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Conducerea Spitalului 
Județean de Urgență, 
asigurată, în prezent,  
prin interimat

„În România  
mă simt mai bine”
Interviu cu  
Filip Bundan,  
întors în țară după  
trei ani la studii în UK 

 
Filip Bundan este un tânăr 

din Sf. Gheorghe care, în pe-
rioada octombrie 2017 – iunie 
2020, a studiat ingineria sis-
temelor la Warwick University 
în Coventry (Anglia), dar, după 
absolvire, a ales să se întoarcă 
acasă.  

Revenit pe meleagurile na-
tale, Filip a acceptat să își 
împărtășească experienţa, vor-
bind deschis și din perspecti -
vă strict personală despre di-
ferenţele culturale și despre 
avan tajele și dezavantajele din 
ambele ţări, pe care le-a sesizat 
pe durata efectuării studiilor 
în Regatul Unit.  
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Valea Mare a primit finanțare 
pentru instalarea a două stații de 
reîncărcare a mașinilor electrice

Comuna Valea Mare a reușit să obţină o finanţare de 50.000 
de euro prin Programul Naţional de Redresare și Rezilienţă 
(PNRR) pentru instalarea în localitate a două staţii de reîncărcare 
a mașinilor electrice. Momentan, nu se știe când vor fi acestea 
montate, dar autorităţile au început să pregătească documente -
le necesare pentru proiect, a spus, pentru CovasnaMedia.ro și 
Observatorul de Covasna, primarul Bogdan Marin. PAGINA 2

Conducerea Spitalului Judeţean „Dr. Fogolyán Kristóf” din Sfântu Gheorghe 
este asigurată în această perioadă prin interimat, adică pe bază de contracte cu 
durată determinată, pentru maximum șase luni. În perioada următoare se vor 
derula procedurile pentru organizarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor 
de management. PAGINA 3

Com’ON Sepsi:  
Încă șase inițiative  
vor fi implementate 
luna aceasta 
Elevii de la „Székely Mikó” vor inaugura  
laboratorul de geografie | PAGINA 5

EDITORIAL.EDITORIAL. Lumea pe dos
„S-a-ntors lumea pe dos” – zicea bunica atunci când vedea vreo maşină rătăcită 

speriind găinile pe uliţele colbuite ale Bărcăneştiului. Nu înţelegea ce rost are 
graba, de ce să fugi cu „otomobilul” ridicând munţi de praf când poţi sta comod, 
domneşte într-o căruţă trasă de cai, vorbind din mers cu moşii şi ţaţele de pe 
drum. Azi, dacă ar mai trăi, bunica mea ar avea mult mai mulţi ani decât Mihai 
Şora, explorând varianta de „cea mai în vârstă persoană de pe Pământ”. Nu e cazul, 

dar „lumea pe dos” a bunicii a rămas în mintea mea ca naivă exprimare a tot ceea 
ce nu suntem în stare, ori nu suntem pregătiţi să înţelegem. 

Veacul s-a schimbat, am păşit cu picioarele goale şi capul plin de prejudecăţi 
într-un nou mileniu, trezindu-ne, iată, în mijlocul unui coşmar: războiul la graniţă. 
Nu în Africa, ori în Orientul Mijlociu, ori prin America Latină, ci lângă noi.   

 Dumitru Manolăchescu | PAGINA 3

Doi bărbați, reținuți la Sfântu 
Gheorghe după ce au jefuit o sală 
de jocuri și au furat o mașină 
Tânărul care a condus autoturismul nu avea permis | PAGINA 6


