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Piteșteanul Yanis 
Pîrvu, o nouă con-
vocare la naționa-
la României U16!

Echipa de 
robotică, în 
fața consili-
erilor

ITM Argeș înce-
pe controalele la 
firmele din dome-
niul construcțiilor
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• Loto 6/49: 18, 44, 15, 40, 30, 12  
• Noroc: 4 5 9 1 9 5 4
• Joker: 35, 33, 16, 36, 6 + 13
• Noroc Plus: 2 3 4 8 4 8
• Loto 5/40: 9, 40, 26, 22, 33, 32
• Super Noroc: 4 5 6 9 3 9

Se depun ofertele pentru 
lotul 1 al Drumului Expres 
Craiova – Pitești

Comercianții de flori pot în-
chiria spații în Parcul Lunca 
Argeșului!

La Simfonia Lalelor va fi 
amenjată o zonă culinară!

”Este ca și cum am scris 
istorie aici, nu?”

A început Simularea la Eva-
luarea Națională
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Şofer oprit 
cu focuri 
de armă!

O urmărire teribilă 
a avut loc pe străzi-

le din Topoloveni 
şi Călineşti, acolo 

unde, un şofer a 
gonit refuzând să 
oprească la sem-
nalul poliţiştilor. 
Când maşina lui 
a fost blocată de 

echipaje, a aban-
donat-o şi a rupt-o 

la fugă pe un 
câmp. A fost oprit 

cu focuri de armă! 
Pentru ce toate 

acestea? Bărbatul 
nu poseda permis 

de conducere şi 
nici maşina pe care 

o conducea nu era 
în regulă!

George Hoţu a scăpat 
de închisoare!

Cunoscutul om de afaceri George Dumitrescu, căruia i se spune şi George Hoţu, a scăpat 
de închisoare în două procese de evaziune fiscală în care a fost judecat. A intervenit pre-

scripţia, prin urmare a încetat procesul penal împotriva afaceristului. Într-unul din dosare 
primise o pedeapsă de 6 ani închisoare cu executare. Deşi la Tribunalul Argeş se judecă 

un al treilea dosar, finalitatea procesului nu este greu de dedus, având în vedere că a fost 
făcută o înţelegere iar avocaţii au cerut încetarea procesului penal. Chiar dacă nu-l mai pot 

trimite la închisoare judecătorii îl pun să plătească prejudiciul calculat de procurori.

Delegația Colegiului Zinca Golescu va participa la Campionatul Mondial de Robotică

ELEVII AU NEVOIE DE BANI  
să plece în SUA la concurs!

Un grup de copii, minunaţi, de la Colegiul Naţional Zinca Go-
lescu, ar trebui să reprezinte România la Campionatul Mondi-
al de Robotică, din SUA. Sunt inteligenţi, ingenioşi, şi au creat 
un robot cu o autonomie perfectă care i-a propulsat  pe primul 

loc în competiţia de robotică pentru liceeni din România, 
„First Tech Challenge”, desfăşurată la Sala Polivalentă. Deşi 
plecarea este programată pe 16 aprilie, în ziua de Paşte, dele-
gaţia nu are, încă, bani suficienţi să participe la campionat.
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