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„Mereu am pledat pentru 
toleranță și înțelegere,  
nu pentru tabere și separare” 
Interviu cu subprefectul PNL, Cosmin Boricean

Au trecut aproape trei ani de 
când Cosmin Boricean a fost în-
vestit în funcția de subprefect al 
județului Covasna, la propunerea 
Partidului Național Liberal, pen-
tru unul dintre cele două posturi 
înființate în conducerea Institu -
ției Prefectului. De atunci au tre-
cut o pandemie, o criză guver-
namentală, a început războiul 
în Ucraina și au urmat criza 
energetică și cea a gazelor. Cum 
se resimt toate acestea de la ni-
velul funcției de subprefect de 
Covasna, ce atribuții are acesta 
și ce probleme trebuie și poate 
să rezolve? Care e specificul ju-
dețului nostru și ce crede despre 
finanțările care vin aici din ex-
terior? Acestea sunt câteva dintre 
întrebările la care ne-a răspuns 
subprefectul Cosmin Boricean 
în interviul care urmează.  
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Ajutoarele Moșului  
vin pe motocicletă, în 
Sfântu Gheorghe și Covasna 
Evenimentul de pe 5 decembrie  
va fi organizat diferit față de alți ani

Seara de 5 decembrie, în care vine 
Moș Nicolae, va fi marcată și în acest 
an într-un mod special în orașele 
Sfântu Gheorghe și Covasna, unde 
darurile pentru copiii cuminți vor 
veni, nu în trăsuri sau cu sania, ci pe 
motociclete luminoase, decorate festiv. 
Din cauza unor incidente petrecute 
anul trecut, ediția aceasta vine cu 
câteva schimbări. PAGINA 3

Nicolae-Ciprian Vrânceanu, 
fost prim-vicepreședinte 
PDL Covasna, este reținut 
pentru 30 de zile
El este acuzat de violență  
în familie, amenințare,  
rele tratamente aplicate  
minorului și corupere 
sexuală a minorilor; în 
paralel, și DNA îl cercetează 
pentru abuz în serviciu,  
cu un prejudiciu de 
3.152.699 lei | PAGINA 5

EDITORIAL.EDITORIAL. Fotbal, corupţie şi cadavre în Golf
O parte a iubitorilor de fotbal „curat” sunt revoltaţi de desemnarea micului stat 

Qatar drept gazdă a Campionatului Mondial de Fotbal care începe duminică. Pe 
bună dreptate, aş zice, pentru că multe sunt cusute cu aţă albă în afacerea asta. 

Acuze grave de corupţie planează asupra unor membri ai Comitetului Executiv al 
FIFA, care ar fi primit milioane de dolari mită pentru voturile lor în favoarea 

monarhiei din Golf. S-a vorbit de 1,5 milioane de dolari pentru cel puţin 3 şefi ai 
fotbalului din ţări africane. Au fost acuzaţi şi Platini, şi Blatter, doi mari oameni de 
fotbal la vremea respectivă, în 2010 adică, dar acuzele nu s-au putut dovedi, drept 
pentru care cazurile s-au închis. 

 Dumitru Manolăchescu | PAGINA 3

Zdob și Zdub cântă  
la Sfântu Gheorghe  
de Ziua României  
Concertul are loc vineri, 2 decembrie,  
iar biletele s-au pus deja în vânzare 
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