
Peste 30 de echipe  
la Romania Historic 
Winter Rally 
Resticţii de circulaţie spre Comandău

Fenomenalul șantier  
care a rupt un sat în două  
Saciova trece prin „durerile” modernizării cu o lucrare  
care a surprins sătenii și autorităţile 

Albumul „Băile Vâlcele  
de odinioară”, publicat 
printr-un proiect de  
promovare a identităţii 
naţionale

Cum se va celebra Ziua 
Unirii Principatelor luni, 
la Sfântu Gheorghe 
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„Anul șantierului” va fi 2022 pentru locuitorii 
satului covăsnean Saciova. Pentru că aici, de 
la finele lui 2021, au început lucrările la reabi-
litarea drumului comunal (DC25) care trece și 
prin Aninoasa, satul vecin, ambele componente 

ale comunei Reci. Finalul proiectului înseamnă 
un drum asfaltat, cu rețea de apă și canalizare 
dedesubt. O adevărată... revoluție infrastruc-
turală. 
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Joi: 76 de cazuri noi de COVID-19  
raportate în judeţ

De miercuri până joi la nivelul județului Covasna au 
fost raportate 76 de cazuri noi de COVID-19 și au fost 
efectuate 460 de teste. În aceeași perioadă, 48 de persoane 
s-au vindecat, însă patru pacienți infectați cu SARS-

COV-2 au pierdut lupta cu boala. Gradul de ocupare al 
paturilor destinate pacienților cu COVID-19 în județ 
este de 17,37%. Incidența la nivelul județului este de 
1,79/1.000. PAGINA 2

Un album despre staţiunea 
Vâlcele, celebră la începutul 
secolului al XIX-lea, a apărut 
la Editura Eurocarpatica a Cen-
trului European de Studii Co-
vasna-Harghita, în cadrul pro-

iectului „Promovarea identităţii 
naţionale româneşti prin lu-
crări reprezentative” cofinanţat 
de Secretariatul General al Gu-
vernului. 
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Programul sărbătorii 
de Ziua Unirii Principa-
telor, de luni, 24 ianuarie, 
cuprinde anul acesta, 
printre altele, un program 
religios, artistic, depuneri 
de coroane și difuzarea 
Horei Unirii. Pe fondul 
pandemiei și implicit a 
stării de alertă, eveni-
mentul se organizează 
fără public.  
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Peste 30 de echipe din ţară şi străinătate şi-au anunţat 
participarea la cea de-a şasea ediţie a competiţiei auto-
mobilistice internaţionale Romania Historic Winter 
Rally, care se va desfăşura la sfârşitul acestei săptămâni 
între localităţile Covasna şi Comandău. 

Competiţia rezervată maşinilor istorice este organizată 
de Clubul Auto Crono CV din Sfântu Gheorghe în cola-
borare cu Clubul francez ASPROMECA, sub tutela Fede-
raţiei Română de Automobilism Sportiv (FRAS), iar dis-
tanţa totală a raliului este 391 de kilometri, din care 
cele 16 probe speciale însumează 231 de kilometri. 
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