
Incendiu violent la 
Sfântu Gheorghe:  
o persoană a fost 
găsită carbonizată 

lll pag.2

Raport COVID-19:  
nici o localitate din 
județ cu incidență 
peste 3/1000 

lll pag.2

Municipalitatea  
a alocat anul trecut 
2,2 milioane de lei 
pentru funcționarea 
creșelor  
Primarul Antal Árpád susține  
că efortul financiar va fi din  
ce în ce mai greu de susținut  
din fonduri locale 
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SPORT 
 Sepsi OSK a remizat  
   pe terenul lui Dinamo 
 Sepsi-SIC și KSE Tg. Secuiesc,  
   câștigătoare în partide  
   restante din LNBF 
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Duminică, 14 februarie, au avut loc 
noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, 
Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, 
după ce la tragerile loto de joi, 11 febru-
arie, Loteria Română a acordat 20.050 
de câștiguri în valoare totală de peste 
938.500 de lei. 

Rezultatele extragerilor de duminică: 

Loto 6/49: 15, 33, 32, 47, 17, 11 
Joker: 13, 25, 11, 44, 18, +17 
Loto 5/40: 24, 19, 5, 33, 7, 36 
Noroc: 5 6 5 9 5 8 2 
Super Noroc: 3 6 6 7 8 9 
Noroc Plus: 0 7 3 3 1 9 

La Loto 6/49 se înregistrează la 
categoria I un report de aproximativ 

531.000 de lei (aproximativ 109.000 de 
euro). 

La Joker, la categoria I, este în joc 
un report în valoare de peste 19,5 mi -
lioane lei (peste 4 milioane de euro). La 
categoria a II-a se înregistrează un re-
port în valoare de aproximativ 156.000 
de lei (aproximativ 32.000 de euro). 

La Loto 5/40 se înregistrează, la 
categoria I, un report în valoare de 
peste 763.500 de lei (peste 156.600 
de euro), iar la categoria a II-a, la 
același joc, reportul este de aproxi-
mativ 163.000 de lei (peste 33.400 de 
euro). 

La Noroc există un report cumulat 

atractiv, în valoare de aproximativ 2,27 
milioane lei (peste 465.600 de euro).  

La Noroc Plus, la categoria I, se 
înregistrează un report în valoare de 
aproximativ 967.000 de lei (aproxima-
tiv 198.400 de euro).  

La Super Noroc, reportul cumulat 
este în valoare de peste 10.200 de lei.

Un nou ministru în vizită 
în județul Covasna,  
cu noi promisiuni  
Cseke Attila a trecut în revistă proiectele din 
cele cinci orașe care ar urma să fie finanțate  
din banii Statului   
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Un covăsnean i-a 
uimit pe jurații  
de la Românii  
au Talent! 

lll pag.5
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Numerele câştigătoare la extragerile loto de duminică, 14 februarie

Ministrul Agriculturii  
în Țara Cartofului  
• Încă un plan național și radiografia unei culturi cu tradiție în județul Covasna,  
   care în ciuda potențialului crescut, se zbate să supraviețuiască   
• Cum a decurs întâlnirea de la Târgu Secuiesc, unde a fost prezent Adrian Oros     lll pag.4–5


