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Profesori de 10 nu au
postrui libere! (pag.5)

La nivelul judeţului Ar-geșexistă înfiecareanposturivacante titularizabile, atât înînvăţământul preuniversitarde stat, cât şi în cel particular.
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Festivalul de dans
„Dorin Oancea” văzut de
mii de oamenia (pag.5)

Timp de 3 zile s-a desfășu-rat Festivalul Interna,ionalde Dans „Dorin Oancea”-WebEdition, în memoria celui carea pus piatra de temelie la în-fiin,area Ansamblului Folclo-ric Dorul.
CS Mioveni a umplut
Liga 2 cu fotbalişti (pag.7)

Ultimii doi jucători plecaţide la CS Mioveni în aceastăvară sunt Simon Măzărache şiCătălin Alexe. Aceştia se ală-tură unei lungi liste, pe caremai sunt trecuţi Valentin Ba-lint, Andrei Hergheligiu, DeanBeţa şi Marian Anghelina.
HHoorroossccooppuull  zziilleeii

Sfaturi şi curaj!Ai tendinţa de a fugi delume, de a te retrage în cara-pacea ta pentru a-ţi linge ră-nile, pentru a plânge în taină,pentru a te gândi numai la do-rinţele tale neîmplinite. (pag.4)

4 scenarii
pentru cazuri

COVID apărute
în şcoli
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Tudosoiu a
predat ştafeta
Lilianei
Murguleţ

Transferurile,
analizate de
Ionuţ Badea
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Aruncat din maşină
de o femeie neatentă

Un accient teribil a avut loc marţi seara, la Topolo veni, din cauza unei şoferiţe neatente. Aceasta nu a acor dat prioritate şi a izbit vio-
lent un alt autovehicul. În mo mentul impactului, şoferul care circula regulamentar a fost proiectat din ma şină fiind aruncat pe asfalt.

Şoferul de TIR a recunoscut   
totul!

Cazul Avocata și fiica ei, omorâte în accident!

Un accident rutier cumplit a avut
loc luni seara la kilometrul 107 pe
A1. Un BMW a izbit remorca unui
TIR care întorcea în mijlocul dru-

mului blocând benzile de mers.

Au murit o tânără avocată, în vârstă de 25 de ani şi fiica ei,
de 1 an şi 10 luni. Şoferul vinovat a fost arestat preventiv,

ieri, pe numele său fiind emis un mandat pentru 30 de zile. 

La 71 de ani, prins băut la volan!
Zeci de şoferi au rămas fără premise
de conducere din cauza vitezei sau a

altor încălcări ale legislaţiei. Mulţi
dintre aceştia sunt câmpulungeni. 
“Campionul” ileaglităţilor este

un pensionar în vârstă de 71 de
ani din Câmpulung care a fost

prins băut, la volan. 
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