
Un amplu proiect de re-
gularizare al Râului Buzăului, 
cu scopul de a limita efectele 
distructive ale inundațiilor, 
care vizează zona Sita Buzăului, 
este în derulare. Investiția, pre-
văzută să fie încheiată în 2022, 
se ridică la peste 47 de milioane 
de lei. În prezent, este executată 
72% din lucrare, ne-a informat 
Administrația Bazinală de Apă 
Buzău – Ialomița, într-un răs-
puns la o solicitare transmisă 
de Observatorul de Covasna. 
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Doar 17 unități de 
învățământ covăsnene  
mai fac cursuri online

Peste 47 de milioane de lei 
pentru lucrări pe Râul Buzău,  
în zona Sita Buzăului 

70 de cazuri noi  
de COVID-19 
înregistrate la final 
de săptămână  lll pag.3

Șoferul care a supraviețuit 
accidentului mortal  
de pe DN12, polițist  
la IPJ Covasna

Turul Târgurilor de Crăciun,  
cu Lucian Mîndruță, ajunge  
și la Sfântu Gheorghe  

Turul Târgurilor de Crăciun, o campanie DIGIFM, derulată în perioada 
6 – 10 decembrie a.c., alături de Lucian 
Mîndruță, ajunge și la Sfântu Gheorghe. 
Astfel, în 9 decembrie, jurnalistul se va 
afla cu studioul mobil în reședința jude-
țului Covasna, de unde va transmite live 
între orele 17:00 – 19:00.         lll pag.4

Jandarmii covăsneni continuă tradiția:  
donații la Secția de Pediatrie a  
Spitalului din Târgu Secuiesc     lll pag.4

În etapa a 18-a din Liga 1, 
Sepsi OSK s-a deplasat pe terenul 
echipei CS Mioveni, unde s-a 
impus cu rezultatul de 2-0, astfel 
că alb-roșii au obținut cea de-a 
doua victorie din retur și se află 
pe poziția a zecea a clasamen-
tului. 

Prima repriză a fost echilibrată 
și până la deschiderea scorului 
niciuna dintre echipe nu și-a creat 
mari ocazii. În minutul 33, însă, 
Aganovic a executat un corner 
de pe partea stângă și Garutti a 
deviat balonul în propria poartă. 
La pauză, Sepsi OSK ar fi putut 

intra chiar cu un avantaj de două 
goluri, dar din lovitură liberă, de 
la aproximativ 25 de metri de 
poarta adversă, Mitrea a șutat în 
bara transversală. 

După reluare aspectul jocului 
s-a schimbat radical și CS Mioveni 
a fost aproape de a egala în mai 
multe rânduri. Întâi Niczuly a 
scos spectaculos lovitura liberă 
executată de Sanoh, apoi Balaur 
nu a nimerit cadrul porții dintr-
o poziție foarte bună. Mai mult 
chiar, gazdele au beneficiar și de 
un penalty, dar Buziuc a șutat 
peste poartă. Ultima șansă pentru 

CS Mioveni a avut-o Toma, iar 
Sepsi OSK a dat lovitura decisivă 
în minutul 88 când Mitrea a trans-
format o lovitură de pedeapsă 
pentru 2-0. 

Următoarea partidă pentru Sepsi 
OSK va avea loc duminică, 21 de-
cembrie, când la Sfântu Gheor ghe 
va veni Farul Constanța. 

 
Liga 1, Etapa a 18-a 
CS Mioveni - Sepsi OSK  
0-2 (0-1) 
Arbitru: Horațiu Feșnic, Asis-

tenți: Valentin Avram, Alexandru 
Cercei 

Au marcat: Garutti (33’-auto-
gol), Mitrea (88’-penalty) 

Cartonașe galbene: L.Dumitriu 
(26’), Buziuc (43’), Balaur (67’), 
Oancea (70’), Burnea (82’), Scar-
latache (88’) - Mitrea (30’), Dimi -
trov (49’), Niczuly (65’), Achahbar 
(90’+1) 

CS Mioveni: Ducan - Garutti, 
Scarlatache, Balaur – Oancea (Ră-
descu 73’), Panait (Vereș 80’), L. 
Dumitriu (Toma 46’), Burnea – 
Blănaru (Sanoh 46’), Rusu, Buziuc 
(Coșereanu 73’). Antrenor: Ale-
xandru Pelici 

Sepsi OSK: Niczuly - Dimi-

trov, Ninaj, Mitrea, Ispas – Bărbuț 
(Ștefănescu 69’), Eder Gonzalez, 
Fofana (Păun 69’), Aganovic 
(Achahbar 74’) – Luckassen 
(Chun chukov 87’), Golofca (Du-
mitrescu 87’). Antrenor: Cristia-
no Bergodi 

 Marius Raczek

Sepsi OSK aduce trei puncte de la Mioveni

În această săptămână 
majoritatea grădinițelor 
și școlilor covăsnene, 
289,  își pot aștepta preș-
colarii și elevii în bănci, 
conform Inspectoratului 
Școlar Județean (ȘJ) Co-
vasna. Astfel, doar 17 
unități școlare vor des-
fășura cursuri în regim 
online. 

Cele 17 grădinițe/ 
școli care vor desfășura 
cursurile online sunt 
din Zăbala, Malnaș Băi 
și Vârghiș.       lll pag.5

În urma impactului, un tânăr de 28 de ani  
a decedat           lll pag.3


