
Sepsi OSK o învinge pe Dinamo,  
și nu numai la fotbal
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Satul Sărămaș, 
conectat la sistemul  
de apă și canalizare

Fosta grădiniță, de lângă  
fosta maternitate din  
Covasna, în viitor spital  
cu 13 cabinete de specialitate

Fostul sediu al Grădiniţei cu 
program prelungit nr. 1 din ora-
șul Covasna, clădirea alipită fos-
tei maternităţi din strada Spi-
talului, este vizat spre a fi trans-
format în policlinică. Se lucrează 
în prezent la o documentaţie 
care va fi baza unui proiect prin 
care se încearcă obţinerea de 
fonduri europene, prin PNRR. 
Proiectul prevede construirea 
unui ambulatoriu, care să con-
ţină 13 cabinete, dintre care 
multe au în prezent activitatea 
în incinta Spitalului Orășenesc 
din oraș.  

Proiectul la care se lucrează 

în prezent va urma să solicite 
2,6 milioane de euro, pentru 
reabilitare interioară, exterioară 
și aparatură, ne-a spus directorul 

medical al Spitalului de Cardio-
logie din Covasna, de care apar-
ţine și Spitalul Orășenesc, me-
dicul Nicolae Enea. PAGINA 5

Ce arată ancheta internă pornită 
în urma petiției care cere demisia 
șefei de la Neonatologie

Comisia de cercetare formată la nivelul Spi-
talului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” 
din Sfântu Gheorghe pentru verificarea faptelor 
cuprinse în petiţia publicată online în iulie, care 

cerea demisia șefei secţiei de Neonatologie în 
baza unor acuzaţii grave, a încheiat ancheta in-
ternă. Concluzia acesteia este că petiţia conţine 
acuzaţii false. PAGINA 3

Autorităţile au reușit să pună în funcţiune sistemul de apă și 
canalizare pentru satul Sărămaș, din comuna Barcani. Edilul 
Nicolae Pastor spune că toţi cei care doresc se pot branșa acum la 
sistem. PAGINA 4

Fermierii covăsneni 
pot primi până la 90% 
cofinanțări pentru 
afaceri noi

Cei interesați sunt invitați la o conferință de 
unde pot afla mai multe despre programul 
Ministerului Agriculturii | PAGINA 4

Ce spune președintele UDMR Covasna 
despre cazul jurnalistei amenințată  
cu spânzurarea | PAGINA 3

În etapa a 2-a contând pen-
tru Cupa României, Sepsi OSK 
a dispus cu rezultatul de 3-2 
de Dinamo București, pe Sta-
dionul Naţional de Rugby „Ar-
cul de Triumf”, fiind astfel cu 
un pas mai aproape de califi-
carea în faza următoare a com-
petiţiei. 
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