
Suntem încă la începutul isteriei. Încă e loc de glume, reportajele 
din Italia spun că în prietenoasa peninsulă ar fi cam ca pe vremea 
ciumei, ceea ce pe noi nu ne impresionează, noi ştim cum e de prea 
mulţi ani, avem deja o „ciumă roşie”, suntem imunizaţi, vaccinaţi. 
Trăim într-o carantină politică asumată democratic de vreo 30 de ani, 
ne-am obişnuit.  

Râdem noi, dar purceaua-i moartă-n coteţ. Am mai trecut prin asta la 

Colectiv, autorităţile ne spun că totu-i în regulă, suntem pregătiţi, luăm 
măsuri etc., în realitate e pe dos. Cei care circulă prin lume şi pierd vre-
mea prin aeroporturi zic altfel decât reprezentanţii Guvernului: e 
debandadă, poliţia de frontieră nu reacţionează, iar pe la graniţele tere-
stre, mai ales cele din vestul României, nu există mijloace care să de-
tecteze măcar banala febră. 

(Dumitru Manolăchescu) lll pag.2
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Suntem încă la începutul isteriei. Încă e loc de glume, reporta-
jele din Italia spun că în prietenoasa pe ninsulă ar fi cam ca pe vre-
mea ciumei, ceea ce pe noi nu ne impresionează, noi ştim cum e 
de prea mulţi ani, avem deja o „ciumă roşie”, suntem imunizaţi, 
vaccinaţi. Trăim într-o carantină politică asumată democratic de 
vreo 30 de ani, ne-am obişnuit.  

Râdem noi, dar purceaua-i moar tă-n coteţ. Am mai trecut prin 
asta la Colectiv, autorităţile ne spun că totu-i în regulă, suntem 
pregătiţi, luăm măsuri etc., în realitate e pe dos. Cei care circulă 
prin lume şi pierd vremea prin aeroporturi zic altfel decât 
reprezentanţii Guvernului: e deban dadă, poliţia de frontieră nu 
reac ţionează, iar pe la graniţele terestre, mai ales cele din vestul 
României, nu există mijloace care să detecteze măcar banala febră. 

Nu cred că vrea cineva să vadă din nou la lucru ucigătoarea 
tândă leală românească. Ne mişcăm greu, nu suntem pregătiţi şi ne 
e frică. Amestecul ăsta de incompetenţă şi frică ne poate garanta o 
foarte se rioasă problemă, mai ales că românii din ţările europene 
afectate de coronavirus deja se grăbesc să se refu gieze în sens in-
vers, mulţi îşi spun, probabil: dacă e să mor, măcar să mor acasă...  

Cineva a scris o carte, prin 1980, în care descria exact episodul 
de coronavirus rătăcit dintr-un laborator din Wuhan. În cartea asta, 
„Eyes of darkness” se cheamă ea, Dean Koontz vorbeşte despre o 
pandemie care se va sfârşi abia în vară, dar care va reveni în noiem-
brie cu forţe sporite. Nu cred în prezicători, bă nuiesc că există o 
explicaţie logică pentru „viziunea” scriitorului american, dar nu 
asta ne interesează a cum, ci rezolvarea problemei. Cum facem, ce 
facem noi dar ce fac şi alţii ca să nu scăpăm lucrurile de sub con-
trol. 

E aproape sigur că vom circula mult mai puţin, iar asta va face 
ca turismul mondial, nu doar cel românesc, să fie profund afectat. 
În Italia s-a renunţat la festivalul de la Ve neţia, iar asta e o blasfemie 
în toată regula... Dovedind, înainte de toate, FRICA. Nici spectacole 
de teatru, nici adunări publice, nici măcar cir culaţie abundentă pe 
străzi nu mai există în Italia.  

Revenim la noi. Încă nu ne agi tăm mai mult decât am face-o, 
să zicem, la un banal atac xenofob gen Ditrău, Baia Mare, Tg. Mureş 
ori Cluj Napoca. Dar la noi e întotdeauna cu „va urma”, pentru că 
ne plac teleno velele. La noi nu e ca în Italia, nu se duc cadrele med-
icale la pacientul care se simte rău, la noi e ca-n România: bolnavii 
merg la Urgenţe. E cel mai sigur şi, mai presus de orice, e gratis, 
nu? Dar e şi cel mai păcătos obicei în cazul unor viruşi, la în -
grămădeala uriaşă de la Urgenţe ei se duc de la unii la alţii... 
Apropo, avem şi în Covasna, la Întorsura Buzăului, trei bănuiţi de 
coronavirus doar pentru că familia a venit recent din Italia.  

Pe plan politic, aş garanta ur mă toarele efecte ale coron-
avirusului: 

1. Sufocat de frica de alegeri, PSD va boicota motivat de coro-
navirus alegerile anticipate – o face, deja, port-drapelul acestui 
partid, Victor Ponta. „Nu putem, n-avem voie, cum să faci 
adunări publice, cum să chemi lumea la vot?” etc. Ceea ce nici 
nu e o exagerare, nu-i nevoie de propaganda pesedistă ca să-i 
faci pe români să stea acasă în duminica votului de frica virusu-
lui ucigaş. PSD a făcut deja primul pas: urmând pilda PC din 
China, care şi-a amânat Congresul, Ciolacu e aproape sigur că 
va amâna Congresul partidului pe care-l interimează în chip de 
şef. A găsit, împreună cu Ponta, şi „premierul de coronavirus”: 
Raed Arafat.  

2. Preşedintele va fi aproape obli gat să accepte formarea unui 
guvern de sacrificiu, dar cu puteri depline, care s-o ducă până la 
iarnă. Doamne fereşte să se adeverească ce zicea Koontz, cum că 
virusul va reapărea şi mai puternic în iarna acestui an... Cu PSD 
majoritar în Parlament suntem în stare să stăm în interimat politic 
încă un deceniu. 

3. Orice bolnav, orice victimă a coronavirusului va fi decontată 
de „prestaţia sub orice critică” a guvernului liberal. PSD se va spăla 
pe mâini, ca în atâtea alte ocazii.  

Ţara va fi aruncată în criză de cei care se vor folosi de coro-
navirus ca să-şi motiveze frica de alegeri şi să mai câştige nişte 
voturi de la electoratul debusolat. La noi totul se reduce la 
politică. Şi boala, şi viaţa, şi moartea au conotaţii po litice. Par-
lamentul, Frica şi Curtea Constituţională – iată cine sunt 
decidenţii. E suficient să apară un deces, un singur deces provo-
cat de coronavirus în România pentru ca toate calculele politice 
anterioare acestui virus să fie date peste cap. Nimeni nu ştie ce 
lucruri se vor schimba, dacă se vor schimba, în opţiunile noastre 
de vot până la alegerile la termen din iarnă, dar un lucru e clar: 
coronavirusul poate schimba guverne şi calcule electorale.

✍ Dumitru Manolăchescu

EDITORIAL

La finalul meciului din ultima etapă a 
sezonului regulat al Ligii I la fotbal, Astra 
Giurgiu - Sepsi OSK Sf. Gheorghe, scor 2-
2, au apărut mai multe reacții negative cu 
privire la abordarea alb-roșilor din repriza 
secundă, când au fost egalați după ce au 
condus cu 2-0. Inclusiv în paginile Obser-
vatorului de Covasna a apărut un material 
pe marginea acestei teme. 

Finanțatorul echipei noastre, Diószegi 
László, s-a simțit dator să ofere cititorilor 
unele explicații pe marginea celor petrecute. 
Iată ce a declarat Diószegi László, în exclusiv-
itate pentru Observatorul de Covasna: „Am 
rămas stupefiat și eu după acea cădere 
inexplicabilă a jucătorilor, survenită după 
minutul 60. Am citiți și ceea ce ați scris 
dumneavoastră și mi se pare absolut corect să 
puneți lucrurile într-o astfel de lumină. De 
aceea am dorit să lămurim situația. Într-
adevăr, la Giurgiu am închis intenționat tele-
fonul deoarece așa-ziși suporteri începuseră să 
mă sune încă de la pauză să îmi ceară 
explicații, deși scorul era 2-0. Nu sunt mul -
țumit de atitudinea afișată de echipă după 
minutul 60 și mai ales în finalul meciului de 
la Giurgiu. Am căzut totalmente și am luat 
două goluri ușoare, într-un singur minut, cea 
ce este impardonabil. Pe final, în loc să atacăm 

să marcăm golul de 3-2 ne-am mulțumit cu 
puțin, cu un joc lateral. E drept că fără un 
șuteur veritabil este greu să marchezi de la 
distanță, dar determinarea a lăsat de dorit și 
am să le transmit asta fotbaliștilor și antreno-
rilor. 

Referitor la schimbările operate de Leo 
Grozavu, cred că tehnicianul nostru a avut 
dreptate. Csiszer fusese deseori depășit de 
Valentin Gheorghe în viteză, în prima repriză, 
așa că era normală schimbarea lui. Cum altă 
soluție pentru postul de fundaș dreapta nu 
avem, a trebuit retras Dimitrov, care, așa cum 
ați spus, jucase excelent ca mijlocaș. Introdu -
cerea lui Ștefănescu am crezut că va dinamiza 
atacurile, dar nu s-a întâmplat întocmai. De-
spre schimbarea lui Carnat, cred că are la bază 

aportul său nul în defensivă. Dacă vă uitați pe 
înregistrare, Grozavu i-a strigat în mod repetat 
lui Carnat, în primele 45 de minute, să coboare 
să îl ajute pe Csiszer. Acest lucru s-a întâmplat 
de prea puține ori. Poate că aceasta a fost 
motivația lui Leo. Personal am crezut că intro-
ducându-l pe Celea în teren vom juca folosind 
un sistem cu trei fundași centrali, dar Celea a 
jucat foarte bine pe post de mijlocaș.  

Știu că este greu de explicat atunci când 
pierzi puncte de la 2-0, mai ales în contextul 
în care Astrei îi trebuia acest punct. Vă asigur 
însă, pe toți covăsnenii, că nu a fost nimic 
necurat la acest meci. Îmi mențin părerea de-
spre fotbal, care este marea mea bucurie. Nu 
avem nevoie de aranjamente și nu ne vom im-
plica niciodată în așa ceva. Preferăm să jucăm 
cinstit, corect, și să fim astfel tratați în lumea 
fotbalului românesc. Cât timp eu voi fi la echi -
pă nu va exista termenul de blat sau aranja-
ment. Pe de altă parte, cred că este nocivă 
echipei o astfel de stare de spirit. Sunt repetate 
cazurile în care suntem făcuți cumpărători 
dacă batem într-un meci, ori vânzători dacă 
îl pierdem. 

Sepsi OSK vrea să impună o conduită deo -
sebită, în care corectitudinea este o constantă 
de la care nu ne putem abate niciodată”. 

lll Cristian Frisk

Virusul ucigaş, Viaţa în 
carantină, Votul mortal 

Candidatul pentru Primăria Oraşului Întorsura Buzăului din 
partea organizaţiei politice PRO România Întorsura Buzăului este 
Cătălin Morar, fost consilier local şi judeţean, actualmente angajat 
al Gărzii Forestiere Braşov. 

Înainte de lansarea candidaturii, a avut loc procedura de formare 
legală a filialei locale PRO România Întorsura Buzăului, iar, total 
neaşteptat, filiala locală aparţine de PRO România Braşov. 

„În momentul în care grupul de inițiative care mi-a solicitat să can-
didez şi să fiu de acord să fim o echipă în susţinerea candidaturii la pri-
mar, la Consiliul Local, în acel moment la Sfântu Gheorghe (n. red. PRO 
România Covasna) nu exista desemnat un preşedinte. Cunoscând 
organizaţia PRO România Braşov, ştiind-o una puternică, am zis să 
încerc să apelez la conducerea organizaţiei respective să cer o soluţie. 
Întâi a fost ideea de a intra în PRO România a întregii echipe, după 
care trebuia rezolvată problema formării legale a organizaţiei, ori dacă 
la Sfântu Gheorghe nu aveam cu cine să discutăm, am zis să mergem 
la Braşov. Braşovul a obţinut derogare să se ocupe de înfiinţarea 
organizaţiei până la numirea unei conduceri la Sfântu Gheorghe. În 
continuare noi am cerut sprijin, Braşovul având o organizaţie 
puternică, să ne acorde consiliere şi în acest moment, chiar dacă la 
Sfântu Gheorghe s-a format o conducere”, ne-a spus candidatul pentru 
funcţia de primar al Oraşului, Cătălin Morar. 

Candidatura lui Cătălin Morar a fost propusă de preşedintele 
organizaţiei PRO România Întorsura Buzăului, Mircea Morar. Toţi cei 
care au participat la şedinţă au fost de acord cu propunerea, iar astfel 
Cătălin Morar a fost ales în unanimitate de colegii săi să candideze la 
funcţia de primar al Oraşului covăsnean. 

 „Clasa politică care ne conduce astăzi a avut timp 12 ani să demon-
streze că poate să gestioneze resursele acestui oraş, a demonstrat că este 
incapabil. Ne este câteodată frică să mergem noaptea pe stradă, ne e 
ruşine că ajungem acasă cu pantofii murdari.Vrem alt primar, un pri-
mar mai tânăr, mai capabil, cu un trecut curat, fără să fi avut niciun 
fel de probleme care să îi păteze personalitatea”, a transmis Mircea 
Morar. 

 
Infrastructura şi dezvoltarea locală, principalele obiective 

 
Întrebat care ar fi principalul obiectiv în eventualitatea în care ar 

câştiga alegerile de la Întorsura Buzăului, Cătălin Morar a spus că in-
frastrucura va fi o preocupare permanentă, însă dezvoltarea locală 
trebuie şi ea prioritizată. 

„Consider că infrastructura oraşului trebuie modernizată, dar las 
acest aspect să fie o activitate curentă, să ne preocupe permanent şi să 
fim zi de zi ocupaţi de acest lucru. Mă gândesc foarte mult şi la dez-
voltarea oraşului, ar trebui să elaborăm o strategie de dezvoltare ca să 

nu avem în continuare o strategie de dezvoltare aprobată în Consiliul 
Local care să semene cu o strategie de dezvoltare cu a unei comune sau 
a unui alt oraş. Trebuie să ne gândim la ce oportunităţi oferă zona, la 
ce oportunităţi oferă oamenii din zona noastră, pentru dezvoltarea 
economică şi pentru prosperitatea cetăţenilor noştri”, a spus, pentru 
Observatorul de Covasna, Cătălin Morar. 

 
Cătălin Morar are experienţă în ceea ce priveşte  
campaniile electorale 

 
Candidatul la Primăria din Întorsura Buzăului nu este la prima 

experienţă electorală. Acesta spune că încă din anul 2004 a fost 
„aproape de cei care au organizat campanii electorale”. 

„Pot să spun că am fost încă din 2004 aproape de cei care au orga-
nizat campanii electorale pentru funcţia de primar, pentru funcţiile de 
consilieri locali. Din 2004 am fost consilier local 2 mandate, nu a fost 
complet al doilea mandat, căci în 2009 când am fost numit director la 
Agenţia de Protecţie a Mediului mi-am dat demisia. Am amânat o 
candidatură, am fost în faţa unei propuneri în anul 2015, din partea 
unui partid puternic, în idea de a se pregăti alegerile din 2016”, spune 
Cătălin Morar. 

În cadrul aceleaşi întâlniri, Dorin Enea, membru în PRO România 
Braşov, le-a transmis noilor membri de partid să încerce să întărească 
permanent organizaţia, să se ferească de atacuri „murdare” şi să 
promită exact cât pot face, dar şi că unul dintre obiectivele partidului 
este acela de a convinge tineretul să rămână în ţară. 

lll David Leonard Bularca

Diószegi László își apără jucătorii și antrenorii

PRO România Întorsura Buzăului şi-a anunţat  
candidatul la primăria oraşului  
În aceeaşi zi a avut loc şi constituirea legală a filialei PRO România Întorsura Buzăului 
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teDISPOZIŢIA NR. 335/2020 
privind convocarea întrunirii în şedinţă ordinară a Consiliului Local  

al Municipiului Sfântu Gheorghe 
 

Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna; 
În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 

DISPUNE 

ART. 1. – Se convoacă întrunirea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului 
Sfântu Gheorghe, pentru data de 27 februarie 2020, ora 14,00 în sala de şedinţe a Con-
siliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi: 
1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului general al Munici -
piului Sfântu Gheorghe la data de 31.12.2019. 
Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V. 
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea sprijinirii bisericilor creştine din Munici -
piul Sfântu Gheorghe. 
Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V. 
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul 
local pentru instituirea fondului de relaţii internaţionale, pe anul 2020. 
Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V. 
4. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru 
personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, pe anul 2020. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V. 
5. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru 
personalul din cadrul Casei de Cultură „Kónya Ádám” din Municipiul Sfântu Gheorghe, 
pe anul 2020. 
Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, IV, V. 
6. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru 
personalul din cadrul Teatrului „Andrei Mureşanu” din Municipiul Sfântu Gheorghe, pe 
anul 2020. 
Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, IV, V. 
7. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achitării cotizaţiei de membru a Munici -
piului Sfântu Gheorghe pentru anul 2020 către Asociaţia Grup de Acţiune Locală SEPSI. 
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.  
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V. 
8. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea directă a bunului imobil situat pe str. 
Vasile Goldiș nr. 9, bl. 22, Ap.2, Sfântu Gheorghe, în favoarea chiriaşei Ferencz Enikő. 
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.  
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V. 
9. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă 
gratuită asupra unor spaţii din imobilul situat în str. Libertății nr. 7, domeniul public al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, în favoarea Muzeului Național Secuiesc. 
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V. 
10. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii Contractului de locațiune 
nr. 69.270/21.11.2016 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și BANDRINO S.R.L. 
Sfântu Gheorghe. 
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.  
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V. 
11. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune 
nr. IN 1340/14.03.2005 încheiat cu Orange România S.A. 
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.  
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V. 
12. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a spațiilor de joacă situate pe domeniul public al Municipiului Sfântu Gheor -
ghe. 
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. II, V. 
13. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării H.C.L. nr. 27/2020 privind 
atribuirea în folosință gratuită a unui apartament, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, 
în favoarea Societății Naționale de Crucea Roșie- Filiala Județeană Covasna. 
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V. 
14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea revocării dreptului de folosinţă gratuită 
ale unor beneficiari asupra unor terenuri atribuite în scopul construirii unor locuinţe uni-
familiale, situate în str. Borvíz. 
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V. 
15. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării anuale, revizuirii şi stabilirii 
chiriilor aferente locuinţelor A.N.L. din Municipiul Sfântu Gheorghe, începând din data 
de 01.03.2020. 
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V. 
16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind împuternicirea temporară a consilierul local Bálint 
Iosif pentru reprezentarea municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a 
Asociaților URBAN-LOCATO S.R.L. 

Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.  
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V. 
17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării Documentaţiei de Avizare 
a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reamenajarea, restaurarea imo-
bilului educaţional situat pe str. Gábor Áron nr. 18 din Municipiul Sfântu Gheorghe”, apro-
bat prin HCL nr. 441/2017. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, IV, V. 
18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea HCL nr. 164/2019 pentru actualizarea 
devizului general al Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiec-
tivul de investiţii „Creşterea calităţii arhitectural-ambientale, reabilitare termică Şcoala 
Gimnazială Gödri Ferenc structura GPP Árvácska, str. Romulus Cioflec nr. 14 din Munici -
piul Sfântu Gheorghe”, aprobat prin HCL nr. 293/2017, cu modificările şi completările ul-
terioare. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, IV, V. 
19. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare 
destinație din zonă industrială în zonă de locuințe și servicii” str. Gyárfás Jenő, Municipiul 
Sfântu Gheorghe. 
Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. II, V. 
20. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 
5/04.12.2019 pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal „Modificare parțială PUZ Zona 
Centrală”, Municipiul Sfântu Gheorghe. 
Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. II, V. 
21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii contractului de finanțare 
secvențial între Municipiul Sfântu Gheorghe și Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheor -
ghe, aferent anului 2020, pentru finanțarea programului sportiv „Promovarea sportului 
de performanță la ramurile sportive practicate la CSM Sfântu Gheorghe: arte marțiale, 
atletism, gimnastică, handbal, judo, lupte pentru sezonul competițional 2019-2020”. 
Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V, VI. 
22. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării HCL nr. 413/2019 privind 
aprobarea antemăsurătorii și valorii lucrărilor silvice ce vor fi efectuate în anul 2020 din 
fondul forestier proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv a prețului 
materialului lemnos ce se va valorifica către persoane fizice și persoane juridice  
Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. II, V. 
23. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de finanțare între Județul 
Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Covasna și Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Mu-
nicipiului Sfântu Gheorghe în vederea finanțării costului pe anul 2020 pentru copii/tinerii 
instituționalizați sau aflați la asistenți maternali profesioniști, persoane cu dizabilități, 
persoane vârstnice instituționalizate. 
Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V. 
24. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării H.C.L. 43/2020 privind sta-
bilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării Complexului „Zathureczky Berta” pe 
anul 2020. 
Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V. 
25. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 
Local al Municipiului Sfântu Gheorghe. 
Prezintă: preşedinte de şedinţă. 
26. – DIVERSE. 
 
ART. 2. - Materialele înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în 
format electronic/suport hârtie, în funcție de opțiunea fiecăruia exprimată la începerea 
mandatului. 
ART. 3. - Amendamentele asupra proiectelor de hotărâri se vor formula în scris și se vor 
depune la secretarul general al municipiului cel târziu până la data ținerii ședințelor 
comisiilor de specialitate.  
ART. 4. – Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin mass-media și va fi 
afișată pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.  
ART. 5. – Cu executarea prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul general al mu-
nicipiului Sfântu Gheorghe și Compartimentul Administrație Locală din cadrul Primăriei 
Municipiului Sfântu Gheorghe. 
 
Sfântu Gheorghe, la 21 februarie 2020. 
 
PRIMAR CONTRASEMNEAZĂ 
Antal Árpád-András SECRETAR GENERAL 

Kulcsár Tünde-Ildikó
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O familie venită săptămâna trecută din 
Italia a fost izolată într-o locuinţă din 
oraşul Întorsura Buzăului, deşi nu prezintă 
simptome de boală, măsura fiind luată pre-
ventiv, în contextul măsurilor dispuse de 
autorităţi pentru prevenirea răspândirii 
infecţiilor cu coronavirus. 

Prefectul judeţului Covasna, Iulian Con-
stantin Todor, a precizat, luni, că este vorba de-
spre trei persoane, părinţii şi un copil, care au 
venit cu avionul în România pe 20 februarie. 

El a mai menţionat că nu există motive de 
panică, situaţia fiind sub control. 

„Cele trei persoane nu prezintă simptome 
de boală, dar, pentru siguranţă, o echipă de la 
Direcţia de Sănătate Publică a plecat spre În-
torsura Buzăului pentru a face testele minime 
care se impun”, a declarat Iulian Constantin 
Todor. 

Potrivit acestuia, Comitetul pentru Situaţii 
de Urgenţă Covasna, reunit în cursul serii de 
duminică, a stabilit un plan de măsuri pentru 
a se acţiona cu promptitudine în cazul 
apariţiei oricărei suspiciuni la nivelul ju -
deţului, printre altele fiindu-le solicitate 

autorităţilor locale să găsească spaţii cores -
punzătoare de carantină în eventualitatea în 
care vor apărea persoane infectate cu noul 
coronavirus. 

Viceprimarul oraşului Întorsura Buzăului, 
Ştefan Platon, a declarat că foarte mulţi local-
nici lucrează în Italia, dar majoritatea trăiesc 
în partea sudică a peninsulei, care nu este 
afectată de noul coronavirus. 

Acesta a îndemnat oamenii să reacţioneze 
cu calm şi responsabilitate, să nu dea crezare 
zvonurilor şi să se documenteze din surse ofi-
ciale şi credibile, să respecte recomandările 
făcute de autorităţi. 

„La solicitarea Prefecturii Covasna, adre -
sată tuturor unităţilor administrativ-teritori-
ale din judeţ, am identificat şi noi câteva spaţii 
de carantină, dacă va fi cazul. Avem două 
cămine culturale care au camere bine 
întreţinute, o sală de sport unde sunt nişte 
birouri care ar putea fi folosite în acest scop şi 
o fostă cantina transformată în motel (...) Le 
recomandăm oamenilor să nu intre în panică”, 
a spus Ştefan Platon. 

lll Agerpres 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională  
prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020.

Comunicat de presă
Data: 25.02.2020

Cod proiect SMIS2014: 119415 
 
În data de 19.12.2019 a fost semnat contractul de finanţare al proiectului sus menţionat între 
Beneficiarul Asociaţia Vinca Minor şi Ministerul Fondurilor Europene. 
 
Aria vizată de proiect este situl de interes comunitar (Natura 2000) ROSCI0037 Ciomad-
Balvanyos, cu o suprafaţă de 5976.6 ha.  
 
Beneficiar: Asociaţia Vinca Minor 
 
Durata contractului: 01.11.2019 – 31.10.2021 
 
Valoarea totală a proiectului: 2.318.123,15 lei, din care valoarea eligibilă este 2.294.223,15 lei.  
Valoarea cofinanţării UE: 1.950.089,67 lei. 
 
Scopul proiectului este creşterea gradului de protecţie si conservare a biodiversităţii în situl 
Natura 2000 Ciomad-Balvanyos, prin implementarea unor măsuri de management din Planul de 
management al sitului 
 
Rezultate aşteptate:  
1 gard protector de 350 m cu podeţ de 30 m în turbăria din Torjafürdő  
23 panouri de avertizare amplasate în sit 
1 soft pentru gestionarea bazei de date a administratorului ariei protejate 
1 bază de date despre arbori bătrâni, arbori indigeni 
1 studiu despre habitatele de turbării  
1 studiu privind tendinţa speciilor invazive în sit  
3 puncte de colectare închise a deşeurilor  
6 rapoarte de monitorizare privind habitatele şi speciile de interes comunitar 
1 traseu turistic amenajat cu panouri, indicatoare, bănci, scări, balustrade 
3 locuri de odihnă amenajate cu mese, bănci, locuri pentru foc 
24 activităţi de educaţie ecologică în şcolile din Bixad şi Turia  
6 activităţi de educaţie ecologică pe traseele tematice din sit  
1 film documentar despre sit  
2 forumuri organizate pentru consultarea localnicilor 
1 pagina de web actualizată 
4 comunicate de presă  
2 conferinţe de presă 
4 cursuri de instruire pentru administratorul ariei protejate 
1 set de echipamente penru administratorul ariei protejate 
 
Date de contact Birou proiect:  
Str. Pârâului nr. 6, Sfântu Gheorghe, Tel: +40 729 276 214, E-mail: vincaminor.tehnic@gmail.com 
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O familie venită din Italia, 

izolată preventiv la  

Întorsura Buzăului

O persoană din Sfântu Gheorghe 
venită din Italia duminică, 25 februarie, 
a fost transportată la Unitatea de Primiri 
Urgențe (UPU) de la Spitalul Județean 
„Dr. Fogolyán Kristóf ” din reședința de 
județ.  Pacientul avea stare febrilă, iar 
măsura a fost luată preventiv, în contex-
tul măsurilor dispuse de autorităţi pentru 
a preveni răspândirea infecţiilor cu coro-
navirus, conform  Direcției de Sănătate 
Publică (DSP) Covasna.  

„O persoană cu stare febrilă va fi trans -
portată preventiv de paramedici la UPU 
pentru investigații de specialitate. Trans-
portul se realizează, în condiții de si -
guranță, cu o autospecială de transport 
personal și victime multiple”, ne-a declarat 
purtătorul de cuvânt al ISU Covasna, Ma -
rius Tolvaj. 

Directorul DSP Covasna, Ágoston Lász -
ló, a precizat că ar fi vorba de o familie din 
Sfântu Gheorghe venită din Italia. Pentru 
că o persoană a avut o ușoară stare febrilă, 
s-au luat măsuri pentru siguranță deplină.  

Acesta a menționat de asemenea că nu 
există motive de panică și că oamenii tre-
buie să își păstreze calmul.  

Deși inițial s-a luat în calcul varianta 
transportării pacientului la Institutul Na -
țional de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei 
Balș” din București, specialiștii au decis că 
acesta va rămâne izolat la Spitalul Județean 
„Dr. Fogolyán Kristóf ”.  

„Se trimit la «Matei Balș» numai probe 
pentru că starea pacientului nu indică să 
fie transportat personal. Se trimit numai 
probe. Inițial așa ne-am înțeles că va fi 
primit acolo, dar până la urmă va fi izolat 
aici pentru că starea pacientului nu indică 
să fie transportat. (...) Cazul respectiv a 
sosit în județul Covasna ieri seara și de 
atunci nu a avut contact cu nimeni. Au 
stat în propriul apartament. Una dintre 
persoane a avut o stare febrilă, nu foarte 
mare, dar puțin peste 37 și în mod preven-
tiv s-a luat această decizie, să vedem dacă 
se confirmă sau nu. Chiar și în cazul în 
care, teoretic vorbind, s-ar confirma, cum 
am mai spus, nu au avut contact cu ni-
meni. Au știut de situație. Au înțeles și au 
stat acasă și nu au avut contact cu nimeni. 
Nu e caz de panică în niciun caz”, ne-a de-
clarat Ágoston László. 

În momentul de față nu există simptome 
care ar duce la ideea că pacientul ar fi in-
fectat, spune managerul Spitalului de 
Urgență, András-Nagy Róbert. Acesta a 
adăugat că doar acele cazuri sunt suspecte 
care vin din zonele de carantină din 
străinătate.  

„În momentul de față nu este nimic de 
speriat. Este o chestiune de rutină. Ce vă pot 
confirma în momentul de față este că a fost 
adus cu ambulanța un pacient care s-a reîn-
tors dintr-o zonă expusă în străinătate, dar 
în momentul de față nu prezintă nicio simp-

tomatologie care să ne conducă la ideea că 
ar fi contaminat cu virusul corona. Pentru a 
confirma acest lucru noi am confirmat probe 
biologice care vor fi supuse în zilele ur -
mătoare la investigații și care o să confirme 
sau nu această situație”, ne-a spus András-
Nagy Róbert.  

Totodată, conform Agerpres, luni, 24 
februarie, s-a luat măsura izolării într-o 
locuinţă din oraşul Întorsura Buzăului a 
unei familii venite din Italia. Deși niciuna 
dintre persoane nu prezenta simptome de 
boală, decizia a fost luată, de asemenea, în 
contextul măsurilor dispuse de autorităţi 
pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu 
coronavirus. 

Ministerul Sănătății a emis o informare 
pentru cetățeni care conține 10 elemente 
comportamentale care trebuie urmate în 
ceea ce privește coronavirusul (Covid-19): 

1. Spălați-vă mâinile de multe ori; 
2. Evitați contactul cu persoane care sunt 

suspecte de infecții respiratorii acute; 
3. Nu vă atingeți ochii, nasul și gura cu 

mâinile; 
4. Acoperiți-vă gura și nasul dacă stră -

nutați sau tușiți; 
5. Nu luați medicamente antivirale si 

nici antibiotice decât în cazul în care vă 
prescrie medicul; 

6. Curățați toate suprafețele cu dez -
infectanți pe bază de clor sau alcool; 

7. Utilizați masca de protecție doar în 
cazul în care suspectați că sunteți bolnav 
sau în cazul în care acordați asistență per-
soanelor bolnave; 

8. Produsele „MADE in CHINA” sau pa-
chetele primite din China nu sunt pericu-
loase; 

9. Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți 
sau v-ați întors din China sau zonele în 
carantină din Europa de cel puțin 14 zile; 

10. Animalele de companie nu transmit 
coronavirus.  

lll Daniela Luca

O persoană din Sf. Gheorghe 
venită din Italia, transportată  
la spital în stare febrilă  
Specialiștii îndeamnă oamenii să își păstreze calmul
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Peste 100 de persoane născute în județul 
Covasna își sărbătoresc ziua de naștere doar în 
anii bisecți, adică din patru în patru ani, pe 29 
februarie. Pentru că și 2020 are 366 de zile, le-
a venit și rândul lor să marcheze această zi 
cum se cuvine. Chiar dacă ar putea părea că 
sărbătoriții așteaptă cu sufletul la gură această 
zi, unii spun că nu obișnuiesc să dea petreceri 
nici măcar o dată la patru ani.   

Chiar dacă șansele ca o persoană să vină pe 
lume pe 29 februarie sunt foarte mici, 186 de per-
soane din județul Covasna au avut acest „privi-
legiu” în perioada 1920-2016, conform datelor 
furnizate la solicitarea noastră de Serviciul Public 
Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor 
Covasna.  

Așadar, în urma verificărilor efectuate în Reg-
istrul Național pentru Evidența Persoanelor, s-a 
constatat că în 1920, în județul Covasna, s-au 
născut în această zi 6 persoane, în 1924 – 3 per-
soane, în 1928 – 6 persoane, iar în 1932 – 7 per-
soane.  

Dintre acestea mai este în viață o singură 
persoană născută în 1932, care va sărbători în 
acest an fie vârsta de 22 de ani, fie cea de 88.  

Totodată, alți 9 covăsneni s-au născut pe 29 
februarie 1936, câte 7 în 1940 și în 1944, 5 în 1948 
și 3 în 1952. În următorul an bisect, 1956, s-au 
născut în această zi cu 10 persoane mai mult  – 

13 covăsneni au văzul lumina zilei la acea dată.  
În 1960 au apărut pe lume 4 persoane în ul-

tima zi a lunii februarie, în 1964 – 8 persoane, 
1968 – 11 persoane, 1972 – 14 persoane, 1976 – 
6 persoane, 1980 – 11 persoane, 1984 – 14 per-
soane.  

În 1988 s-au născut cei mai mulți covăsneni 
care au ziua de naștere o dată la patru ani – 18 
persoane. În următorul an bisect, 1992, doar 
două mamei au adus pe lume bebeluși în această 
zi, iar în 1996 și 2000, s-au născut câte 9 copii pe 
29 februarie. Aceste cifre nu au fost depășite de 
atunci, astfel că în 2004 în ultima zi de iarnă s-
au născut 5 persoane, în 2008 – 3 persoane, în 
2012 – 2 persoane și în 2016 – 4 persoane.   

Rămâne de văzut câți bebeluși vor apărea pe 
lume sâmbătă, 29 februarie 2020 și dacă vor fi 
depășite cifrele din anii 1996 și 2000.  

 
„Sărbătoresc în fiecare an și cred  
că e ceva normal” 

 
Covăsneanul Sorin-Gheorghe Cristea, născut 

pe 29 februarie 1972, spune că sărbătorește de 
obicei pe 28 februarie sau pe 1 martie.  

„Eu sărbătoresc atunci când pică zi liberă de la 
muncă – pe 28 februarie sau pe 1 martie de obicei. 
Am început să mă obișnuiesc deja. Eu nu am nicio 
treabă, nu cred că e un noroc sau un ghinion. 

Sărbătoresc în fiecare an și cred că e ceva normal. 
Nu mai știu cum sărbătoream când eram mic. În 
anii aceia mai rar se întâmpla să sărbătoresc”, ne-
a spus Sorin-Gheorghe Cristea. 

O tânără din județ, născută pe 29 februarie 
1996, ne-a spus în schimb că ziua ei este o zi ca 
oricare alta și nu obișnuiește să sărbătorească în 
mod deosebit. Printre avantajele de a te naște în 
această zi, ne-a împărtășit tânăra, ne numără și 
faptul că există anumite concursuri sau campanii 
organizate special pentru cei născuți pe 29 fe -

bruarie care pun la bătaie premii sau vouchere 
cadou.  

În 2016, precedentul an bisect, Ministerul 
Afacerilor Interne informa că, la nivel național, 
dintre cei 12.622 de romani care s-au născut pe 
29 februarie, 6.412 sunt de sex feminin și 6.210 
sunt persoane de sex masculin. Totodată, potrivit 
datelor MAI, cele mai multe persoane aniversate 
în această zi în 2016 sunt din București (1.142) 
și din Iași (533). 

lll Daniela Luca

Aproximativ 500 de locuri de 
muncă vor fi create de firmele care 
au închiriat spaţiu sau au conce-
sionat teren în Parcul Industrial de 
la Câmpu Frumos, aflat la marginea 
municipiului Sfântu Gheorghe, a 
declarat managerul acestuia, Mik-
los Zoltan. 

„În momentul de faţă, clădirea 
administrativă a Parcului Industrial 
este ocupată sută la sută, toate 
birourile sunt ocupate de către chiriaşi. 
11 agenţi economici activează în mo-
mentul de faţă în clădirea 
administrativă, care au în jur de o sută 
de angajaţi. După ce investiţiile deja 
contractate se vor finaliza şi activităţile 
de producţie vor demara, vor fi în jur 
de 500 de angajaţi (...) Toţi au în 
vedere să facă angajări, între 30-50-80 
de oameni. Totalizând, pe tot ce s-a 
contractat până acum vor fi 500 de 
locuri de muncă (...) Parcul industrial 

are o suprafaţă de 28,79 de hectare, din 
care în jur de o treime este ocupată, 
deci cam două treimi sunt libere pen-
tru tot felul de investiţii, pentru noi 
rezidenţi”, a declarat, pentru AGER-
PRES, Miklos Zoltan. 

Potrivit acestuia, cea mai mare 
investiţie, de peste 10 milioane de 
euro,  va fi realizată de o firmă care va 
construi un complex de abatorizare, 
prelucrare şi ambalare a cărnii. 

Printre rezidenţi se mai numără o 
tipografie, o firmă de prelucrare a 
metalelor, o firmă profilată pe 
agricultură, precum şi o fabrică de su-
curi naturale. 

„Lucrările la complexul de abator-
izare vor demara în primăvara acestui 
an şi sperăm ca într-un an să se final-
izeze, iar anul viitor să înceapă 
producţia. Alte capacităţi de producţie 
sunt în domeniul fabricării mobilei, 
agriculturii, a preparării băuturilor, 

servicii tipografice, prelucrarea met-
alelor, avem inclusiv un investitor din 
Germania care va înfiinţa o capacitate 
de producţie în domeniul ceramicii in-
dustriale. În afară de aceste proiecte, 
municipalitatea are în vedere să mute 
activitatea a două întreprinderi pub-
lice, vorbim despre MultiTrans, firma 
de transport local, şi Gospodăria 
Comunală, firma care se ocupă cu 
furnizarea serviciilor de apă şi canal, 
care, de asemenea, îşi vor găsi locul în 
incinta parcului industrial”, a mai spus 
acesta. 

Parcul Industrial de la Câmpu Fru-
mos, realizat în locul unui fost IAS 
aflat la marginea municipiului Sfântu 
Gheorghe, a fost inaugurat la finele 
anului 2016. 

Acesta a fost realizat de Primăria 
Sfântu Gheorghe, printr-un proiect 
finanţat prin Programul Operaţional 
Regional. 

Autorităţile spun că facilităţile 
oferite sunt mai avantajoase decât în 
alte parcuri industriale din zonă, 
rezidenţii fiind scutiţi de plata impoz-
itului pe terenuri şi clădiri, pe taxele 
pe autorizări şi de eliberare de certifi-
cate, iar după cinci ani pot cumpăra 
terenul concesionat. 

Potrivit regulamentului, suprafaţa 
minimă de teren ce poate fi 
concesionată este de 1000 de metri 
pătraţi, la preţul standard de 1,5 euro 
metru pătrat pe an fără TVA, dar in-
vestitorii pot beneficia de reduceri 
cuprinse între 20 şi 60% în funcţie de 
anumite criterii, cum ar fi suprafaţa, 
nivelul şi tipul investiţiei, numărul 
locurilor de muncă create şi nivelul 
salariilor acordate angajaţilor. 

„Merită să investeşti la Sfântu Ghe-
orghe pentru că oraşul are o cultură 
industrială dezvoltat şi pentru că per-
soanele care stau în această zonă sunt 

disciplinate din punctul de vedere al 
muncii. Pe de altă parte, Sfântu Gheo-
rghe este situat bine din punct de 
vedere geografic, în interiorul ţării. 
Fiind în inima ţării, parcul industrial 
se află lângă viitorul drum ocolitor al 
municipiului Sfântu Gheorghe, se află 
la 35 de km de viitorul Aeroport 
Internaţional de la Ghimbav şi se află 
foarte aproape de autostrăzile care se 
vor construi, vorbim de autostrada 
Braşov-Bacău şi cea care o să conecteze 
Sibiul de Braşov. Deci, poziţionarea 
geografică a municipiului Sfântu Ghe-
orghe este una ideală şi cred că toate 
aceste elemente coroborate pot fi atrac-
tive pentru investitori în vederea luării 
unei decizii de a investi în oraşul nos-
tru. Ca să nu mai vorbim că avem şi 
facilităţi care fac ca acest parc să fie 
unul atractiv pentru investitori”, a con-
cluzionat Miklos Zoltan.  

lll Agerpres

Programul Social Economy Start Up dă startul cursei pentru finanțări de 100 000 euro
Proiectul Social Economy Start Up, inițiat de Consiliul Județean Covasna, Asociația Centrul 

De Resurse pentru Cetățenie Activă, Asociația pentru Inovare Socială, își propune să acorde 
sprijin pentru înființarea întreprinderilor sociale auto-sustenabile. Obiectivul este stimularea 
dezvoltării comunităților locale prin înființarea a 17 întreprinderi sociale și a 85 de noi locuri 
de munca în zonele urbane sau rurale din regiunile mai puțin dezvoltate ale României printr-
un program de măsuri integrate de dezvoltare a competențelor antreprenoriale pentru 120 
de persoane, mentorat și asistență pentru dezvoltarea unui plan de afaceri, promovare și spri-
jin financiar de câte 100 000 euro pentru cele mai bune 17 planuri de afaceri selectate în cadrul 
concursului de idei de afaceri.  

Toate detaliile proiectului vor fi prezentate în cadrul conferinței „Dezvoltare regională stimulată 
prin întreprinderi sociale”, care se va desfășura în data de 27 februarie, joi, începând cu ora 11:00 
în sala mare de ședință a Consiliului Județean Covasna din municipiul Sfântu Gheorghe. 

Programul conferinței: 
• 11:00 - Deschiderea conferinței 
• 11:30 - Povești de succes - întreprinderi sociale în regiune 
• 12:00 - Granturi de 100 000 EUR - Prezentarea proiectului Social Economy Start Up 
Pentru mai multe informații ne puteți contacta pe adresa: socialstartup2020@gmail.com  

Biroul de presă al Consiliului Județean Covasna

Circa 500 de locuri de muncă în Parcul Industrial de la Câmpu Frumos 

Câți covăsneni își serbează ziua de naștere  
pe 29 februarie?  
Cei mai mulți dintre ei au apărut pe lume în 1988 



Cu prilejul sărbătoririi celei de-a 
87-a aniversări a „Zilei Protecţiei 
Civile din România”, Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai 
Viteazul al judeţului Covasna or -
ganizează o serie de activităţi ce se 
vor desfășura sub sloganul „Îm -
preună mai pregătiți!”,  în perioada 
26 februarie – 04 martie 2020. 
Această perioadă este reprezentată 
de trei evenimente marcante în isto-
ria ţării, respectiv data de 28 febru-
arie -  Ziua Protecţiei Civile din 
România, 1 martie – Ziua Inter -
naţională a Protecţiei Civile şi 4 
martie – cutremurului devastator 
din anul 1977. 

Cu această ocazie, în zilele de 28 
februarie şi 4 martie, subunităţile de 
intervenţie din Sfântu Gheorghe, 
Târgu Secuiesc şi Întorsura Buzăului 
îşi vor deschide porţile pentru vizita-
tori. Astfel, între orele 09:00 – 13:00, 
cetățenii vor putea viziona tehnica de 
intervenţie din dotarea inspectoratu-
lui, vor asista la exerciţii demonstrative 
și vor primi sfaturi despre cum să 
prevină sau cum să se comporte într-
o situaţie de urgenţă. 

Totodată, în data de 27 februarie, 
între orele 10:00 – 12:00, vor fi organi-
zate puncte de informare preventivă 
pe tipuri de riscuri (incendii, seism) în 
centrele localităţiilor Sfântu Gheorghe, 

Târgu Secuiesc, Covasna, Întorsura 
Buzăului şi Baraolt unde vor participa 
echipaje de pompieri cu autospeciale 
de intervenţie şi voluntarii ISU din 
programul „Salvator din pasiune”. Pe 
lângă materialele informative, co -
văsnenii vor primi sfaturi despre 
măsurile de pregătire a locuinţei în caz 
de cutremur, măsurile privind pregă -
tirea individuală şi a familiei pentru a 
face faţă unui seism, precum şi com-
portamentul care trebuie adoptat pe 
durata şi după producerea acestuia. 

Plecând de la principiul că este mai 
simplu să previi un incendiu decât să 
intervii pentru stingerea lui, elevii de 
la 15 unități de învățământ vor fi 
ajutaţi să conştientizeze cauzele şi 
împrejurările generatoare de incendii, 
să-şi creeze un spirit preventiv, să 
cunoască modul de apelare a servi -
ciului unic de urgenţe 112, să cunoască 
şi să exerseze modul de comportare în 
cazul producerii unei situaţii de 
urgenţă. În aceste unităţi vor fi organi-
zate şi exerciții de evacuare în caz de 
cutremur. 

Totodată, în alte 18 unităţi de 
învăţământ se vor desfăşura lecţii de-
schide privind acordarea primului aju-
tor medical având ca scop creșterea 

gradului de conștientizare în rândul 
populației asupra importanței do -
bândirii acestor cunoştinţe, prin in-
struirea unui număr cât mai mare de 
participanți. 

De asemenea, cu sprijinul Aso -
ciației Sportive a Pompierilor din 
România – Filiala Covasna vor avea 
loc competiții sportive, sub egida 
„Cupa Protecţiei Civile 2020. Pom-
pierii covăsneni se vor întrece la po -
pice, tenis de masă şi minifotbal. 

De Ziua Protecției Civile din Româ-
nia, pe 28 februarie, la Detașamentului 
de Pompieri Sfântu Gheorghe va fi or-
ganizat un ceremonial militar și festi -
vitatea de avansare în gradul următor, 
înainte de termen, a cadrelor militare 
care au obținut rezultate foarte bune 
în activitate. 

Demersul nostru este orientat spre 
această latură de informare şi educare 
a populaţiei, astfel încât prin măsurile 
întreprinse să creştem cât de mult 
posibil şansele de supravieţuire într-o 
situaţie de urgenţă şi să transmitem 
mesajul corect, în aşa fel încât, popu -
laţia să fie pregătită.  

Compartimentul  Informare şi 
Relaţii Publice 

Slt. Tolvaj Marius 
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Regula cifrei unice: jocul de Sudoku presupune completarea careului de 81 
de căsuţe după O SINGURĂ REGULĂ: orice rând, orice coloană şi oricare 
pătrat de 3x3 căsuţe să conţină o singură dată fiecare cifră cuprinsă între 1 
şi 9. Soluţia jocului în ziarul de mâine!

Sudoku

„Educația nu e 
cât de mult ai 

memorat sau cât 
știi. E capaci-

tatea de a face 
diferența între ce 

știi și ce nu știi.” 
 

— Anatole France

Unul pe zi

Soluţia SUDOKU din ziarul de ieri

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 
 
Administrația Bazinală de Apă Olt, titular al proiectului „Regularizarea 
pârâului Dobârlău pe sectorul Dobârlău -Lunca Mărcuș, Județul Cov-
asna”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare 
de către Agenția pentru Protecția Mediului Covasna, în cadrul procedurii 
de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul „Regu-
larizarea pârâului Dobârlău pe sectorul Dobârlău -Lunca Mărcuș, Județul 
Covasna”, propus a fi amplasat în Comuna Dobârlău, Sat Lunca 
Mărcușului și Sat Dobârlău. 
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot 
fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Co vasna din 
municipiul Sfântu Gheorghe, bd. Gen. Grigore Bălan nr. 10, județul Co-
vasna, în zilele de luni-vineri, între orele: 08.00-14.00, precum şi la 
următoarea adresă de internet http://apmcv.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul de-
ciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului 
pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia medi-
ului. 
2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte 
conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului Covasna în termen de 10 zile de la 
data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente 
pentru protecţia mediului.

Anunţ 
 
Primăria comunei Ozun, în baza art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, aduce la cu -
noştinţă publică proiectul de hotărâre: 

Cu privire la completarea anexei 3 la HCL nr.4/2009 privind 
stabilirea cuantumului minim al chiriilor în mp., la diferite 

obiective închiriate/concesionate la persoane fizice și juridice 
din domeniul privat și public al comunei Ozun 

 
Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiect se pot depune 
până la 3 martie  2020, ora 9.00  la registratura Primăriei comunei 
Ozun.

Anunț public privind depunerea solicitării de 
emitere a avizului de oportunitate 

 

Tarcsi Robert și alții anunță publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a avizului de oportunitate în vederea întocmirii 
unui PUZ CASE DE VACANȚĂ pe parcela amplasată în jud. Covasna, 
comuna Ghelința, satul Ghelința, zona SZEPVIZ 3. 
Informațiile proiectului depus pot fi consultate la sediul Primăriei 
comunei Ghelința. 
Observațiile se primesc la sediul Primăriei comunei Ghelința.

Anunț public privind depunerea solicitării de 
emitere a avizului de oportunitate 

 

Dezso Beata Katalin și Dezso Botond anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a avizului de oportunitate în 
vederea întocmirii unui PUZ CASA DE LOCUIT pe parcela amplasată 
în jud. Covasna, municipiul Târgu Secuiesc str, Grădinii. 
Informațiile proiectului depus pot fi consultate la sediul Primăriei 
Municipiul Târgu Secuiesc. 
Observațiile se primesc la sediul Primăriei Municipiul Târgu Secu -
iesc.

Reţeta zilei

Cannelloni cu spanac şi caşcaval
Ingrediente 
 1 pachet cannelloni sau 18 tuburi 
 1 kg spanac 
 3-4 ouă 
 250 g brânză dulce sau telemea nesărată  
 de vacă 
 70 g unt 
 100 g caşcaval 
 1-2 linguri pastă de roşii 
 
Preparare 
Se curăţă şi se spală spanacul în câteva 
ape şi se pune la fiert într-o oală cu apă 
şi cu sare. Se lasă să dea în câteva clocote 
până se înmoaie şi se scoate să se scurgă 
într-o sită. 
 
Spanacul se pasează cu blenderul şi se 
amestecă cu brânza şi ouăle. Compoziţia 
trebuie să fie bine legată ca să nu iasă din 
tuburile de cannelloni. 
 
Se tapetează tava cu unt şi apoi se umplu 

tuburile de cannelloni cu compoziţia de 
brânză. Peste cannelloni se pune un sos 
din apă, unt şi sare şi se bagă la cuptor 
aproximativ 20 de minute. 
 
Înainte de a scoate tava din cuptor, se 
presară un strat de caşcaval ras pe dea-
supra şi pasta de roşii şi se mai lasă 
câteva minute pentru a face crustă. Se 
servesc calde cu smântână sau iaurt.

Bancul zilei

Într-un bar, intră un tip foarte 
mulţumit: 
- De băut la toată lumea. Fac cin-
ste! Mi s-a născut un fiu! 
- Ce greutate? 
- 4 kg! 
- Lungime? 
- 53 cm! 
- Cum se simte soţia? 
- Ea încă nu ştie!

Zilele Protecţiei Civile: „Împreună mai pregătiți!”
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Horoscopul zilei
Berbec 
21.03 - 20.04  
 
Sunteți vesel, binedispus, 
faceți într-una glume, reu -
șind să le descrețiți frunțile 
celor din jur. Cu o astfel de 
infuzie de energie pozitivă, 
multe lucruri chiar se 
schimbă în bine.  
 
Taur  
21.04 - 21.05 
 
În relaţiile amoroase, ar fi 
bine să daţi frâu liber ade -
văratelor dumneavoastră 
sentimente şi să încercaţi să 
renunţaţi la atitudinea une-
ori prea țeapănă, rigidă.  
 

Gemeni 
22.05 - 21.06 
 
E ziua potrivită pentru dru-
muri menite să vă rezolve 
problemele. Veţi avea succes 
cât timp veți fi în mișcare, 
astfel că ar fi o greșeală să 
stați acasă.  
 
 
Rac 
22.06 - 22.07 
  
Aveţi o zi bună la locul de 
muncă, atât din punct de 
vedere al atmosferei şi al 
relaţiilor cu colegii, cât şi 
din punct de vedere al re -
zultatelor obținute. 
 

Leu 
23.07 - 22.08 
 
Indiferent de situaţia prin 
care treceţi, daţi dovadă de 
o siguranţă de sine remar -
cabilă. Datorită acestui fapt, 
sunteţi respectat de multă 
lume.  
 
 
Fecioară 
23.08 - 21.09 
  
Relațiile cu rudele apropiate 
cunosc o îmbunătățire, astfel 
că vă place fiecare oră pe -
trecută împreună. Și veți de 
gând să sporiți numărul aces-
tora, renunțând la alte acti -
vități.  

Balanţă 
22.09 - 22.10 
 
Prietenii vă sunt alături şi la 
bine şi la greu – dovadă că i-
aţi ales bine. E drept că, la 
rândul dumneavoastră, îi 
sprijiniţi de fiecare dată 
când au nevoie de ajutor. 
 
 
Scorpion 
23.10 - 21.11 
 
Sunteți plin de energie, ast-
fel că e exclus să leneviţi sau 
să vă pierdeţi în activităţi 
lejere. Dimpotrivă, încercaţi 
să rezolvaţi cât mai multe 
treburi, pentru că aveţi 
şanse bune de a reuşi. 

Săgetător 
22.11 - 20.12 
  
O veste bună primită de 
dimineață vă dă un elan 
care vă susține pe întreaga 
durată a zilei. V-ar plăcea ca 
fiecare dimineață să fie pre-
cum cea de azi.  
 
 
Capricorn  
21.12 - 19.01 
 
Comportamentul dumnea -
voastră corect, prudent, 
precum şi grija pe care o 
aveţi astăzi să nu jigniţi pe 
nimeni sunt remarcate și 
apreciate de cei din jur. 
  

Vărsător 
20.01 - 18.02 
 
Indiferent cât de zurbagiu 
ați fi uneori, în momentele 
importante știți să aveți o 
atitudine diplomată, în care 
țineți cont de sentimentele 
și opiniile interlocutorului.  
 
 
Peşti 
19.02 - 20.03 
 
La serviciu, lucrurile vor 
decurge bine pentru dum -
nea voastră. Vă îndepliniţi 
proiectele la timp şi într-o 
manieră care nu lasă loc 
niciunui reproş.

Cursul valutar 
1 EURO 4,8024 lei 
1 USD 4,4395 lei 
1 CHF 4,5257 lei 
100 HUF 1,4215 lei 
 
Farmacia de gardă 
MEDICOM: Str. Banki Donat, 
Nr. 5 / Tel. 0267 - 352659 
(Farmacia eliberează medica-
mente între orele 20:00-08:00 
numai pe baza reţetelor medi cale 
de ur genţă) 
 
Sfinţii zilei 
Ortodox: Sfântul Tarasie.  
Catolic: Sf. Cezar, medic.

observatorulcv@gmail.com           
Telefon / Fax: 0267-351.425 
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Anunț public privind depunerea solicitării  
de emitere a avizului de oportunitate 

 
S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A. anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a avizului de oportunitate în vederea 
întocmirii unui PUZ Amplasare stație fixă de telefonie mobilă și 
alimentare cu energie electrică pe parcela amplasată în jud. Co -
vasna, comuna Belin, satul Belin, extravilan. 
Informațiile proiectului depus pot fi consultate la sediul Primăriei co-
munei Belin. 
Observațiile se primesc la sediul Primăriei comunei Belin.

Locuri de muncă 

 Angajăm menajeră. Relații la tel: 0722.224.168, între orele 10:00 - 16:00 
 Firmă de construcții din Brașov angajează muncitori calificați. Telefon: 
0731-998.867 
Diverse 

 Publicăm anunţuri de mică publici tate în ziarele centrale: somaţii, 
citaţii, vânzări etc. Detalii pe email: office@newageadv.ro sau la telefon 
0729-909.311 
Decese 

ANUNŢ 
 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE 
 
Organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante contrac-
tuale, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului de Gos -
podărire a Domeniului Public al Primăriei Municipiului Sfântu 
Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. 
nr. 1027/2014. 
 
Condiţii de participare: 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din 
Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

 Electrician (Muncitor), tr.IV 
- studii medii/generale 
- calificare în meseria de electrician,  
- permis de conducere categoria B  

 
 Conducător auto (Muncitor), tr.I 
- studii medii/generale 
- permis de conducere categoria B, C, E,  
- vechime și experiență -  minim 7 ani în transport 

 
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării anunţului, la sediul Primăriei 
Munici piului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane 
(tel.: 0267-316957/126). Informaţii referitoare la documentele 
necesare şi bibliografia concursului se pot consulta pe pagina de 
web: www.sfantugheorgheinfo.ro. Date de contact: e-mail: 
monika.mihaly@sepsi.ro. 
 
Concursul va avea loc la sediul SGDP în data de: 

- 18 martie 2020, ora 9.00  proba scrisă  
- 20 martie 2020 – interviu, ora se va stabili ulterior

Întrerupere energie electrică 
 
Din cauza unor lucrări la reţelele electrice, următoarele localităţi / 
străzi  vor fi deconectate de la alimentarea cu energie electri că: 
 ZĂBALA - PT A 2 ZĂBALA.  
Data: JOI 27.02.2020, între orele 13:00 – 15:00.

Mica publicitate

R-PLASTIND ROCN S.R.L. cu obiect de activitate  
reciclare deșeuri mase plastice pentru obținerea  

granulelor, angajează: lăcătuș mecanic, electrician,  
operator mașini mase plastice precum și sortator.  

 
Vă rugăm să depuneți CV-ul la sediul nostru  

din Sf. Gheorghe, str. Lt. Păiș David nr. 9  
(fosta poartă 1 IMASA) sau să îl trimiteți prin email la  

office@r-plastind.com. Informații la 0771 354 992.

O ființă dragă nouă a luat calea spre cer. Îndoliați în suflete și plini 
de durere, ne despărțim pentru totdeauna de scumpa noastră fiică, 
soră și mamă ANCA NEGREA. Înmormântarea va avea loc în data de 
26 februarie, orele 13:00, la Biserica din Deal. Priveghiul va avea loc 
marți, 25 februarie, începând cu orele 18:00. 
Dormi în pace, suflet blând! Nu te vom uita niciodată!  

Familia îndurerată!

O inimă bună a încetat să mai bată, sufletul ANCĂI NEGREA s-a ridi-
cat la cer, lăsând în urmă lacrimi şi durere.  
Dumnezeu să te odihnească în pace!  

Prietenii tăi și colegii din liceu

Condoleanţe 
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Primăriile municipiilor Sfântu 
Gheorghe şi Târgu Secuiesc aş -
teaptă nominalizări pentru pre-
miul „Pro Urbe”, instituit de 
auto rităţile locale în scopul re -
compensării morale a persoanelor 
care au contribuit la creşterea 
bunăstării comunităţilor locale sau 
a prestigiului acestor localităţi. 

Potrivit regulamentului stabilit de 
Consiliul local Sfântu Gheorghe, pot 
fi distinşi cu titlul „Pro Urbe” ce -
tăţenii născuţi sau domiciliaţi în mu-
nicipiu, care au împlinit vârsta de 70 
de ani şi care „au contribuit în mod 
esenţial la ridicarea prestigiului mu-
nicipiului Sfântu Gheorghe în diferite 
arii de activitate, fără a aştepta re -
compense materiale şi aplauze”, care au 
contribuit în mod deosebit la dez-
voltarea localităţii sau care au dobândit 
o „recunoaştere notorie” a ac ti vităţii lor 
pe plan local, judeţean, naţional sau 
internaţional, contribuind la pro-
movarea imaginii municipiului Sfântu 
Gheorghe. 

Nominalizările pot fi transmise 
până pe data de 16 martie a.c in-
clusiv, la sediul Primăriei Sfântu 
Gheor ghe sau pe adresa de e-mail: 
zoltan.vnagy@sepsi.ro. 

Diploma şi medalia „Pro Urbe” se 
decernează anual în luna aprilie, cu 
prilejul sărbătoririi patronului spiri-
tual al municipiului Sfântu Gheor -
ghe. 

De la instituirea acestui premiu în 
anul 1997 şi până în prezent, Consi -
liul Local Sfântu Gheorghe a acordat 
peste 80 de premii Pro Urbe, dar în 
urmă cu cinci ani, la propunerea pri-
marului Antal Arpad, Consiliul local 
a decis să reducă numărul laureaţilor 
de la patru la unu pentru a nu se crea 
o „inflaţie” de premianţi. 

După schimbarea regulamentului, 
Consiliul Local a mai făcut doar două 
excepţii de la regulă, în anul 2016, 
când a conferit titlul Pro Urbe 
tenorului Szilagy Zsolt, fost dirijor al 
corului „Vox Humana” şi fostului pri-
mar Albert Almos, post mortem, care 
s-a aflat în fruntea comunităţii din 

Sfântu Gheorghe timp de 16 ani, iar 
ulterior a fost ales senator UDMR în 
Parlamentul României. 

În 2018 titlul a fost acordat poe-
tului şi publicistului Farkas Árpád 
şi preotului ortodox Ioan Cucu, 
acesta din urmă fiind premiat după 
ce consilierii români au arătat că 
niciun român din Sfântu Gheorghe 
nu a mai obţinut acest premiu din 
anul 2014. 

De altfel, reprezentanţii comunită -
ţii româneşti au protestat în repetate 
rânduri împotriva schimbării regula-
mentului pe considerentul că votul 
majoritar al reprezentanţilor UDMR 
din forul aleşilor locali ar reduce, ba 
chiar ar elimina şansele cetăţenilor 
de etnie română din municipiu de a 
obţine acest titlu onorific. 

Primăria Târgu Secuiesc a reluat 
acordarea premiilor Pro Urbe în anul 
2018, după o pauză de 20 de ani, iar 
nominalizările pot fi făcute tot până 
pe 16 martie, distincţiile urmând să 
fie decernate la sfârşitul lunii august. 

„Târgu Secuiesc are deja şapte 
premiaţi Pro Urbe (...) Premiul Pro 
Urbe este a doua cea mai importantă 
distincţie pe care Consiliul Local din 
Târgu Secuiesc o poate decerna unei 
persoane care o merită. Poate primi 
premiu Pro Urbe oricare persoană 
din Târgu Secuiesc sau care trăieşte 
în Târgu Secuiesc, care cu activitatea 
sa a contribuit la mărirea renumelui 
oraşului, ale cărui fapte sunt proem-
inente şi a împlinit vârsta de 70 de 
ani. Premiul Pro Urbe poate fi acor-
dat doar unei persoane care este în 
viaţă. Premiul va fi înmânat la sfâr -
şitul lunii august, în cadrul Târgului 
de Toamnă (...), cel mai probabil la 27 
august 2020, în prima zi a zilelor 
oraşului”, se arată într-o postare pe 
pagina de internet a Primăriei Târgu 
Secuiesc. 

Anul trecut, titlul „Pro Urbe” a fost 
acordat medicului primar dr. Sándor 
Vitális, fostului director al Liceului 
Teoretic Nagy Mózes, prof. Deme 
László şi sculptorului Vetró András.  

lll Agerpres

Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” din Sfântu 
Gheor ghe organizează joi, 27 februarie, între orele 
15:00 și 18:00, „Ziua Porţilor Deschise”. Scopul prin-
cipal al evenimentului, conform organizatorilor, este 
cel de a prezenta viitorilor beneficiari, elevi şi părinţi, 
resursele materiale şi umane de care dispune CNMV. 

În cadrul  „Zilei Porţilor Deschise” cei interesaţi pot să 
viziteze şcoala, dar şi să poarte discuţii cu membrii con-
ducerii Colegiului Naţional „Mihai Viteazul” şi cadrele di-
dactice. Astfel, acest eveniment vine în întâmpinarea 
părinților care vor să fie cât mai bine informați cu privire 
la una dintre cele mai importante decizii luate pentru 
viața copilului lor. 

„Părinţii pot opta cu încredere pentru a-şi înscrie 
copiii în clasele pregătitoare (Step by Step şi tradiţional) 
la CNMV în anul şcolar 2020/2021 deoarece această uni-
tate de învăţământ pune în practică un demers edu -
caţional de calitate, menit să asigure atingerea 
stan dardelor de învăţare şi promovare a valorilor. La 
această şcoală, copilul are toate condiţiile să înveţe 
temeinic şi să-şi dezvolte abilităţi şi aptitudini ce îi vor 
permite să funcţioneze cu succes ca adult într-o societate 

democratică. O gamă largă de activităţi extraşcolare şi 
extracurriculare vor valorifica talentele şi interesele 
specifice fiecărui copil şi vor contribui esenţial la for-
marea lui ca personalitate echilibrată şi armonioasă, 
capabilă să trăiască într-o lume modernă şi polivalentă”, 
susțin reprezentanții CNMV. 

Așadar, părinții care vor să fie informați complet și 
corect astfel încât să ia cele mai bune decizii pentru copiii 
lor sunt așteptați la Ziua Porților și inimilor deschise de 
la CNMV, joi, 27 februarie, între orele 15:00 și 18:00. 

lll Daniela Luca

„Ziua Porţilor Deschise” la CNMV  
Toți părinții viitorilor școlari sunt invitați să viziteze clasele  
și să îi întâlnească pe învățători 

Primăriile Sfântu Gheorghe şi Târgu 
Secuiesc aşteaptă nominalizări  
pentru titlul „Pro Urbe”
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