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Drumul Expres 
Pitești – Craiova 
gata la finalul lui 2024!

Mioveniul implicat 
într-un prioiect cu alte șase 
țări

Kaiaciștii piteșteni, 
martori la cutremur!

CSM Constanța – 
FC Argeș Basket-
ball, joi, de la ora 18.00

Polițiștii fac „nota 
de plată” în cazul cabanei 
Capra!
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CURS VALUTAR:   • EURO - 4.9022   • USD - 4.5747   • GRAMUL DE AUR - 275.3601
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Oamenii 
străzii pri-
mesc mâncare 
și haine!

Șoferii care 
încalcă legea 
se duc direct la închi-
soare!
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OFER SPRE ÎNCHIRIERE 

HALĂ 600 mp, str. 
N. Bălcescu, vizavi de 

BIG. Tel. 0744.499.871. 

OFER SPRE ÎNCHIRIERE 
SPATIU 80 mp, 

vizavi  de 
PREFECTURA.
Tel. 0744.499.871.

Maşinăîn flăcări
după accident

Accident 
teribil petrecut luni seara în apropiere de 

Tribunalul Argeş. Două maşini s-au ciocnit violent, iar în 
urma impactului una dintre ele a fost proiectată la circa 200 de 
metri distanţă, a izbit doi stâlpi şi a luat foc. Flăcările au distrus 

parţial faţada unui bloc din apropiere. Zece locatari au fost 
evacuaţi în timpul intervenţiei poliţiştilor şi 

pompierilor. 

În penitenciar a aflat că este 
condamnat pentru evadare!

Între două condamnări, un tânăr 
din Piteşti, s-a ales şi cu un dosar 

penal pentru evadare. Asta după ce, a 
încălcat măsura arestului la domici-
liu şi a părăsit locuinţa fără încuviin-
ţarea instanţei de judecată, aşa cum 

prevede legea. Curtea de Apel Piteşti a 
dat sentinţa şi tânărul are de executat 
de 2 ani 9 luni şi 149 zile închisoare. A 
primit vestea în penitenciar unde este 

arestat în altă cauză.

Mii de copii hărțuiți sau 
jigniți în mediul online!

Un sondaj privind copiii care au fost victime ale hărţuirii 
în mediul online sau bullying-ului pe internet, realizat de 

organizaţia Salvaţi Copiii, reflectă o realitate cruntă. 

Numărul victimelor, din rândul minorilor, ale acestor abuzuri este cu mult 
mai mare faţă de anul trecut. Astfel, 40% dintre copii spun că au fost jigniţi 
sau au primit mesaje supărătoare pe Facebook, Instagram, TikTok sau alte 

reţele de socializare. O parte dintre cei sondaţi recunosc că şi ei au trimis 
mesaje injurioase. Cel mai multe dintre victime sunt fete. 
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