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Probleme tehnice la
echipamentul de
testare COVID (pag.2)

Începând de ieri, pentru operioadă de cel mult o săptă-mână, capacitatea de testarea laboratorului de analize dincadrulSpitaluluiMiovenisevareduce.
S-au înscris la
definitivat dar au
absentat! (pag.2)

În cadrul InspectoratuluiȘcolar Jude$ean Argeș a avutloc proba de definitivat al ca-drelor didactice. S-au înscris159 de candida$i însă au fostprezen$i 127.
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Pop-up-uri pentru
crap (II) (pag.5)

Curierul Zilei şi-a propus săvină în sprijinul pescarilorsportivi din judeţul nostru.În acestă edi$ie vă prezen-tăm a doua parte a materia-lului”Pop-up-urile pentrucrap”.
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“Totul depinde
de noi!”
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Pensioară
accidentată
când traversa
pe trecere!⚽

OFER SPRE ÎNCHIRIERE

SPATIU
ULTRACENTRAL
80 mp, vizavi de Prefectura.
Tel. 0729 800 578.

OFER SPRE ÎNCHIRIERE

432 mp, hAlă
De prODuCţIe
tel. 0729.800.578.

A jefuit un jurnAlIst
şi l-a lăsat pe câmp!

Infectată cu COVID, moartă
după ce a căzut de la etaj!

Caz de moarte suspectă,
la Spitalul Valea Iașului
după ce o pacientă cu
coronavirus, internată
la unitatea amintită, a
murit miercuri seara. Fe-
meia în vârtă de 71 de ani,
a pierit după ce a căzut de
la balconul salonului său.
Anchetatorii nu au reuşit
să stabilească dacă
este vorba de un acci-
dent sau de sinucidere.

Caz incredibil
petrecut în comuna
Drăganu! Un tânăr în
vârstă de 21 de ani, a
comis mai multe in-
frac+iuni culminând
cu jefuirea unui jur-
nalist. După ce l-a
lăsat fără bunuri, l-a
abandonat la margi-
nea comunei, noap-
tea! Cum s-a petrecut
totul afla+i din mate-
rialul următor.

Femeie de afaceri
plasată sub control judiciar
Acuzată de delapi-
dare şi înşelăciune,

Administrator al unei firme de distribuţie de medicamente şi patronaă a unei farmacii,
o piteşteancă în vârstă de 61 de a ni a fost pasată de oamenii legii sub control judiciar.

Femeia de afaceri
este suspectată de
delapidare şi înşe-
lăciune, fapte co-
mise în urmă cu

câţiva ani.
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