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Nu sunt bani
dar se caută

solu,ii pentru
transportul

elevilor!
� pagina 2 � pagina 12

Situa,ia
cazurilor de
COVID-19 în
centre de
protec,ie socială

Cephas Malele, în
echipa etapei a 8-a din
Casa Liga 1! (pag.5)

Nicolae Zaharia,
viceprimar la
Câmpulung (pag.2)

Au rămas fără victorie
acasă! (pag.5)

HHoorroossccooppuull  zziilleeii

Sfaturi şi admiraţie!Profită de răgazul care ţi seoferă azi, chiar dacă, pe mo-ment, eşti tentat să te enervezişi să priveşti totul în negru, cape un blocaj. .  (pag.4)
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CURIER
MEDICAL

Societate comercială, cu
sediul în Costești, Argeș,

angajează
TRANȘATORI și
MANIPULAN�I
pentru Abatorul de

porcine. Pe lângă salariu
și bonuri de masă oferim

formare la locul de
muncă și alte beneficii

atractive (prime Paşte şi
Crăciun etc)

Tel. 0729.800.579,
0761.345.392,
0724.836.902. 

OFER SPRE ÎNCHIRIERE

432 mP, hală 
de Producţie
Tel. 0729.800.578.

copilmort la14ani! 
Căzut de la etaj,

Din nefericire, nici rugăciunile
dispe rate al părinţilor, nici panica
creată în rândul cunoscuţilor, nici
zecile de minute de resuscitare nu

l-au putut salva pe co pil. 

Dramă petrecută ieri, la
Mioveni unde un băiat în
vârstă de 14 ani, s-a pră-

buşit de la etajul II. 

Medicii au pier dut în faţa morţii şi
au fost nevoiţi să declare decesul. 

Astfel, singurul copil al
părinţilor a dispărut
în mod neaşteptat!

PiTeşTeaNcă acuzată
de contrabandă cu aur!

Ieri acesta a
fost elibe rată
sub măsura contro lului judiciar dar cercetă rile continuă. 

În urma unor per cheziţii
efectuate la locuinţa acesteia,
o piteşteancă în vârstă de 35

de ani a fost reţinută de
poliţişti fiind acuzată de

contrabandă cu aur.

Bărbaţii, atât inculpaţii cât şi victi ma
sunt patroni de fast-food şi s-au luat la

ceartă din pricina unui angajat. 

Patronii s-au bătut pentru un angajat
Doi bărbaţi au ajuns în arest, fiind
acuzaţi de loviri şi alte violente dar

şi de tulburarea ordinii şi liniştii
publice după ce s-au încăierat în

Târgul Săptămânal Bradu.
Fostul deputat Theo
Nicolescu achitat 

Theodor Nico-
lescu, fost depu-
tat PNL de Argeş,
a fost achitat de
Curtea de Apel
Bucureşti în cel
de-al doilea
dosar în care a
fost trimis în ju-
decată de procu-
rorii DNA. 

Parlamentarul era acuzat de abuz în ser-
viciu, alături de soţia sa şi alţi 6 inculpaţi.
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