doamne, bunã înþelegere între
toþi cei buni ºi destoinici, iar gurile
vorbitoare de rãu opreºte-le de a rosti

ºi zãdãrniceºte faptele cele
rele pe care cei rãi le gãtesc!
Dã, Doamne, prieteni
credincioºi Þãrii ºi
Neamului, iar pe duºmani
orbeºte-i ºi ia-le înþelegerea!
   Dã României, dã poporului
român întreg tot dreptul lui,
cãci mai mult nu-þi cere!
   Ajutã-ne, Doamne, în
ceasul cel greu, cãci, din
pãrinþi în fii, mult am rãbdat
pentru Tine! Amin!”
(Nicolae Iorga)

Cãtre Români
   „Români, fraþi dragi ºi încercaþi,
Cugete risipite, vetre stinse ºi trãdate.
   Români smulºi din glia sfinþitã cu
sudoarea muncii strãmoºeºti,
Vouã, vã închin toatã durerea ºi toatã
nãdejdea mea.
   De douãzeci de veacuri stãm înfipþi
ºi neclintiþi în stâncile Carpaþilor, dupã
cum de douãzeci de veacuri stã Traian
înfipt ºi neclintit în stânca Romei. Ca
ºi columna lui Traian suntem unde am
fost ºi rãmânem unde suntem. Istoria
noastrã oferã un spectacol unic: am
pãstrat intacte trãsãturile caracteristice
ale rasei latine. Acelaºi lucru se
întâmplã ºi cu graiul nostru, care este
unul ºi acelaºi din Maramureº ºi pânã
la Timoc ºi veºnic am rãmas hotar ºi
temelie de civilizaþie în contra tuturor

Ion Mãldãrescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

dãrâmâtorilor ºi a tuturor cotropitorilor.
   Aceasta a fost legea noastrã. De aici
vine mândria noastrã tãcutã, în faþa
cotropirii ca ºi în faþa prieteniei. N-am
rãspuns la sãlbãticie cu violenþã. N-
am urât niciodatã. N-am privit cu trufie
închipuitã ºi gãlãgioasã în jurul nostru
ca sã ne ascundem slãbiciunile.
Învingãtori, nu am lovit în învinºi. Viaþa,
drepturile ºi bunurile învinsului au fost
de noi totdeauna respectate. Omul a
fost pentru noi om, chiar când am
suferit de ura ºi de apãsarea lui. De
aceea nu ne-am înnecat durerea în
mândrie, iar din revoltã ne-am fãcut
noi temelii de viaþã. N-am atacat
niciodatã pe nimeni. Poporul
românesc n-a lovit niciodatã prin spate
ºi nu ºi-a dezlãnþuit niciodatã cuvântul
sau fapta fãrã mãsurã.
 continuare în numãrul urmãtor
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A apãrut pe piaþã un sondaj care susþine
cã AUR va obþine 7% dintre preferinþele
alegãtorilor din þarã (diaspora nu a intrat în
mãsurãtori). Dacã ei zic cã AUR este la 7%, vã
imaginaþi care este procentul real, nu? Partidele
sistemului sunt în trepidaþii, AUR le stricã ecuaþiile
ºi planurile. ªi avem numai un an de la înfiinþare!
   Pe 1 decembrie 2019, oameni plini de
speranþã, veniþi din toate colþurile þãrii, se
reuneau la Alba Iulia (foto) pentru a pune bazele
singurei formaþiuni care are drept repere
FAMILIA, CREDINÞA, NEAMUL ºi LIBERTATEA!
   Dupã numai un an de zile platforma politicã
AUR va fi cu siguranþã parte din viitorul
Parlament! Alianþa pentru Unirea Românilor, va
fi de departe cea mai mare surprizã a alegerilor
parlamentare de duminica viitoare, þinând cont
de faptul cã în toatã aceastã perioadã, autoritãþile
statului au minimizat la maximum, distrugând

Cea mai puternicã ascensiune politicã din
istoria postdecembristã a României -

ALIANÞA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR

din faºã orice intenþie de propagandã a
oamenilor de ºi din AUR. Hãituiþi, umiliþi,
alergaþi ºi amendaþi, tineri frumoºi ai României,
n-au cedat, au muncit, au strãbãtut România în
lung ºi-n lat, uneori cu eforturi supraomeneºti,
pe banii lor, riscându-ºi libertatea ºi sãnãtatea,
fãcând cunoscutã aceastã nouã platformã
politicã ºi intenþiile ei.
Strategia adoptatã de George Simion -
copreºedinte al AUR-ului, a dat rezultate ºi
mãcar pentru acest lucru, tânãrul inimos patriot
nu poate fi decât felicitat. Sigur cã fãrã noi, cei
din spatele acestei miºcãri politice n-ar fi reuºit.
  Începând de duminicã seara, Alianþa pentru
Unirea Românilor va fi PARTID PARLAMENTAR.
Rãmâne sã vedem procentul. Din calculele
noastre interne, avem deja un procent format
din douã cifre... Vom vedea! Doamne Ajutã!

Ioan N. TÃTUCU,Coordonator judeþean AUR

 urmare din pag. 6

este supusã omenirea, calvar din care nu se
întrevede ieºire, poate doar într-un viitor incert, dar
ºi acela sugerat de cei care contestã teoria
conspiraþiei, desigur! Oare?
   Oare, cei care au lansat ºi susþin schimbarea
socialã la nivel planetar nu sunt tot cei care au
lansat ºi teoria conspiraþiei, ca sã abatã atenþia
generalã de la scopul lor, pe principiul
binecunoscut ºi cinic, dar eficient economic,
anume, cine creazã un virus, creazã ºi
antivirusul? Teoria aceasta a conspiraþiei ar fi
un fel de picior de iepure, dupã care sã
alergãm, zãnatici, în speranþa unei deblocãri a
situaþiei, timp în care ei schimbã lumea dupã
bunul plac, dupã vechiul plan ideologic
marxist, adaptat la modern, neo-marxismul,
numit, nu botezat! Deci, dacã nu acceptãm
planul cel nou, ar trebui sã vedem reacþii
internaþionale ferme în sensul combaterii
Covid-19, al reluãrii mersului social, adaptat,
dar nu atât de violent schimbat din temelii, ori
acest lucru nu se întrevede din mãsurile ºi
iniþiativele mondiale, conjugate!
   Dacã aceastã aburealã continuã ne-a dezbinat
în cei care cred în teoria conspiraþiei ºi cei care nu
cred, planul lor va reuºi ºi mai repede, iar dacã nu
existã niciun plan ºi, deci, niciun scenarist, ci totul
este o întâmplare naturalã, neintenþionatã de
nimeni, pur ºi simplu, fiind voia lui Dumnezeu,
cum ar zice ortodocºii, atunci cum de reacþia
internaþionalã este atât de lentã, de dezbinatã, de
necorelatã, secvenþialã ºi cu accente de dictaturã
ºi terorism psihic pe alocuri? C. OVIDIU

COMUNISMUL,
MARX ªI...
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Scriitorul Sorin Delaskela
a primit pentru romanul
“Destrãmare” (Editura Paralela
45) premiul „Cartea Discretã” a
Anului 2019, în valoare de
10.000 de lei, acordat de ARCCA
(Asociaþia Românã a Creatorilor
Culturali ºi Artiºtilor).

Ceremonia a avut loc online ºi
au participat preºedintele ARCCA,
Silvia Colfescu, precum ºi cei trei
membri ai juriului, Simona Sora,
Radu Vancu, care a intervenit
telefonic, ºi Ciprian Mãceºaru.
   Ceilalþi nominalizaþi, care au
primit un premiu de consolare de
1.000 lei fiecare, au fost: Vlad
Drãgoi, Mica mea inimã de om

„Destrãmare” a fost cartea
discretã a anului 2019

singuratic (Editura Polirom);
ªtefania Mihalache, Copilãria.
Reconstituiri literare dupã 1989
(Editura Paralela 45); Moni Stãnilã,
Brâncuºi sau cum a învãþat þestoasa
sã zboare (Editura Polirom); Cristina
Vremeº, Trilogia sexului rãtãcitor
(Editura Humanitas).
   Sorin Delaskela (n. 1968) este
licenþiat în filosofie ºi sociologie. În
2007 a publicat romanul Abisex
(Editura Brumar), reeditat în 2010 la
Editura Herg Benet, urmat de
volumul de povestiri Noaptea
pisicilor lungi (Editura Brumar, 2011)
ºi jurnalul Despre retragere ºi
simplificare (Editura ATU, 2013).

 I. S.
Vã aºteptãm în hipermarketurile noastre!

Echipa CORA România

Bunã ziua,
Ne face plãcere sã vã anunþãm
cã la CORA am dat startul
Sãrbãtorilor mai devreme anul
acesta pentru cã avem nevoie de
magie acum mai mult ca
nuciodatã.
Sãrbãtorile de iarnã sunt, mai
mult ca oricând, pentru familia
restrânsã, acasã, iar noi ne dorim
ca toþi clienþii noºtri sã aibã de
unde alege, astfel încât sã
întâmpine Crãciunul cum se
cuvine, acasã.
Ne dorim sã îi facem pe oameni
sã evadeze, pentru câteva clipe,
în atmosfera de poveste a
Crãciunului ºi sã uite de griji.
În timp ce este limpede pentru
toþi cã trebuie sã respectãm
mãsurile recomandate de
autoritãþi pentru a fi în siguranþã,
credem cã o poveste de Crãciun,
aºa cum o spunem noi în toate
hipermarketurile CORA, va face
cu adevãrat minuni.
Iar cei care preferã cumpãrãturile
online gãsesc pe cora.ro o mare
parte din produsele aflate în
magazinul offline.

Vã stãm la dispoziþie dacã doriþi sã realizaþi articole de presã pe tema
pregãtirilor pentru sãrbãtori. În acest caz, vã rugãm sã ne contactaþi la adresa
comunicare@cora.ro sau mobil 0728 800 583.
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Stelicã era în clasa a ºasea. Locuia în
satul Coada Cornetului ºi ºcoala o fãcea la
Balta. Distanþa de trei kilometri dintre cele
douã sate o parcurgea zilnic, dimineaþa ºi
dupã-amiaza, pe jos.

Fratele mai mare, Constantin, era în armatã.
În trei ani a venit o singurã datã acasã. Pentru
acea învoire de câteva zile, pãrinþii, Ioniþã ºi
Anica, s-au pregãtit cu înfrigurare, cu mult
timp înainte. Voiau sã organizeze o clacã la
tors ºi sã cheme la ea tot satul, ca sã se
distreze toatã lumea, sã se bucure ºi fiul lor,
militãraºul. Pentru asta, dãduserã lui Victor
Pârvãnescu, vestitul lãutar al muntelui, o
baniþã de grâu drept arvunã, ca sã vinã sã
cânte la clacã. Pregãtiserã cu grijã zece litri
de þuicã scurtã de prunã, tare ca focul, cum
numai palinca ardelenilor mai era. Pentru
aceasta, când fãcuserã cu cazanul, trãseserã
la fiecare fierturã câte un litru de þuicã din
primii cinci pentru musafiri mai de seamã,
apoi lãsaserã sã curgã cât crezuserã ei, þuicã
de calitatea a doua, pentru musafiri de duzinã.
Peþiserã pe Tiþa Tãtucu de la Cernavârf ºi
aceasta urma sã vinã cu pãrinþii ºi cu pãrintele
Ilie Izverceanu, s-o cunoascã ºi Constantin
cu acest prilej. Nu se puteau face de râs cu
þuicã slabã, cu poºircã! Ioniþã Zoican era om
vestit în partea muntelui ºi nimeni nu trecea
prin sat, pe la poarta lui, sã nu fie cinstit cu
un pahar de þuicã ºi o gurã de mâncare.

Damigeana cu cei zece litri de þuicã
scurtã au aºezat-o în odaia bunã, odaia de
musafiri, între sobã ºi pat, ca nu cumva s-
o loveascã cineva ºi sã se spargã, Doamne
fereºte! Sub pat era sucala cu þevi ºi
vârtelniþa, pe care le folosea Anica ºi soacra
ei, maica Lena, la þesut, iarna. Ioniþã Zoican
a pus în vedere la toþi ai casei sã nu se
atingã de damigeana cu þuicã scurtã ºi nici
sã ia cumva din ea, ca sã aibã la clacã,
atunci când va veni Constantin din armatã.

Stelicã a început sã-i dea târcoale damigenei
încã din primele zile. Avea þuicã destulã în beci,
în butoaie, adunatã de mai mulþi ani pentru zile
albe ºi pentru zile negre. Pãrinþii încuiau beciul
ca el sã nu poatã intra când îi era voia, dar…
parcã “fructul” oprit îl atrãgea ca un magnet.
Nu trebuia sã miºte damigeana, fiindcã se putea
sparge. Trebuia sã gãseascã o soluþie simplã,
sã poatã bea, fãrã sã lase urme. Tot cãutând în
dreapta ºi în stânga, a dat de sucala de sub
pat. În cutia sucalei a gãsit þevile. Era exact ceea
ce cãuta. A desfãcut uºor dopul damigenei, a
introdus o þeavã ºi a tras. A înghiþit o gurã, douã,
dar arzimea de pe gât l-a oprit. Era prea tare
pentru el! A mâncat repede ce-i lãsaserã pãrinþii
plecaþi undeva în câmp, la cules de porumbi, a
luat vitele ºi a plecat cu ele la pãºune. A doua

Þuica scurtã
zi, când a venit de la ºcoalã, nu era nimeni
acasã. Mâncarea îl aºtepta pe masã. Ispita era
tot mai mare. Þuica scurtã din damigeanã era
tare, ardea pe gât, dar avea ceva care-i plãcea,
un gust aparte. S-a dus din nou la damigeanã
ºi a mai bãut douã guri. Aºa a urmat multã
vreme. Când n-a mai ajuns þeava, a înnãdit
douã ºi chiar trei þevi ºi putea astfel sã ajungã
pânã la fundul damigenei. Þuica îi fãcea o
foame de lup. Pofta de mâncare, drumul de
ºase kilometri zilnic, alergãtura de dupã capre,
îl fãcuserã sã se dezvolte vãzând cu ochii. Chiar
ºi la ºcoalã ajunsese pe primul loc la trântã.
Nu era bãtãuº, dar la luptã dreaptã nu-i ºedea
unul în faþã…!

Iatã cã a venit ºi fratele Constantin din
armatã. Ioniþã ºi Anica Zoican au dat sfoarã-
n sat ºi au invitat toatã lumea la clacã la tors
de lânã. Au venit care mai de care. Gazdele
au tãiat vite, au pregãtit mâncare bunã. A venit
ºi Tiþa cu pãrinþii, cãtãtori de casã, împreunã
cu Pãrintele Ilie Izverceanu, s-a umplut oborul
de lume. Numai Victor Pârvãnescu n-a venit
cu vioara lui. Luase baniþa de grâu, mâncase
ºi bãuse bine, dar de venit n-a mai venit. Au
adus, în schimb, flãcãii satului fluierele ºi, în
frunte cu celãlalt frate al lui Stelicã, cu Nicolae,
au început sã cânte de mama focului.

Ioniþã Zoican s-a dus în odaia bunã sã
desfunde damigeana, sã le dea la toþi þuicã
de-a scurtã, aºa cum ºtiuse el sã facã…
Damigeana aproape goalã! Nu-i venea sã-ºi
creadã ochilor. Anica nu ºtia nimic, Stelicã
s-a jurat cã usturoi n-a mâncat ºi nici gura
nu-i pute, maica Lena a þinut una ºi bunã: n-
a umblat ºi n-a umblat. Mare comedie! Cine
a luat þuica din damigeanã? Stelicã a tras-o
pe muica Lena de mânecã ºi i-a ºoptit la
ureche: “- Muicã Lenã, sã spui cã mata ai
bãut þuica!” “- Cum aºa?!” “- Sã spui mata
aºa, s-o iei asupra mata, lasã cã-þi spun eu
mai multe mâine!” Bãtrâna a înþeles despre
ce e vorba. “- Bine, muicã, bine, o iau asupra
mea, mânca-l-ar mama!” Apoi cu voce tare:
“- Mã, Ioniþã, mã, sã ºtii, mamã, cã eu am
bãut þuica!” Bãrbatul s-a stãpânit ºi n-a zis
vorbe rele, iar copilul a venit cu soluþia
salvatoare: “- Tãticule, mai sunt trei-patru chile
de þuicã scurtã în damigeanã! Hai sã mai
punem peste ea trei-patru de cealaltã ºi se
face o þuicã bunã! Sã n-o cerþi nici pe muica,
cã ºtii cât a muncit ºi ea toatã toamna!”

Aºa a fãcut Ioniþã Zoican ºi musafirii, dupã
ce au bãut bine, s-au pus pe chefuit ºi pe joc
pânã s-au revãrsat zorile, de-a rãmas de
pominã claca aceea. Constantin s-a îndrãgostit
în acea noapte de Tiþa ºi când a terminat armata
au fãcut nuntã mare ºi au trãit fericiþi pânã la
bãtrâneþe. Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

Raportul euro/leu a avut o evoluþie calmã în
noiembrie, care s-a stabilizat în jurul valorii de 4,87 lei,
parcurs care s-a conturat încã de la finalul lui septembrie,
când a fost atins maximul istoric de 4,8750 lei.
   Comparativ cu sfârºitul lui octombrie cursul euro a
scãzut cu doar 0,08 bani, cel al dolarului a coborât cu
aproape 9 bani, în timp ce francul elveþian a pierdut 5,14
bani iar lira sterlinã a crescut cu 3,6 bani.
   La începutul lunii trecute, dupã deciziile luate de
agenþiile Moody´s ºi Fitch de a menþine ratingul României,
euro a scãzut pânã la 3,4643 lei, pentru ca la sfârºitul lui
noiembrie media sã fie stabilitã la 4,8735 lei.
   Dupã minivacanþa prilejuitã de Sãrbãtoarea Naþionalã,
cursul scãzut la 4,8721 lei, într-o ºedinþã în care tranzacþiile
se realizau într-un culoar îngust, 4,87 – 4,874 lei.
   Sondajul realizat în octombrie în rândul membrilor CFA România
indicã o deteriorare a prognozelor privind evoluþia raportului euro/
leu. Dacã în septembrie valoarea medie a anticipaþiilor pentru
orizontul de ºase luni a fost de 4,9284, luna trecutã ea a urcat la
4,9398. Situaþia este identicã ºi în cazul anticipaþiilor pentru orizontul
de 12 luni, care au urcat de la 4,9996 la 5,0102 lei/euro.
   Anticiparea unei redresãri economice mai rapide la nivel
mondial, lansarea celor douã vaccinuri anti-covid dar ºi
mãsurile de stimulare monetarã ºi fiscalã care sunt aºteptate
din partea viitoarei Administraþii Biden, au fost tot atâtea motive
pentru reducerea semnificativã în dolar, care este consideratã
drept o „monedã refugiu”, la fel ca ºi yenul sau francul elveþian.
   Euro a crescut de la 1,1801 dolari, la începutul perioadei,
la 1,2089 dolari, cel mai redus nivel din ultimii doi ani ºi
jumãtate. Aceastã evoluþie a fãcut ca media bancnotei verzi
sã scadã de la 4,1013 la 4,0443 lei, la început de decembrie.
   Moneda elveþianã a fluctuat în culoarul 1,079 - 1,087
franci/euro iar media de la sfârºitul perioadei a fost
stabilitã la 4,4931 lei.
   Dupã o creºtere la 5,4820 lei, lipsa progreselor în ceea
ce priveºte acordul comercial post-Brexit, au fãcut ca
media lirei sterline sã scadã miercuri la 4,3981 lei.
   Uncia a scãzut vineri pânã la 1.776 dolari, mai jos cu
circa 150 dolari faþã de începutul lunii. Evoluþia
descendentã poate fi pusã pe seama optimismului arãtat
de investitori dar ºi pe faptul cã volumele din piaþa
americanã au fost scãzute.
    La sfârºitul perioadei uncia a urcat pânã la 1.832 dolari,
astfel cã preþul gramului de aur a urcat de la 237,6576 la
237,9394 lei.
   Prima ºedinþã din decembrie a gãsit dobânzile interbancare
la valori similare cu cele de la finalul lui noiembrie.
   Indicele ROBOR la trei luni, în funcþie de care sunt
calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a stagnat
la 2,04%. La rândul sãu, indicele ROBOR la ºase luni,
folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, s-a oprit
la 2,10% iar cel la 12 luni la 2,13%.
   Bitcoin a crescut marþi la aproape 19.500 dolari, dar a coborât
miercuri pe platformele specializate spre 18.400 dolari.
    La aprecierea din ultimele sãptãmâni a bitcoin au
contribuit mai mulþi factori printre care ºi lansarea, probabil
la începutul anului viitor, de cãtre o asociaþie de companii,
în frunte cu Facebook, a „Diem Dollar” (fostã „Libra”), o
criptomonedã care va fi bazatã pe dolar.
Analiza cuprinde perioada 23 noiembrie – 2 decembrie.

Verde pentru leu la început
de noiembrie

 Radu Georgescu
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Multã lume va dori sã-þi vorbeascã în aceastã
sãptãmânã. Însã, emotivitatea ºi subiectivismul
sunt accentuate, deci fii prudent ºi evitã
discuþiile ample. Se pot relua teme sau activitãþi
vechi, pe seama faptului cã ceva a rãmas
nelãmurit sau nerezolvat. Gândurile tale sunt
îndreptate spre câºtiguri ºi investiþii, dar ar fi
bine sã laºi deciziile majore ºi semnarea
documentelor importante pentru o altã perioadã.
Sfaturile ºi soluþiile primite de la persoanele din
anturajul apropiat sunt de bun augur. Demersuri
patrimoniale, discuþii cu membrii familiei,
planuri domestice.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Eºti pus pe fapte mari în aceastã sãptãmânã.
Energia vitalã este la cote înalte, astfel cã sunt
ºanse deosebite de a trasa direcþii noi, atât în
plan personal, cât ºi în plan profesional.
Accentele acestor zile se aflã pe relaþiile cu
ceilalþi, mai ales pe relaþiile cu persoanele
apropiate, dar ºi pe relaþiile de colaborare. Este
vremea sã renunþi la ceea ce nu îþi mai este de
folos ºi sã te orientezi spre noi orizonturi
parteneriale. Existã în preajma ta oameni alãturi
de care poþi dezvolta relaþii minunate pe termen
lung. Cheltuieli cotidiene, primirea unor cadouri
sau a salariului, treburi domestice.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Eºti capricios în aceastã sãptãmânã, astfel cã
puþini sunt capabili sã-þi intre în voie sau în
toane. Sunt momente excelente pentru a trasa
planuri noi, pentru a te ocupa de nevoile tale
sufleteºti, dar ºi pentru a studia pe îndelete
relaþiile din preajma ta. Se îmbunãtãþesc
veniturile din activitatea profesionalã
desfãºuratã la serviciu, dar sunt ºanse ºi pentru
a primi cadouri sau favoruri. Cheltuieli
importante cu efecte pe termen lung. Relaþiile
cu anturajul apropiat sunt interesante ºi de bun
augur. Prudenþã la sãnãtate ºi dozeazã-þi
eforturile!

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Este clar cã în relaþiile de prietenie se
finalizeazã un capitol important. Asta înseamnã
cã vei renunþa la unii sau îþi vei schimba radical
atitudinea faþã de ei. Concluziile privitoare la
segmentul prietenilor ºi susþinãtorilor din
segmentul socio-profesional te vor anima sã-þi
redefineºti conceptul de prietenie, orientându-
te totodatã spre alte persoane de o mai bunã
calitate. Final de proiecte profesionale, hotârãt
în tainã. Ai nevoie de odihnã, pentru cã
sãnãtatea este vulnerabilã. A doua parte a
sãptãmânii îþi aduce venituri substanþiale
dinspre locul de muncã.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Eºti înconjurat de prieteni în prima parte a
sãptãmânii. Dar, emotivitatea ºi subiectivismul
sunt accentuate, astfel cã este mai dificil sã
ajungi la un consens chiar ºi cu tine însuþi. Evitã
sã povesteºti despre tine ºi planurile tale de
viitor. Sãnãtatea este vulnerabilã, deci fii pudent
ºi îngrijeºte-te corespunzãtor. Ai nevoie de
odihnã, discreþie ºi dozarea eforturilor mai ales
la serviciu. Pe cãi mai puþin obiºnuite este
posibil sã afli informaþii preþioase din sfera
familialã. Dezvãluirea unor secrete de familie,
reluarea unor teme patrimoniale, treburi
gospodãreºti.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Eºti solicitat de multã lume, atât la serviciu,
cât ºi acasã, în plan familial. Alege-þi vorbele ºi
gesturile cu grijã, întrucât îþi sunt observate cu
atenþie ºi criticate drept consecinþã. Gândirea ºi
comunicarea sunt viciate în general, deci este
dificil sã se ajungã la un consens. Prudenþã,
rãbdare, dozarea eforturilor! Foarte importante
sunt acum relaþiile cu prietenii ºi protectorii din
segmentul socio-profesional. Dialogurile cu
aceºtia îþi vor oferi lãmuriri deosebite ºi sfaturi
utile. Totuºi, renunþã la persoanele care s-au
dovedit pânã acum neserioase.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Planuri de cãlãtorie, de studii, dialoguri cu
persoane aflate în strãinãtate, activitãþi socio-
profesionale - sunt subiectele principale ale
acestei sãptãmâni ºi bine ar fi sã te ocupi pe
îndelete de ele. Sunt posibile erori de gândire
ºi comunciare, de aceea fii prudent ºi nu lua de
bun chiar tot ce auzi. La serviciu eºti solicitat
de cãtre ºefi ºi autoritãþi, pentru reluarea unor
sarcini de lucru vechi care au rãmas cumva
nefinalizate sau au ieºit la ivealã acum, unele
nereguli. Chestiuni financiare, întârzierea unor
plãþi, rediscutarea salarizãrii ºi a condiþiilor de
muncã. Foarte bine te susþin prietenii.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Se contureazã cheltuieli comune cu alþii pe
facturi, taxe, servicii sau investiþii. Sunt
momente bune pentru a lãmuri bugetul de
cheltuieli ºi pentru a trasa planuri financiare noi.
Cheltuieºte cu mãsurã ºi evitã implicarea în
câºtiguri rapide, dar nesigure. Planuri de
cãlãtorii, de studii, dialoguri cu persoane aflate
în strãinãtate, participare la seminarii,
conferinþe pe teme filozofice, activitãþi culturale.
Bucurã-te de tot ce te înconjoarã ºi lasã
deciziile majore pentru o altã perioadã. Dorinþa
de elevare sufleteascã poate fi uºor îndeplinitã
în aceste zile.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Relaþiile parteneriale sunt provocatoare în
sensul cã a sosit vremea sã lãmureºti, fie
aspectele vieþii de cuplu, fie pe cele ale unor
colaborãri aflate în derulare sau sunt în discuþii
de a începe. Existã o mare vulnerabilitate pe
acest segment, pentru cã tu în primul rând eºti
sensibil ºi concentrat pe propria ta persoanã.
Fii prudent ºi acordã atenþie în limita
posibilitãþilor ºi celorlalþi. Apar cheltuieli ºi
aspecte privitoare la moºteniri ºi partaje. Este
dificil de a se ajunge la o înþelegere amiabilã pe
tot ce þine de bani ºi bunuri, dar nu forþa nota.
Activitãþile culturale îþi sunt foarte utile acum.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Sãptãmâna debuteazã cu multã muncã la
serviciu, dar ºi în plan personal ai multe ºi
mãrunte de fãcut. Dozeazã-þi eforturile, pentru
cã sãnãtatea este vulnerabilã ºi se pot evidenþia,
destul de zgomotos, afecþiuni mai vechi sau
mai noi. De reþinut cã la serviciu existã
animozitãþi ascunse, conflicte mocnite ce stau
sã izbucneascã din moment în moment. Fii
discret ºi circumspect faþã de toatã lumea!
Relaþiile parteneriale sunt importante, indiferent
ce se discutã cu partenerul de viaþã sau cu
persoanele alãturi de care te afli într-o
colaborare. Cheltuieli comune cu alþii ºi investiþii
profitabile pe termen lung.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Este bine sã-þi îndrepþi atenþia spre persoana
iubitã, spre copii, dar ºi spre hobby-urile dragi
sufletului tãu. Activitãþile recreative desfãºurate
alãturi de cei dragi te relaxeazã, te amuzã ºi te
provoacã sã-þi exersezi creativitatea. Ai putea
realiza adevãrate opere de artã în aceste zile. La
serviciu se animã atmosfera la mijlocul
sãptãmânii, datoritã unor sarcini de lucru ce
trebuie reluate sau lãmurite. Dozeazã-þi
eforturile, pentru cã sãnãtatea lasã de dorit.
Relaþii profesionale dificile, discuþii tensionate
cu ºefii ºi autoritãþile. Prudenþã ºi rãbdare!
Partenerul de viaþã sau colaboratorii îþi dau mult
de furcã la finalul sãptãmânii.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Foarte animat este segmentul domestic! Este
nevoie sã te ocupi de curãþenii generale, reparaþii
sau de vânzarea-achiziþionarea unor bunuri
patrimoniale. Se recomandã prudenþã, deoarece
relaþiile cu membrii familiei sunt distorsionate.
Gândirea ºi comunicarea lasã de dorit în aceastã
sãptãmânã, astfel cã ar fi bine sã nu te bazezi pe
cele spuse sau decise acum. Persoana iubitã ºi
copiii reprezintã alte subiecte provocatoare.
Discuþii, acþiuni recreative împreunã cu cei dragi,
planuri de cãlãtorii ºi de studii. Printre rânduri,
ocupã-te ºi de sãnãtate.

(3 - 9 decembrie  2020)
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În perioada 10-24.11.2020, I.T.M. Mehedinþi a desfãºurat, sub
coordonarea Inspecþiei Muncii, Campania Naþionalã pentru verificarea
modului de aplicare a prevederilor legale privind munca la domiciliu,
telemunca, decalarea programului de lucru, securitatea ºi sãnãtatea la locul
de muncã, în vederea reducerii riscului de contaminare cu COVID-19.
Obiectivele campaniei au fost:
    Identificarea angajatorilor care au mai mult de 50 de salariaþi în
vederea conºtientizãrii ºi determinãrii acestora de a organiza
programul de lucru astfel încât personalul sã fie împãrþit în grupe
care sã înceapã, respectiv sã termine activitatea la o diferenþã de cel
puþin o orã ºi de a implementa munca la domiciliu ºi telemunca, în
vederea reducerii riscului de contaminare cu Coronavirus la locul de
muncã precum ºi pe timpul deplasãrii la ºi de la locul de muncã
precum ºi cu privire la asigurarea unui mediu de muncã sigur pentru
securitatea ºi sãnãtatea lucrãtorilor;
   Verificarea angajatorilor care au mai mult de 50 de salariaþi cu privire
la aplicarea prevederilor legale privind munca la domiciliu, telemunca,
decalarea programului de lucru ºi securitatea ºi sãnãtatea în muncã;
Identificarea ºi combaterea muncii nedeclarate ºi luarea mãsurilor care
se impun pentru determinarea respectãrii de cãtre angajatorii controlaþi,
a prevederilor legale în domeniul relaþiilor de muncã;
   Verificarea modului în care angajatorii organizeazã transportul de la
locul de muncã la domiciliu ºi invers, precum ºi a modului în care s-
au organizat spaþiile destinate servirii mesei de cãtre lucrãtori;
   Identificarea neconformitãþilor în domeniul securitãþii ºi sãnãtãþii în
muncã ºi luarea mãsurilor care se impun pentru determinarea respectãrii
de  cãtre angajatorii controlaþi a prevederilor legale în vigoare.
   Astfel au fost controlaþi un nr. de 40 agenþi economici.
   În domeniul securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã s-au constatat
urmãtoarele neconformitãþi:
- lipsã elaborare instrucþiuni proprii în domeniul securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã;
- neasigurarea unei instruiri adecvate în domeniul securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã;
- lipsã autorizaþie de funcþionare din punct de vedere al securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã;
- nepurtarea echipamentului individual de protecþie.
   Pentru neconformitãþile constatate s-au aplicat 32 sancþiuni din care un
numãr de 5 amenzi contravenþionale în valoare de 41.000 lei;
   În domeniul relaþiilor de muncã, au fost constatate urmãtoarele deficienþe:
- neacordarea repausului sãptãmânal;
- neefectuarea analizei privind necesitatea aplicãrii telemuncii;
- neluarea hotãrâri de a decala programul de muncã pentru salariaþi în
scopul de a preveni rãspândirea contaminãrii cu SARS-COV-2;
- neevidenþierea timpului efectiv de muncã prestat de cãtre salariaþi.
   Pentru deficienþele constatate s-au aplicat 3 sancþiuni din care un numãr
de 2 amenzi contravenþionale în valoare de 3.000 lei.

Inspector ºef Nicea Mergeani
Consilier C.C.R.P. Aurora Mãdãlina Gîrlea

COMUNICAT DE PRESÃ

ANUNÞ
        Primãria comunei Corcova organizeazã concurs pentru ocuparea
a 1 (post) contractual de execuþie - ºofer în cadrul SVSU Corcova, la
data de 28.12.2020, orele 10.00.
   Relaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0252/383464.
Primar, Giubega Ion               Secretar general, Jr. Coardã George Marian

ANUNÞ
   Pierdut CERTIFICAT DE MEMBRU AL COLEGIULUI FARMACIªTILOR
DIN ROMÂNIA, seria MH, numãrul 23238, din data de 13.01.2017, pe
numele GIURA I. CLAUDIA, absolventã a Facultãþii de Farmacie din Arad.
Se declarã nul.

La ceas de searã, când ne
pregãteam de închiderea ediþiei, am
primit o veste tristã. Foarte tristã.
Bibicu’ ne-a pãrãsit. Profesorul Eugen
Mãicãneanu a pierdut lupta cu viaþa.
A fost învins. El care nu era obiºnuit sã
piardã, de data asta a fost rãpus.

Chiar dacã ºtiam cã e pe patul
spitalului într-o stare gravã am sperat
cã va reuºi sã treacã peste acest
obstacol ºi cã va aºterne în continuare
pe hârtie rândurile, “Frecþiile cu
odicolon”... cu care ne-a obiºnuit de
atâta vreme.

Nu ne rãmâne decât sã plângem ºi sã îi pãstrãm vie amintirea.
Suntem alãturi de îndurerata sa familie ºi îi transmitem sã aibã

putere sã depãºeascã aceastã grea încercare.
Drum bun prietene!
Dumnezeu sã te odihneascã în pace!

ROMÂNIA
JUDEÞUL MEHEDINÞI
PRIMÃRIA COMUNEI SVINIÞA
Nr. 4478/26.11.2020

A N U N Þ
Comuna Sviniþa cu sediul în localitatea Sviniþa, strada Pavel

Petrovici, nr. 26, judeþul Mehedinþi, Cui: 4550996, telefon ºi fax:
0252368407, organizeazã licitaþia publicã pentru:
- Lemn de diferite specii pe picior în volum brut 898 mc. ºi volum net 874 mc.;
- Lemn de diferite specii pe picior în volum brut 539 mc. ºi volum net 525 mc.;
- Preselecþia agenþilor economici va avea loc la sediul Primãriei din
comuna Sviniþa în data de 21.12.2020  la ora 1100.
- Licitaþia va avea loc în data de 23.12.2020 la sediul Primãriei din
comuna Sviniþa la ora 11, oferta fiind fãcutã prin licitaþie.
   Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Primãriei din comuna
Sviniþa, strada Pavel Petrovici, nr. 26, judeþul Mehedinþi între orele
800 - 1600, la telefon 0252368407 sau email
primariasvinita@yahoo.com.

PRIMAR, Curici Nicolaie

   Colegii de la Palatul Culturii
„Teodor Costescu” din Drobeta-

Turnu Severin anunþã cu adâncã
tristeþe plecarea, mult prea

devreme din aceastã viaþã, a
bunului nostru coleg ºi prieten
Iancu Stãnescu (n. 21 august

1972- d. 24 noiembrie 2020).
Sincere condoleanþe familiei îndurerate!
Dumnezeu sã-l odihneascã în pace!

   Înmormântarea a avut loc loc joi,
26 noiembrie 2020, de la ora 11:00,

la Cimitirul „Sfântul Gheorghe”.

 Redacþia
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Eliminatã, sâmbãta trecutã,
din Cupa României, de ASU
Politehnica Timiºoara, liderul din
Liga 2, FCU Craiova, sperã sã
încheie anul cu o victorie. În ultima
etapã programatã sã se dispute în
2020, echipa pregãtitã de Dan
Vasilicã joacã pe terenul ultimei
clasate, Pandurii Târgu Jiu. Deºi
diferenþa din clasament dintre cele
2 echipe este de 20 de puncte,
interimarul Vasilicã crede cã va fi
cel mai greu meci al echipei sale,
de pânã acum! În ultimele 5 etape
din campionat, FCU Craiova a
înregistrat 4 remize ºi o singurã
victorie, succes obþinut runda
precedentã, scor 1-0 cu
Metaloglobus Bucureºti. Chiar ºi
cu prestaþiile neconvingãtoare din
ultima perioadã, echipa craioveanã
a rãmas pe primul loc, fiind, în
continuare, singura neînvinsã din
Liga 2. Dacã FCU are 7 victorii, 6
remize ºi nicio înfrângere dupã 14
etape ºi golaveraj 24-10, Pandurii
are o linie de clasament
dezastruoasã, cu 2 succese, un
egal, 11 înfrângeri ºi golaveraj 12-
32.   “Va fi un meci extrem de dificil!
Din ceea ce am vãzut pânã acum,
Pandurii a creat foarte multe
probleme adversarilor. Au pierdut
multe meciuri la limitã, aºa cã o sã
fie un meci aprig. Acolo sunt
jucãtori tineri, dornici de afirmare,
cu potenþial evident. Cred cã o sã
fie cel mai greu meci al nostru!
Atunci când întâlneºti un adversar

FCU Craiova a ajuns
sã se teamã ºi de Pandurii

ACS Atletic Drobeta, singura
echipã de seniori care reprezintã
judeþul Mehedinþi în ligile naþionale,
a pierdut, la scoruri de maidan, toate
cele 3 meciuri disputate în actualul
sezon al eºalonului secund la fotbal
feminin. Ridiculizate în prima etapã,
din 14 noiembrie, în deplasarea de
la Olimpia Universitatea Cluj, scor
0-21, fetele pregãtite de Daniel
Ispas au clacat ºi în urmãtoarele
2 jocuri. Dacã pe Stadionul
Termo au fost învinse cu 6-0 de
FK Csikszereda Miercurea Ciuc,
în etapa a III-a au pierdut cu 8-0
partida de la ACS Ladies Târgu

Severinencele, fãrã gol marcat

care joacã la sânge,
trebuie sã reuºeºti sã te
mobilizezi la maximum.
Sperãm sã menþinem acel
ritm de concentrare, sã
intrãm pe teren ºi sã
câºtigãm. Cred cã
valoarea echipei Pandurii
este alta. Dacã ar fi avut
condiþiile necesare, sunt
convins cã ar fi fost mult
mai sus în clasament”, a
declarat Vasilicã.
   Totodatã, Dan Vasilicã, care a fost

adus la FCU Craiova pe postul de
preparator fizic, este convins cã
meciul de la Târgu Jiu va fi ultimul
pentru el, din postura de antrenor
principal. “Este evident cã va veni
un nou antrenor. Eu am fost instalat
pe aceastã poziþie doar ca sã asigur
interimatul. Nu s-a pus, nicio clipã,
problema sã rãmân mai mult pe
bancã. Din aceastã poziþie, îmi
doresc sã ajut cât mai mult clubul,
însã cu siguranþã va veni cineva
din iarnã. Este firesc sã se întâmple

acest lucru,
pentru ca echipa
sã aibã un cadru
prolific. Vrem sã
continuãm cu
aceleaºi rezultate,
chiar mai bune,
pentru cã se
putea ºi mai bine,
ºi la finalul
sezonului sã
o b þ i n e m
promovarea mult
doritã”, a precizat
Vasilicã. Cel mai
probabil, acesta
nu îºi va putea
conduce  echipa

Rezultatele ºaisprezecimilor de finalã
FCU Craiova – ASU Politehnica Timiºoara 1-3
Progresul Bucureºti – CS Universitatea Craiova  0-5
Viitorul Pandurii Târgu Jiu – FC Argeº 1-0
Dinamo Bucureºti – Viitorul Constanþa 3-0
Farul Constanþa – Academica Clinceni 2-1
Turris Turnu Mãgurele – Sepsi Sfântu Gheorghe 1-0
Huºana Huºi – Universitatea Cluj 2-8
Politehnica Iaºi – CFR Cluj 1-0
FC Voluntari – Gaz Metan Mediaº 0-6
Ceahlãul Piatra Neamþ – Petrolul Ploieºti 1-2
Concordia Chiajna – FC Botoºani 0-2
Ripensia Timiºoara – Astra Giurgiu 1-5
CSC Sânmartin – Dunãrea Cãlãraºi 0-1
FK Csikszereda Miercurea Ciuc– UTA Arad 0-2
Chindia Târgoviºte – FC Hermannstadt Sibiu 5-3 (d.pen)
Gloria Buzãu – FCSB 0-3 (N)
*Optimile de finalã se vor juca în perioada 9-11 februarie 2021

de pe bancã nici la Târgu Jiu, aºa
cum s-a întâmplat ºi în meciul din

ºaisprezecimile Cupei României,

 Mircea  Oglindoiu

Clasament Liga 2, Seria 2
1. Olimpia Cluj     3   3   0   0   25-1   9
2. Csikszereda      4   1   2   1   12-8   5
3. Târgu Mureº    2   1   1   0   10-2   4
4. Olimpic Star     2   0   1   1   3 - 4   1
5. Atletic Drobeta   3   0    0    3   0-35   0

Mureº. Cu 0 puncte ºi golaveraj 0-
35, Atletic Drobeta încheie anul pe
ultimul loc ºi va avea nevoie de un
parcurs bun în primãvara lui 2021,
pentru a se salva de la retrogradare.
Urmãtorul joc al severinencelor va
avea loc în luna martie a anului viitor,
când vor juca, pe teren propriu, cu
Olimpic Star Cluj.

cu ASU Politehnica Timiºoara,
pierdut de FCU cu scorul de 3-1,
pe Stadionul Ion Oblemenco din
Craiova. Antrenorul responsabil cu
pregãtirea portarilor, Vali David, va
fi cel care va da indicaþii de la
marginea terenului. Vasilicã se aflã
în izolare, dupã ce a fost depistat
pozitiv, fiind asimptomatic.
   Meciul Pandurii – FCU Craiova
este programat sâmbãtã, de la ora
11:00, pe Stadionul Municipal din
Târgu Jiu ºi nu va fi televizat. Va fi
primul joc din acest sezon în care
echipa craioveanã nu se vede la TV.
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Hai sã dãm mânã cu mânã,
cei cu inima românã, sãrbãtoarea
sã uneascã toatã suflarea
româneascã! Aºa grãiau, mã fraþilor,
oficialii, de ziua noastrã naþionalã,
de îþi venea sã-i pupi pe frunte, da
nu sã putea din cauzã de pandemie.
Aºa cã ne mulþumim doar cu poza
lor de reuniune, care-i cât o mie
de cuvinte.

Mã fraþilor, da vã mai amintiþi
vremurile de libertate ºi democraþie
de pe vremea lu’ nenii aceia
Cozmâncã sau Nãstase, când cei din
opoziþie chiar iereau bãgaþi în samã
de ai de la putere?! Pãi nu ca acuma,
cu liberalii la putere, care au interzis
celorlalte partide sã participe la
depunerea de coroane, de 1
Decembrie.  Adicã Ziua Naþionalã a
României a fost SECHESTRATÃ, iar
coroane a depus numa nea
Popescu, cicã pentru cã este ºi
preºedinte la PNL Mehedinþi,  da ºi
ministru, se ºtie. Ordinu’ de izolare
pe unitate l-a dat tot
tanti fostã prefecta,
specializatã în
b i l i b i s t r o c e l i
politice. ªi când te
gândeºti cã în alte
judeþe toate partidele
au gãsit fonduri
pentru... coroane ºi
au fost ºi invitate la
eveniment. Bine cã
s-a permis mãcar
participarea câtorva
persoane, sã nu
rãmânã strada goalã,
aºa de sanchi.

Bine, tot  nea
 nea Mãrin

Sucã ºi poezia oficialilor, ºefii veºnici de deconcertate,
nea Virgil ºi weekendu’ prelungit

ministru Virgi l
Popescu s-a
lãudat  cu con-
ducta BRUA, care
cicã ar aduce gazu’
la Mehedinþi. Bine
ar fi, da ne aducem
aminte de apa di la
TOPLEÞ ºi ne
oprim aici, ca ºi
proiectul. Unde mai
pui cã probabel pe
motiv de weekend
prelungit, nea Virgil
în lipsã de postãri
pe Facebook, sã
vadã lumea cã se lucreazã, o luã din
nou pe Clisurã, cu nea Stoica di la
Orºova dupã ‘mnealui, mulþumit
cicã de mutarea Direcþiei de
drumuri Orºova, di la Timiº la
Craiova. Acuma gata, cã s-a
rezolvat ºi treaba asta, sã vezi
drumuri asfaltate pe malu’ Dunãrii,
probabel ca sã ajungã ºi la cãsuþele

de vacanþã ale lu’ unu ºi altu. Da ºi
la Fabrica de armament promisã a
se construi la ªimian. Lângã vestita
Insulã, se ºtie. De cine ºi când, om
vorbi data viitoare!

Bine cã între timp sã fãcu
niscaiva pace ºi ajung salariile la
Direcþia de Asistenþã Socialã, cã
mai mare scandal ca aici nu vãzurã

mehedinþenii decât la Spitalu’
judeþean, unde sã schimba
manageru’ sãptãmânal. Apropo,
ºtie careva cine e director
sãptãmâna asta?!

Mã nepoate, mai este puþin ºi
votãm iarã, da parca ºefii de
DECONCERTATE fac campanie la
intimidare, de zâci cã dacã nu le

iese, vine sfârºitu’... funcþiilor
pe care le au de pe vremea
PSDR-ului, cã-s veºnici,
parcã! Jenant, da scopu
scuzã mijloacele, aºa cã
trebe sã mergem la vot, cu
mic, cu mare.

La final, ca la final, se
cuvine o urare: trei ani
pentru RTS împliniþi ºi la
mai mare, pentru a 30-a
sãrbãtoare! De urat am mai
ura, dar vine dumineca, când
la vot om mai mergea ºi de
aci om mai vedea...

Aºa cã, pãnã data viitoare,
hai sã fiþi iubiþi ºi optimiºti!

 Urmare din pag. 1

o nouã amprentã, fãcând schimbarea vizibilã. Pe scurt, tehnologia
blockchain formeazã un lanþ de încredere pe fluxul de informaþie în care
orice modificare este vizibilã.
   Toate informaþiile vor fi fãcute publice, în timp real, pe site-ul web https:/
/voting.roaep.ro ºi vor putea fi accesate de oricine este interesat.
   STS a predat sistemele informatice cãtre AEP, pentru a fi testate ºi auditate.
Atât SIMPV, cât ºi SICPV au fost adaptate la specificul alegerilor
parlamentare ºi au rolul de a semnala tentativele de vot ilegal ºi de a preveni
votul multiplu, respectiv de a realiza managementul proceselor-verbale.
   Dupã testarea celor douã sisteme de cãtre INS ºi AEP ºi implementarea
eventualelor cerinþe suplimentare,  pe data de 1 decembrie a.c., în
conformitate cu prevederile legale, s-a încheiat acceptanþa pentru SIMPV
ºi se va preda AEP codul sursã al SICPV, care va fi utilizat pe timpul
procesului electoral. Biroul de Presã al STS

TEHNOLOGIA BLOCKCHAIN...


