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Zvonurile despre piscină  
„intră la apă”

Ministrul Educaţiei, Sorin Câmpeanu, a demisionat 
zilele trecute, lăsând locul unui consilier al preşedintelui 
Klaus Iohannis, d-na Ligia Deca. Aşa sună ştirea pe 
scurt. Dacă dezvoltăm, mai aflăm următoarele: 

 Demisia a avut loc după multe zile de chin mediatic 
din partea ministrului plagiator Câmpeanu. Presa s-a 

năpustit asupra „nevinovatului” învinuindu-l de toate 
relele din Învăţământ, dar mai ales de plagierea a zeci 
de pagini în mai multe lucrări, printre care şi una de 
doctorat. 

Treaba asta cu plagiatul n-are trecere la electorat, 
ceea ce nu mă miră la cât de neinstruiţi suntem. De 

mirare ar fi, totuşi, lipsa de reacţie a „mediului academic”, 
ca să numesc aşa tagma profilor universitari, care îi 
apără acum fostului ministru funcţia de şef al Consiliului 
rectorilor. Să nu rămână omul fără coledzi, că nu se 
cade, famelie mare, renumeraţie după buget mică... 
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Lucrările la şoseaua de 
centură a municipiului 
Sfântu Gheorghe  
sunt în grafic, afirmă 
primarul Antal Árpád

facebook.com/covasnamedia

În ultima perioadă, unii pă -
rinți au ales să nu își mai trimită 
copiii la cursurile de înot de la 
Baza „Román Vilmos” din Sfântu 
Gheorghe, pe fondul unor zvo-
nuri că ar fi prea frig, iar apa ar 
fi prea rece, din cauza economiei 
care s-ar face la utilități în această 
perioadă de criză energetică. Alte 
zvonuri spun că acest lucru ar 
duce la închiderea bazinului de 
înot, însă, potrivit autorităților 
locale și conducerii bazei „Sepsi 
ReKreativ”, de care aparține pis-
cina, acesta se va închide doar 
dacă situația o va impune.  
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Semn că oricine este binevenit  
în orașul Întorsura Buzăului

Intrarea în orașul Întorsura Buzăului 
va fi marcată cu un semn special, diferit 
de cele clasice, din plastic. Poarta de 
intrare în localitate este construită din 
lemn, resursă importantă a zonei, și va 
fi, cel mai probabil, alimentată prin 
panouri fotovoltaice. Construcția este 
încă în derulare, dar cel mai probabil 
se va finaliza până la sfârșitul anului.  

Demersul de a evidenția intrarea în 
oraș cu un semn deosebit de cele întâl-
nite până acum vine și din dorința au-
torităților de a face un pas spre dezvol-
tarea turistică a zonei, ne-a spus pri-
marul Raul Urdă. PAGINA 8

Lucrările la viitoarea 
şosea de centură a mu-
nicipiului Sfântu Gheor -
ghe, planificată a fi des-
chisă circulaţiei rutiere 
la finalul anului viitor, 
sunt în grafic, a declarat, 
marţi, primarul Antal 
Árpád. 
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52 de amenzi date  
de Garda de Mediu 
Covasna de la  
începutul anului  
Valoarea sancțiunilor se ridică  
la 686.900 lei | PAGINA 3

SPORT | Denis Ciobotariu, în echipa 
etapei a 12-a | Etapa remizelor  
în Liga 4 | Un campion național  
și un vicecampion național la  

lupte libere | PAGINA 2
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Întorsura Buzăului cere 850.000 de euro de la 
PNRR pentru un centru de colectare a deșeurilor 

Întorsura Buzăului are intenția să construiască un Centru 
de Aport Voluntar, unde cetățenii să poată depozita deșeuri 
care în prezent nu sunt preluate de operatorul public. În acest 
sens, autoritățile locale au depus un proiect pentru obținere 

de fonduri prin PNRR. Acesta propune achiziționarea a 20 de 
containere speciale, dar și de utilaje care să ajute la gestionarea 
temporară a deșeurilor. 
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