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Care dintre
candida0i v-ar plăcea

să vă fie naș, socru
sau cumătru?
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Turist de
130 de
kilograme
rănit în
Făgăraş!

Debut ratat în Liga
Na0iunilor!
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~ Mai citiţi ~
Logan, Sandero şi
Duster în topul
înmatricuărilor din
august (pag.2)

Tichete sociale pentru
copiii defavoriza0i(pag.2)

Festivalul Sigiliul
Romei în Argeș! (pag.4)

Victorie cu
nordicii! (pag.6)

Detaşare şi emoţii!Eştimaiputernicdecâtcrezi,chiardacăcinevadinjurultăuîncearcăsăteintimidezecutonridicatsaucudiversetehnicidemanipulare, sperând că aşase va impune. (pag.4)
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Urmăriţi rezultatele extragerii
loTo pe site-ul www.curier.ro

Din punctul meu de vedere
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Doi medici de la UPU infectaţi cu COVID-19

Doctorul Frătoaica
are coronavirus

Deşi numărul de cazuri noi de coronavirus
este în scădere, cei din linia întâi sunt la fel

de expuşi riscului ca la începutul pandemiei.
Alţi doi medici de la Camera de Primiri
Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean

de Urgenţă Piteşti au fost infectaţi. 

Cei doi sunt: doctoriţa Cristina Ţuculeanu şi doctorul
Gheorghe Frătoaica. L-am contactat telefonic pe Gheorghe

Frătoaica, aflat acasă sub tratament. Acesta a mărturisit
că şi el şi soţia au fost infectaţi cu SARS CoV2.  

Şcolile din Argeş adoptă
sistemul hibrid!

Peste o săptămână
elevii ar trebui să
înceapă cursurile

Autorită0ile locale și reprezenta-
n0ii unită0ilor de învă0ământ din
jude0ul Argeș au intrat pe ultima
sută de metri cu pregătirile pen-
tru noul an școlar care este pro-
gramat să înceapă pe 14 sep tem -
brie. Fa0ă de anii anteriori, noul
an școlar va fi cu totul diferit din
cauza măsurilor impuse pentru

prevenirea răspândirii COVID-19. 

Argeşean condamnat în  
Germania! 
Un argeşean, în vârstă de 31 de
ani, urmează să fie extrădat în
Germania unde a fost condam-

nat pentru trafic de droguri. 

Bărbatul este din comuna Aninoasa şi a fost arestat preven-
tiv în week-end, după ce autorităţile străine au emis pe nu-
mele lui un mandat european. Individul a fost dat în urmă -

rire internaţională prin Sistemul Informatic Schengen. 
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Prins cu
droguri,


