
Se negociază totul. Nu doar funcţii pentru pribegii 
din politică, programe de guvernare sau mita electo-
rală pentru alegători. Se negociază nu doar prezentul, 
ci şi viitorul.  

„Uite că s-au înţeles pe Sănătate. Ce bine, domnule, 
ce înseamnă să fie dl. Rafila acolo, cu dl. Tătaru, să 

nu-i mai lase pe nebunii ăia de userişti să-şi facă de 
cap, să distrugă sănătatea oamenilor, că mor românii 
cu zile”. Aţi auzit, cu siguranţă, destule texte de-astea 
dacă vă uitaţi pe teveurile  supuse noii Puteri. Tot ce 
e rău în Sănătate se întâmplă din cauza foştilor 
miniştri userişti. (Dumitru Manolăchescu) lll pag.3
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EDITORIAL 

„Uite că s-au înţeles, săracii de ei. Doamne-ajută!”

PROIECT. Cum ar putea  
arăta viitorul parcărilor  
din Întorsura Buzăului

Peste 1,7 milioane de 
euro a costat crearea uneia 
dintre cele mai noi clădiri 
de birouri din județul Co-
vasna. Inaugurată vara a -
ceasta, clădirea este cu atât 
mai specială cu cât deține 
certificarea Passive House, 
pentru că este unică din 
punct de vedere energetic 
nu doar în România, ci și în 
Europa de Est. Ceea ce este 
cu atât mai mult de apreciat 
este că proiectul, realizat cu 
fonduri europene, este crea-
ția unei echipe formată din 
specialiști din județul Co-
vasna.     lll pag.6-7

Prima clădire de birouri din 
România cu standarde de viitor, 
creată de o echipă de covăsneni
Singurul sediu de firmă certificat „Passive House” din țară este în centrul  

municipiului Sfântu Gheorghe și servește drept sediu pentru o firmă de IT 

Ce trebuie să știe cetățenii care își doresc  

să închirieze un astfel de loc

Ministerul Finanţelor anunţă 
operaţionalizarea sistemului 
e-Factura pentru relaţia între 
companii şi autorităţile 
publice           lll pag.2

Județul Covasna a 
depășit 12.000 de 
cazuri de COVID-19 
de la începutul 
pandemiei 
Joi au fost raportate 99  
de noi infectări  lll pag.3

COVID-19: Au fost  
aplicate 35 de sancțiuni 
contravenționale       lll pag.10

4 sfaturi de la jandarmii 
covăsneni pe tema 
drumețiilor montane  
pe timp de toamnă   

Chiar dacă vremea s-a răcit, acesta nu 
este motiv de a pune echipamentele de 
drumeții în cui, ci dimpotrivă. Cu ajutorul 
câtorva reguli pentru călătorii în natură în 
siguranță, nicio aventură nu ar trebui evi-
tată. Asta ne transmit și jandarmii covăs-
neni, care vin cu patru recomandări im-
portante.      lll pag.3

Teatru de păpuși, literatură și arte 
vizuale, într-un proiect care a 
implicat 140 de copii covăsneni 
din medii dezavantajate  
Demersul a fost coordonat de Asociația Turul Madár          lll pag.4

Propunere legislativă din 
experiență covăsneană: prioritate 
la avize pentru construcțiile  
prin fonduri europene 

Coordonatorii proiectului 
care a redat municipiului 
Sfântu Gheorghe prima clă-
dire de birouri cu acreditare 
Passive House din România 
spun că au inițiat discuții 
cu parlamentarii UDMR Co-
vasna să modifice legislația, 
astfel încât să permită obți-
nerea de avize în regim de 
urgență în cazul proiectelor 
care derulează construcții din fonduri europene.      lll pag.7

Recomandările polițiștilor 
privind cumpărăturile  
în mediul online           lll pag.5

Autoritățile de la Întorsura 
Buzăului au pregătit un regula-
ment de organizare și funcțio-
nare al parcărilor din oraș, care 
urmează să ajungă la vot în Con-

siliul Local. Parcările vor fi de 
două tipuri: de reședință, pe 
care cetățenii le vor putea în-
chiria, și publice.         

lll pag.5


