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La ce farmacie poți 
duce medicamentele 
expirate  
Colectarea se face în ultima zi de joi  
a fiecărei luni

Consiliul Local Sfântu Gheorghe 
se va adresa UEFA din cauza 
scandărilor xenofobe

Consiliul Local (CL) Sfântu Gheorghe va depune 
la UEFA o plângere împotriva Federației Române 
de Fotbal (FRF), pe motiv că nu ia măsuri să 
oprească manifestările xenofobe și rasiste de pe 

stadioane. Decizia a fost luată în ședința de marți, 
15 noiembrie, și a pornit în urma discuției despre 
incidentele de vineri, din timpul meciului dintre 
Sepsi OSK și Petrolul Ploiești. PAGINA 5

Sanitas Covasna, despre 
salarizarea din sistemul 
sanitar: „Este un haos total”

Angajații din sistemul sanitar din județul 
Covasna au multe nemulțumiri legate de 
aplicarea Legii salarizării, subliniază pre-
ședintele Sanitas Covasna, Vasile Neagovici.  

Liderul sindicatului Sanitas din județul 
Covasna a spus că inflația și creșterea pre-
țurilor, haosul din sistemul medical din 
timpul pandemiei, cu sporuri promise și 
neacordate, sau faptul că există o lege a 
salarizării care nu se aplică unitar sunt câ-
teva dintre motivele care generează foarte 
multe nemulțumiri în rândul angajaților 
din sănătate. PAGINA 2

Cei care au făcut curat prin cutia cu medicamente și nu știu cum 
să procedeze cu cele expirate, le pot duce la Farmacia Medicom din 
Sfântu Gheorghe, în ultima zi de joi a fiecărei luni. Unitatea are 
contract cu o firmă care colectează deșeuri periculoase. PAGINA 4

Covăsneanca Raluca-Maria 
Bularca, premiată pentru 
implicarea de care dă dovadă 
Premiul i-a fost oferit la Sibiu,  
de către European Youth Village 

Președinta Asociației de Tineret „Împreună 
pentru Barcani”, Raluca-Maria Bularca, a primit 
un premiu din partea European Youth Village, la 
categoria „TINERI cu INIMIțiativă și prioRITMități 
care transformă satele din România”. Tânăra a 
spus, pentru CovasnaMedia.ro și Observatorul 
de Covasna, că acest premiu reprezintă o confirmare 
a faptului că ea și colegii săi din Asociație fac 
lucruri benefice pentru comunitatea din Barcani.  
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Peste 100 de angajați TESA din spitalele din 
județ primesc măriri salariale datorită  
unor sentințe judecătorești | PAGINA 3

EDITORIAL.EDITORIAL. Nu mai repară nimeni umbrele...
Pe vremuri auzeam pe sub geamuri o voce stridentă, înfometată, anunţând 

locatarii: „Reparăm umbrele, umbrele reparăm”. În ambele limbi vorbite prioritar în 
Sf. Gheorghe, evident. De multă, de foarte multă vreme în oraşul nostru nu mai 
repară nimeni umbrele. Vocea stridentă a amuţit în mod natural, omul care îţi repara 
pe loc umbrela contra unei sume minore s-a dus, iar alţii n-au venit în loc. 

Nu-şi mai repară nimeni nimic. Cumpărăm de nou tot ce înseamnă electronice, 
electrocasnice, aparate electrice şi diverse obiecte de uz casnic. Nu ştiu ce mai fac 
cizmarii din Simeria la care mă duceam să-mi repare încălţările, pentru că n-am mai 
dat pe la ei. 

 Dumitru Manolăchescu | PAGINA 3


