
Citesc pe reţelele sociale fel de fel de vorbe grele împo-
triva PNL Cîţu-Iohannis. Preşedinţii ăştia, că-s doi, sunt 
complet discreditaţi la această oră. Unii sunt de părere 
că ar trebui să le cântăm pe nas „veşnica pomenire”... 

Nu pot fi de acord; „veşnica pomenire”, dac-o iei în 
serios, e o cântare izbăvitoare pentru morţi, fie ei şi 
morţi politic, ori asta înseamnă să-i pomenim de bine 
câte zile om mai avea, ceea ce nu e posibil pentru că noi 

nu suntem sfinţi, nu suportăm la nesfârşit palmele şi 
bătaia de joc. 

Aşadar, PNL se va împărţi. Se va diviza. Din nou, că 
la ei ăsta e sport de partid mare şi istoric. Prea mare şi 
pre-istoric. Tabăra Orban, e clar, va face un nou partid, 
„Forţa liberală”, sau orice altă forţă, nu contează cum se 
va numi.  

(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3
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EDITORIAL 

Veşnica pomenire?! O iluzie

Studiu Vinca Minor: de la 
mai puțin de 12, la peste  
30 de urși în zona Ciomad – 
Balvanyos în nici 10 ani           lll pag.4Asociația Vinca Minor 

din Sfântu Gheorghe a dat 
un ajutor spre digitalizare 
Agenției Naționale pentru 
Arii Naturale Protejate 
(ANANP), după ce a pus la 
dispoziția custozilor ariei 
protejate Ciomad – Balva-
nyos un soft pentru gestio-
narea bazei de date - RAN-
GER APP. Demersul este o 
acțiune care face parte dintr-
un proiect european. 

lll pag.5

Ranger APP: pas spre digitalizare 
pentru custozii ariei protejate 
Ciomad – Balvanyos 

Creștere a  
numărului de  
cazuri noi de  
COVID-19: 167  
raportate marți 

lll pag.3

Consiliul Local Barcani a votat 
înființarea firmei COMPLEX 
TURISTIC LUGHET SRL

COVID-19: Peste 1.400 de  
persoane verificate cu privire  
la respectarea măsurilor   lll pag.3

Peste jumătate dintre români 
intenţionează să cumpere  
cel puţin un produs  
de Black Friday (studiu)   lll pag.6

Gyarfas Trio –  
Concert Cartoon Jazz           lll pag.2Proiect adresat  

elevilor și cadrelor 
didactice din  
județul Covasna

lll pag.2

Consiliul Local Bar-
cani și-a dat acordul 
pentru înființarea fir-
mei COMPLEX TURIS-
TIC LUGHET SRL, care 
să administreze spațiile 
de cazare din zona cu 
același nume din comu-
nă. Autoritățile locale 
își doresc ca prin acest 
demers să ofere independență și o mai mare legitimitate ac-
țiunilor derulate în clădirile destinate turismului construite 
din bani publici, ba chiar să devină o afacere de sine stătătoare, 
care să genereze profit prin închirierea vilelor și prin diverse 
alte servicii, bani care apoi să fie reinvestiți tot în turismul 
din zonă.       lll pag.5

Proiectul european de peste 
2,3 milioane de lei pentru 
protecția naturii din zona 
Balvanyos a fost finalizat  
Asociația Vinca Minor a început demersurile încă din 2019  

lll pag.4

Annas Achahbar,  
din nou în echipa etapei

lll pag.2


