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Încă 5 școli
au trecut

la
scenariul

verde
� pagina 2

Înfrângere la scor
de neprezentare!

~SPORT~
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Curs valutar: Euro - 4.8583 USD - 4.1224 Gramul de aur - 255.7976

~ Mai citiţi ~
Aproape 250 de mii de
Dacia înmatriculate în
Europa (pag.2)

Vânzările de tablete şi
laptopuri au crescut
cu 50% (pag.2)

Program prelungit
la evidenţa
populaţiei (pag.5)

Flashmob şi mișcare
în aer liber, în centrul
Mioveniului (pag.5)

Elevii din Mioveni,
gratis pe autobuzele
din Piteşti (pag.5)

Planuri şi priorităţi!Este o zi a evenimentelorspecialecareauroluldea-ţires-tabili echilibrul emoţional, de a-ţi facesufletulsăzâmbească.Ieşiîn lume şi profită de ocaziile ex-celente care apar în calea ta latot pasul. (pag.4)
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Un seflie 
pe tren, te
poate costa
viaţa!

A bătut o fetiţă în vârstă de 3 ani, din cauză
că plângea, iar în urma loviturilor micuţa a
de cedat. Tatăl vitreg, cel care i-a luat viaţa,

a fost condamnat pentru omor.  Mama a
fost condamnată pe motiv că ştia despre

faptul că, concubinul ei o lovea deseori pe
fetiţă dar a ascuns adevărul autorităţilor.  

Părinţi condamnaţi
pentru moartea 
unei fetiţe!

Bărbat găsit spânzurat
în curte!

Descoperire şocantă duminică
seara, în comuna Buzoeşti. Ca -
davrul unui bărbat a fost văzut

din stradă, de un localnic.
Victima în vâr -

stă de 59 de ani, s-
a spânzurat de un

pom. Nu ştie ni -
meni motivul care

l-a împins la un
asemenea gest.

De asemenea, pentru că trata men -
tele care vor urma presupun costuri
importante, oricine poate veni cu un
ajutor financiar o poate face în contul
deschis în lei la ING Bank pe numele

BULF ION DANIEL:
RO69INGB0000999900708157

O fetiţă de 10 ani
are nevoie de ajutor
Micu0a Alessia, elevă în clasa a IV-a la
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”
Pitești, a fost diagnosticată în urmă

cu câteva  zile cu o boală rară
(leucemie acută mieloblastică). 
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