
Ni se pregăteşte o soluţie: Florin Cîţu, premier pe 
viaţă. Pentru că nu are cine să-l dea afară de la 
Palatul Victoria. Pentru că preşedintele tuturor ro-
mânilor nu mai ştie pe ce planetă joacă golf la Pianu 
de Jos.  

Am o vagă certitudine: ca să-l dai jos pe Cîţu 
trebuie să începi cu Iohannis. Adică asta ar fi ordinea 
care se vede acum: întâi Iohannis, apoi Cîţu. Dar ca 
să-l dai jos pe Iohannis e foarte complicat, şi nici nu 

ştiu dacă are alt sens decât să lungească boala de 
care suferă societatea românească predominant nos-
talgică şi masiv abulică. Să-l dai jos pe Cîţu ar fi mult 
mai simplu dacă la ideea asta benefică pentru ţară 
ar consimţi şi Iohannis. 

Premierul interimar Cîţu nu vrea dezbateri pe 
legea certificatului verde, care ar mai reduce numărul 
de infectări şi morţi din cauze asociate Covid 19. 

(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3
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EDITORIAL 

Premier pe viaţă?!

Ce investiții ar vrea să facă 
Dalnic cu finanțare prin 
Programul „Anghel Saligny”

Municipiul Sfântu Gheorghe 
conduce în topul localităților 
din județul Covasna care anali-
zează rata de vaccinare împo-
triva noului coronavirus, cu o 
acoperire de 30,62% din popu-
lația eligibilă. Urmează orașul 
Covasna, cu 28,19%, dar și co-
muna Ilieni, cu 26,94% vaccinați 
anti-COVID, rată mai mare chiar 
și decât Întorsura Buzăului 
(25,71%) sau Târgu Secuiesc 
(23,42%). Și comunele Chichiș 
(26,71%) și Comandău (25,81%) 
sunt în fruntea listei, chiar dacă 
nu putem vorbi de recorduri na-
ționale, ci dimpotrivă.   lll pag.5

Unde sunt cei mai mulți,  
dar și cei mai puțini  
vaccinați anti-COVID din județ 

Expoziţia „Balada  
fumului de ţigară”, 
deschisă la Casa cu 
Arcade din Sfântu 
Gheorghe           lll pag.8

Granturi de 25.000 de euro 
pentru dezvoltarea afacerilor 
tinerilor covăsneni  

Tinerii cu vârsta cuprinsă 
între 18 și 29 de ani, șomeri, 
care nu sunt în învățământ 
sau formare (adică fac parte 
din categoria NEETs) au po-
sibilitatea să acceseze fon-
duri europene de 25.000 de 
euro pe proiect, anunță echi-
pa StartUp Covasna.  

lll pag.4

Regulamentul privind parcările 
din Întorsura Buzăului a produs 
nelămuriri în rândul  
unor cetățeni 
O cititoare ne-a transmis mai multe întrebări pentru a  
clarifica cum va arăta viitorul parcărilor întorsurene  lll pag.5

Covid-19: Au fost aplicate 42 
de sancțiuni contravenționale 

lll pag.6

Expoziție outdoor „Dacii  
din estul Transilvaniei”  
la Palatul Suțu           lll pag.8

Tânăr reținut de poliție, 
după ce a condus beat,  
fără permis, o mașină 
radiată din circulație     lll pag.2

Peste 70% din unităţile  
de învăţământ din judeţ, 
în sistem online           lll pag.3

Cea mai mare rată de vaccinare e de puțin peste 30% și cea mai mică 7%

Comuna Dalnic a depus două cereri de finanțare la Programul 
Național de Investiții „Anghel Saligny”, prin care ar dori să 
obțină fonduri în valoare totală de aproximativ 16,2 milioane 
de lei.      lll pag.4

Luni: 38 de cazuri 
noi de COVID-19 
depistate în  
județul Covasna 

lll pag.3


