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Cotidian fondat de Marilena Baraţă 
şi Constantin Neguţ în 1994

■ Primarul Gentea  
a alergat 5 km la Half Ma-
rathon Pitești! (pag.2)

■ Luna Europeană  
a diversității la CEZ  (pag.2)

■ Perioada de autorecenzare 
online a fost prelungită   (pag.5)

■ Arhiepiscopia, la Concursul 
Național Catehetic  (pag.5)

■ Dacia Spring a prins la fran-
cezi (pag.5)

■ Ultima reprezentație a 
sezonului!  (pag.7)

■ Rafinament și eleganță  
la concursul național ”Dansul 
Florilor” (pag.12)

Horoscopul zilei

Bagaje pentru vacanță!
Săptămâna aceasta ne face 

să muncim din greu, pentru a 
economisi bani și pentru a găsi 
soluții realiste la dificultățile fi-
nanciare. Aceasta este o săptă-
mână bună pentru a cere împru-
muturi și pentru a rezolva orice 
probleme financiare.   (pag.4)
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Medici 
argeșeni 
au prezen-
tat lucrări 
oncologice

Înfrângere la Ovidiu,  play-off terminat  pe ultimul loc!
2 Pagina 62 Pagina 2

Moartea  
a cântat la 
Eurovision

Din punctul meu de vedere
~SP⚽RT~

2 Pagina 12

Curs valutar: Euro - 4.9458   USD - 4.7643  Gramul de aur - 279.3842

a murit ministrul
Şerban 
Valeca!
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Medicul 
Stanciua plecat 
dintre  
noi 
Cel mai cunoscut medic  
reumatolog din județul Argeș,  
Ilie Stanciu, a plecat dintre  
noi! Acesta a încetat din viață  
în acest weekend. Ilie Stanciu 
 era director medical al Spitalu-
lui Sfântul Nicolae și a mers la 
serviciu până înainte de Paște. Era 
foarte activ în ciuda vârstei sale.

Părinți, copii, tineri sau pensionari, au colindat sălile 
încărcate de istorie. Mii de oameni au vizitat gratis 
muzeele din județ înscrie în acest program național. 

Noaptea Muzeelor, organizată sâmbătă seara 
în muzee din Argeș a fost primită cu interes de 
cetățeni Astfel, mii de oameni au petrecut mai 
multe ore în lăcașurile de cultură. 

mii de vizitatori  
în Noaptea Muzeelor
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Ieri dimineață, a încetat din viață Şerban Valeca, fost ministru al Cercetării și Inovației, fost deputat și senator, fost președinte al PSD Argeș și director general al Institutului de Cercetări Nuclea-re Pitești.  La vârsta de 66 de ani, Şerban Valeca a fost răpus de o boală incurabilă. Acesta și-a dus cu demnitate suferința  
și nu a vrut să se știe că suferă de o afecțiune gravă.


