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Teste COVID contra-
cost, la Mioveni (pag.2)

La Spitalul Orăşenesc dinMioveni, argeşenii pot aflacontra costa dacă au corona-virus sau nu. Astfel, Laborato-rul de biologie moleculară alnoului spital efectuează, con-tra cost, testări în vedereadeterminării infec+iei cu vi-rusul SARS - CoV-2.
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Firmele argeşene pot
aplica pentru Start-up
din octombrie (pag.5)

Programul de finan+are ne-rambursabilăafirmelorStart-Up Nation ar urma să se lan-seze „undeva în octombrie”2020, a declarat, zilele trecu-tepreședinteleConsiliuluiNa-+ional al IMM, Florin Jianu,cel care a și ini+iat programulcând era ministru pentru Me-diul de Afaceri, în 2017.
Handbalistele au
încheiat pregătirea
centralizată (pag.7)

Echipa de handbal CS DaciaMioveni2012aîncheiatdecu-rând stagiul de pregătire fizi-cădincantonamentulmontan,de la Vatra Dornei.

Un spirit bun,
generos, frumos ne
face pandemia mai

ușoară
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Dacia a
produs 22
mii maşini
în iunie

Din punctul meu de vedere

"Am obţinut acceptul
de la DSP Argeş să

ne antrenăm!"

HHoorroossccooppuull  zziilleeii
Suferinţă şi reguli!Nu refuza ocaziile excelen-te ce se pot ivi din toate păr-ţile, ba chiar există şansa de aonora mai multe invitaţii la felde interesante care ţi-ar puteatransforma ziua într-un motivde bucurie.  (pag.4)

Se află internat la Spitalul Colentina
din Bucureşti. Care au fost primele
simp tome şi ce a fă cut şeful jandar-

mi  lor argeşeni după ce a aflat că este
bol nav, aflaţi din inter viul următor. 

Inspector șef Gheorghe Lupescu, confirmat cu COVID-19:

„Oricine se poate îmbolnăvi,
nu este o ruşine!”

marţi, inspecto rul şef al ins pec to -
ratului Jude ţean de Jandarmi Argeş,
colonel doc tor Gheorghe Lu pes cu a

fost confir mat cu coronavirus. 

3
pagina

11 cadre medicale de la
Judeţean au coronavirus!

Virusul SARS
CoV-2 a început

să lovescă tot
mai des în cei
din linia întâi. 

Poliţişti, jandarmi dar şi
cadre medicale au fost

infectaţi şi se luptă acum
cu boala. La Spitalul Ju-

deţean de Urgenţă Piteşti
sunt 11 cadre medicale
infectate. Toate provin
din Secţia Ortopedie şi

Secţia Cardiologie. 
„ Testele au confirmat 9 per-

soane infectate la Secţia Orto-
pedie şi două la Secţia

Cardio logie. Este vorba de per-
sonal medical mediu, respectiv

asistente medicale şi infir-
miere. Din fericire, în ambele
secţii aveau puţini pacienţi in-
ternaţi, într-un dintre el fiind
unul singur. Obligatoriu, toţi
pacienţii vor fi testaţi şi dacă
rezultatul va fi pozitiv, vor fi

transferaţi doar cei infectaţi”, a
declarat Emanuel Soare. 
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S-a pensionat şeful
de la PermiSe!
Comisarul şef Emil An-
gheloiu, fost șeful Ser-

viciului Public
Comunitar Regim Per-
mise de Conducere și

În matricularea Vehi-
 culelor s-a pensio nat.
În locul său a fost îm-
puternicit comisarul

şef Ma rian Ivan. 3
pagina


