
„Hai la Barcani” este îndemnul autorităților 
locale pentru ziua de 25 septembrie, care îi 
va aduce împreună pe toți iubitorii și crescă-
torii de animale ce vor participa la evenimentul 
organizat în zona Lughet din comuna covăs-
neană. Coordonatorii își propun să îmbine 
tradiția cu voia bună. Totuși, evenimentul nu 
este unul dedicat exclusiv crescătorilor de ani-
male, pentru că în cadrul acestuia vor fi și ac-
tivități diverse, mai ales destinate copiilor, a 
spus edilul Nicolae Pastor.  
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20 de cazuri noi de COVID-19 în județul Covasna 
Raportarea de miercuri transmisă de autoritățile centrale că încă suntem printre județele cu cele mai puține îmbolnăviri

Cei mai mari angajatori 
din județul Covasna  
în anul 2020 
Firma care se poziționează pe primul loc 
are aproape 850 de angajați       lll pag.5

Toate străzile din Barcani 
vor primi o denumire 
De ce s-a luat această decizie       lll pag.5

SJU: Paturi ATI, ventilatoare  
şi alte echipamente medicale 
achiziţionate cu fonduri UE, 
pentru gestionarea COVID-19 
Şase paturi ATI, 10 ventilatoare şi alte aparate necesare 

pentru terapia intensivă au fost achiziţionate de Spitalul Judeţean 
de Urgenţă din Sfântu Gheorghe printr-un proiect finanţat din 
fonduri europene, în vederea consolidării capacităţii de gestionare 
a crizei sanitare COVID-19. 
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COVID-19 la SJU: 14 pacienți 
pozitivi internați 
În ultima săptămână a fost înregistrat un deces asociat infecției 
cu SARS-COV-2      lll pag.2

Urmează la Barcani: 
tradiția „față în față” 
cu voia bună

Pestă porcină 
africană confirmată 
în trei gospodării 
din judeţ 

Trei cazuri de pestă porcină africană 
au fost depistate în localităţile Lunca 
Ozunului şi Băcel, iar autorităţile au 
dispus măsuri pentru limitarea extin-
derii bolii. lll pag.2
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Președintele USR PLUS 
Covasna, Dulányi-Balogh 
Szilárd, care în urmă cu o 
săptămână a fost revocat 
din funcția de subprefect 
al județului Covasna a vor-
bit miercuri, într-o con-
ferință de presă, despre 
mandatul său, respectiv 
experiențele trăite din 
Prefectura Covasna.   
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Raportarea de miercuri, 15 sep-
tembrie, a Grupului de Comuni-
care Strategică privind numărul 
de noi îmbolnăviri de COVID-19 
înregistrate în ultimele 24 de ore 
arată că în județul Covasna este 
20. Deși numărul este mare față 
de zilele precedente, este totuși 
unul dintre cele mai mici de la ni-
vel național. Și incidența la nivel 
județean rămâne cea mai scăzută 
din țară, 0,24/1000 de locuitori, 

cu mențiunea că este în creștere.  
Cazuri mai puține decât Covasna a 

avut miercuri Harghita (14), dar aici 
incidența este ceva mai mare (0,34/ 
1000).  

Peste 100 de cazuri noi au fost ra-
portare în această zi în Bacău (118), 
Bistrița Năsăud (121), Cluj (170), Con-
stanța (110), Iași (152), Ilfov (136), 
Maramureș (115), Prahova (105), Su-
ceava (157), Timiș (235) și Municipiul 
București (570).  

În total, la nivel național au fost ra-
portate miercuri 4.004 cazuri noi.  

„Până la această dată, la nivel național, 
au fost prelucrate 9.316.576 de teste RT-
PCR și 2.765.321 de teste rapide antige-
nice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 
19.673 de teste RT-PCR (9.372 în baza 
definiției de caz și a protocolului medical 
și 10.301 la cerere) și 24.935 teste rapide 
antigenice”, mai arată raportarea Grupu -
lui de Comunicare Strategică.  

 Iulia Drăghici – Taraș

Fostul subprefect  
Dulányi-Balogh Szilárd:  
„M-am simțit frustrat  
când am plecat” Concursul de tracțiune destinat cailor și o 

expoziție de berbeci vor fi principalele activități


