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La Corbeni,
Mii de par-
ticipanţi la 
festivalul 
rock al mo-
tocicliștilor

SEBASTIAN BARBU a 
câștigat Raliul Argeșului!
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700 de lo-
curi vacan-
te la Bursa 

Locurilor 
de Muncă

~SP⚽RT~
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■ Bani din PNNR pentru 
dezvoltarea companiilor!
 (pag.2)

■ Se oprește apa potabilă la 
Moșoaia! (pag.2)

■ „Prevenirea discrimină-
rii” printre romii de la 
Cetăţeni! (pag.3)

■ Prezentare de modă la 
Muzeul Golești! (pag.5)

■ Au scăzut înmatriculările 
de autoturisme noi (pag.5)

■ CSM București a câștigat 
Cupa României la handbal 
feminin  (pag.7)

~ Mai citiţi ~ îi placesă violeze
bătrâne!
Un violator, înscris în Registrul naţional automati-
zat cu privire la persoanele care au comis infracţi-
uni sexuale, a ajuns în arest după ce a comis-o din 
nou! Individul, de 47 de ani, din comuna Ungheni, a 
intrat peste o bătrână și a încercat să o batjocoreas-
că. Nu a reușit! Femeia a fost salvată de un vecin. 

Tot mai puţini salariaţi la Dacia

Automobile Dacia a raportat pentru 2021 o cifră de afaceri de 21,4 miliarde lei și un profit net de 
498 milioane lei, marcând astfel o îmbunătăţire după prăbușirea din anul precedent, pe fondul 
pandemiei. Din Raportul de Gestiune al Consiliului de Administraţie al Automobile Dacia reiese 
că numărul angajaţilor a scăzut. Sunt cu 730 de salariaţi mai puţini faţă de anul 2020. PAGINA
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REŢINUT pentru vaccinare la chiuvetă!

Un nou dosar privind vaccinări “la chiuvetă”, a fost 
instrumentat de ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie 
–Serviciul Judeţean Argeș sub coordonarea Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Argeș. Un registrator a fost reţinut 
ieri, pe bază de ordonanţă după ce anchetatorii au con-
statat că a emis certificate COVID unor persoane care nu 
și-au administrat serul. Pe lângă certificate beneficiarii au 
primit, ilegal, vouchere în valoare de 100 de lei acordate 
de Guvern pentru stimularea populaţiei să se vaccineze.
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