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Înscrieri pentru sesiu-
nea a doua de Master,
la Mioveni (pag.2)

Universitatea Politehnicădin Bucureşti (UPB), prin Fa-cultatea de Inginerie Indus-trială și Robotică, aduce înMioveni, pentru al zecelea anconsecutiv,programuldemas-ter Concepţie şi Managementîn Productică.
Concurs online, cu pre-
mii pentru tineri (pag.2)

Chiar dacă împrejurări ne-obișnuite ne obligă să sociali-zăm fizic cât mai pu'in unii cual'ii și să stăm mai mult încasă,nuînseamnăcănuputemsă ne folosim timpul cât maicreativ.
Mioveniul debutează
la ASU Poli şi termină
la Petrolul (pag.5)

CS Mioveni va începe noulsezon de Liga a II-a cu o de-plasare la ASU Poli Timişoara,meciurile primei etape dinnouaediţiedecampionatfiindprogramate la sfârşitul aces-tei săptămâni.
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109 absen/i
la primul
examen!

� pagina 2 � pagina 3

Vitezomanul
fără permis
a rănit o
şoferiţăPaginile de sănătate

� PAGINILE 6 - 7

CURIER
MEDICAL

HHoorroossccooppuull  zziilleeii

Ajutor şi sfaturi!Ceea ce eşti gata să porneştiacum – o afacere, o călătorie, unproiect măreţ – va da roade din-tre cele mai bune în viitor, dartotul depinde de energia şi ela-nul cu care iei startul. (pag.4)
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Prinşi în timpul unei
tranzacţii cu caviar!

Flagrant delict la Albota

Fraţi în arest, după
scandal!

Beţi criţă, doi fraţi au provocat un
scandal în comuna Rucăr, lovind un
localnic şi ameninţându-i pe toţi cei
care încercau să aplaneze conflictul. 

Tinerii recalcitranţi sunt din Braşov dar locuiesc în Rucăr, fără forme legale. Au un com -
portament extrem de agresiv iar oamenii spun că atunci când consumă alcool tine rii o iau

razna. Ca să-i liniştească poliţiştii au emis ordonanţe de reţinere pe numele celor doi. 

Percheziţii la doi patroni
acuzaţi de înşelăciune!

Ieri, doi afacerişti din Cluj Napoca, au fost ţina
unor percheziţii org ani zate de poliţiştii ar geşeni.

Cei doi băr baţi
sunt acuzaţi

de înşelăciune
după ce au
cumpărat marfă
de la o firmă din
Ştefăneşti şi nu
au achitat-o. 

Procurorul de caz a dispus, îm-
potriva celor doi, măsura controlu-

lui judiciar pentru câte 60 de zile. 
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Acţiune în forţă a poliţiştilor din cadrul Serviciului de Ordine Publică Argeş, în
colaborare cu cei de la Serviciul de Poliţie Delta Du nării, ieri! Oamenii legii au prins

şase bărbaţi în timpul unei tranzacţii ile gale cu caviar. La flagrant au fost
descoperite peste 20 de kilograme de icre negre
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