
Negocierile premierului desemnat Nicolae Ciucă, 
general al armatei române cu merite pe câmpuri de 
luptă din Irak, cu partidele politice altele decât AUR 
sunt în impas. Normal, aş zice, cunoscându-i pe „com-
batanţi”. PSD ar vrea să salveze România dar numai 
în condiţiile impuse de ei, ceea ce ar fi descalificant 
pentru PNL şi distrugător pentru ţară. USR ar vrea 
să salveze orice, dar numai dacă se reface fosta 

alianţă de guvernare. PNL-aripa Orban ar vrea cu 
oricine, dar nu cu Cîţu preşedinte PNL. PNL-aripa 
Cîţu ar vrea mai degrabă cu PSD decât cu USR sau 
cu Orban. 

Cumplit, complicat, naşpa. Mă întreb câtă vreme 
va accepta un general al armatei române să se com-
promită.  

(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3
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EDITORIAL 

Până unde şi până când se va compromite 
generalul Ciucă?

De Ziua Armatei, la Sfântu 
Gheorghe: „Avem câteva 
arme, și cea mai importantă 
este vaccinul”

Valul 4 al pandemiei CO-
VID-19 se manifestă din 
plin, curmând vieți și limi-
tând libertăți. Autoritățile 
dispun măsuri tot mai con-
testate și mai lipsite de sens 
și logică. Abisul dintre ta-
băra vaccinaților și cea a 
nevaccinaților se adâncește 
tot mai mult. Spitalele tri-
mit semnale că situația este 
mai gravă decât pare, ca-
drele medicale sunt epui-
zate, medicamente salva-
toare încă nu sunt disponi-
bile. În tot acest context 
năucitor, oamenii sunt 
prinși în mijlocul unui vâr-

tej în care își pun probleme 
și întrebări la care nimeni 

nu le răspunde pe înțelesul 
lor și cu răbdare.    lll pag.4

Cinci răspunsuri ale unui 
epidemiolog la cele mai 
frecvente întrebări pe care  
ți le pui despre COVID-19

Proiect de peste 5 milioane  
de lei pentru arii protejate  
din județ          lll pag.8

Un pic de coadă la vaccinare  
și la Sfântu Gheorghe  
Directorul DSP: „Slavă cerului, în ultimele zile  
a început să crească destul de frumos” 

Campania de vaccinare anti-
COVID prinde „avânt” și în ju-
dețul Covasna, dar abia după ce 
incidența de răspândire a bolii 
a trecut de 5/1000. Luni dimi-
neața, de pildă, la Centrul de 
Vaccinare de la sediul DAS din 
Sfântu Gheorghe erau persoane 
care așteptau afară, la coadă, să 
le vină rândul să primească doza 
de vaccin. lll pag.8

Polițiștii covăsneni  
au donat sânge  
pentru semenii lor           lll pag.7

Câștigătorii concursului 
„Armata prin ochii  
copiilor”, premiați  
la ceremonia de  
Ziua Armatei           lll pag.5

133 de cazuri noi 
raportate de  
duminică până luni  

De duminică până luni în județul Co-
vasna au fost raportate încă 133 de cazuri 
noi de COVID-19. În aceeași perioadă de 
timp, 58 de pacienți s-au vindecat și nu 
s-au înregistrat decese în cazul persoa-
nelor infectate cu SARS-COV-2, transmite 
Prefectura Covasna. Incidența la nivelul 
județului este în continuă creștere, iar 
luni a ajuns la 5,35/1.000.   lll pag.3

Răspunsurile sunt oferite de dr. Ioana Costachi, epidemiolog în cadrul DSP Covasna

Ziua Armatei a fost sărbătorită luni, chiar dacă într-un cadru 
mai restrâns și fără defilare și fanfară, și la Sfântu Gheorghe. Nu 
au lipsit însă depunerile de coroane și discursurile. Chiar dacă s-
a vorbit în mare parte despre rolul militarilor în trecutul, prezentul 
și viitorul țării, respectiv s-au adus omagii celor pierduți pe câm-
purile de luptă, nici subiectul COVID-19 nu a fost evitat, respectiv 
vaccinarea împotriva noului coronavirus.        lll pag.5

Echipele de handbal ale 
Sepsi-SIC conduc seriile  
din care fac parte, în  
campionatele de junioare

lll pag.3


