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Sfântu Gheorghe își 
propune reducerea 
emisiilor de CO₂ cu cel 
puțin 40% până în 2030  
Obiectivul este cuprins în noul Plan  
de Acțiune pentru Energie Durabilă  
și Climă adoptat de autorități

„În doi ani vreau să fac  
cât au făcut alții în 20” 
Interviu cu medicul Nicolae Enea, directorul medical  
al Spitalului de Cardiologie și consilier local în orașul Covasna

Ziua 30 noiembrie 2022 va rămâne în istoria 
orașului Covasna drept cea în care marele poet 
Mihai Eminescu a fost primit cu brațele deschise 
în comunitatea covăsneană. Cel care i-a dat „adresa” 
și care i-a făcut un loc astfel încât să se simtă ca 
acasă este doctorul, directorul medical și consilierul 

local Nicolae Enea. Sigur că a avut sprijin și că nu 
a fost singur în acest demers, dar nu contestă 
nimeni că inițiativa i-a aparținut. Este cel mai im-
portant și de suflet proiect al său și printre primele 
despre care mi-a vorbit când ne-am întâlnit să 
facem acest interviu. PAGINILE 4–5

Consiliul Local Sfântu Gheorghe a adoptat în ședința extraordinară 
de la mijlocul lunii noiembrie noul Plan de Acțiune pentru Energie 
Durabilă și Climă (în engl. SECAP). Acesta este documentul-cheie 
care prezintă modalitățile prin care se va acționa pentru atingerea 
obiectivului de reducere a emisiilor de CO2, luptând astfel împotriva 
schimbărilor climatice. PAGINA 3

EDITORIAL.EDITORIAL. Şoricul gros de la Târgul mare
Comercianţii care vând la un târg de Crăciun kilul de şorici cu 140 de lei sunt 

nişte ticăloşi! E prima reacţie când vezi-auzi despre nişte preţuri practicate pe la 
unele Târguri de Crăciun din ţară. La fel de ticăloşi sunt şi cei care îţi cer 70 de lei pe 
kilul de cartofi prăjiţi sau de varză călită. Prin comparaţie, când dai 70 de lei pe o 
porţie de ciolan afumat cu pensula ţi se pare suportabil. Nu e, e jaf la Târgul mare! 

De unde-or fi răsărit preţurile astea? Uite o întrebare fără răspuns imediat. Poate 
au plecat şi porcii, nu doar românii din ţară. Poate au fost omorâţi şi îngropaţi prea 
multe sute de mii de porci din cauza pestei. Poate că, pur şi simplu, aici ne-a adus 
inflaţia, aici suntem cu bunăstarea, ne permitem, rezistăm şi la preţurile astea 
nesimţite.  Dumitru Manolăchescu | PAGINA 3

Festivalul  
„Datina Junilor”  
de la Covasna va reuni 
pasionații de folclor  
de toate vârstele | PAGINA 5

În decembrie,  
„Casa păpușilor” este 
în haine de sărbătoare
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