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Obiectivul este
calificarea în optimile

Cupei!

Percheziţii pentru prostituţie,
trafic de minori şi droguri!
Miercuri, procurorii Direc2iei de Investigare a
Infrac2iunilor de Criminalitate Organizată și

Terorism – Serviciul Teritorial Pitești îm-
preună cu ofiţeri de poli2ie judiciară din ca-
drul BCCO Pitești au efectuat un număr de 8

percheziţii domiciliare în jude2ul Argeș, la lo-
cuinţele unor persoane suspectate de săvârși-

rea infrac2iunilor de trafic de minori,
complicitate la trafic de minori, proxenetism,
efectuare fără drept de opera2iuni comerciale
cu substan2e susceptibile de a avea efecte psi-

hoactive și trafic de droguri de risc.

Percheziţii la casa
manelistului Dani Mocanu

Poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Ştefăneşti, împreună cu
luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Argeş, au

desfăşurat ieri trei percheziţii domiciliare, în judeţele Argeş şi
Ilfov, în cadrul unui dosar penal privind protecţia animalelor.

Gradul de infectare cu COVID, în scădere!
Până ieri, 25 noiembrie, pe teritoriul României, au fost con-

firmate 440.344 cazuri de persoane infectate cu noul corona-
virus (COVID – 19), dintre care 313.885 pacienţi au fost decla-
raţi vindecaţi. În urma testelor efectuate la nivel naţional, faţă
de ultima raportare, au fost înregistrate 9.739 cazuri noi de per-
soane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind
cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. În judeţul
Argeş au fost confirmate 234 de noi cazuri, faţă de 148 înre-
gistrate marţi. Rata de incidenţă cumulată la nivelul judeţului
este de 4,83/1000 de locuitori în ultimele 14 zile, faţă de
4,95/1000 de locuitori înregistrată marţi. Distinct de cazurile
nou confirmate, în urma retestării pacienţilor care erau deja po-
zitivi, 1.347 de persoane au fost reconfirmate pozitiv, în jude-
ţul Argeş fiid 57 de persoane. Pânăieri, 10.541 de persoanediag-
nosticate cu infecţie cu SARS – CoV – 2 au decedat. În interva-
lul 24.11.2020 (10:00) – 25.11.2020 (10:00) au fost raportate
168 de decese (99 bărbaţi și 69 femei), ale unor pacienţi infec-
taţi cu noul coronavirus, internaţi în spitalele Alba, Argeş, Arad,
Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Brăila, Braşov, Buzău,
Caraş-Severin, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu,
Gorj,Harghita,Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi,Maramureş,Mehedinţi,
Neamţ, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiş, Tul-
cea, Vâlcea, Vaslui, Vrancea, Ilfov şi Municipiul Bucureşti.

CS Mioveni învinsă la Călăraşi
CS Mioveni a pierdut ieri după- amiază,

cu 1-0 în deplasarea de la Dunărea Călă-
raşi, într-unmecicareacontatpentrueta-
pa a 14-a a Ligii a II-a. Unicul gol al par-
tidei a fost marcat de Valentin Alexandru
în minutul 56, cu capul, din 6 m, după un
corner. Argeşenii au jucat din minutul 73 în 10, Iacob fiind eliminat după doua galbe-
ne. Aceasta a fost prima înfrângere în deplasare a galben-verzilor din acest sezon.

Una dintre aceste percheziţii a avut loc la lo-
cuinţa manelistului Dani Mocanu care în urmă cu

câteva zile a filmat un videoclip cu un leu rănit.

Maşină răsturnată la Mateiaş!
Miercuri în jurul

prânzului, pe DN 73,
în zona Mateiaş, la

fosta Scoală de Soferi,
s-a produs un acci-

dent rutier, spectacu-
los, am putea spune,
însă, din fericire, nici
conducătorul auto şi
nici pasagerul, nu au
păţit nimic, au scăpat
doar cu o sperietură

pe măsură.

Accident cu două victime pe DN 7!
Marţi după amiaza, pe DN 7, în comuna Bas-

cvov, s-a produs un accident rutier solddat cu
vătămarea a două persoane, un conducător

auto şi un pasager, ambii din aceeaşi maşină.
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