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Mai puţine hîrtii, mai
mult timp acordat
pacienţilor
Ca urmare a nemulţumirilor
manifestate în ultimul timp de
către medicii de familie, ministrul
Sănătăţii, Florian Bodog, s-a întîlnit, zilele trecute, cu reprezentanţii
Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate pentru a discuta propunerile de debirocratizare a actului
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medical.

Parastas pentru
Rege, la Catedrală
Momentele unice de la înmormîntarea Regelui, pe 16 decembrie, vor avea un ecou şi astăzi.
Oraşul regal Curtea de Argeş va
ﬁ martor al parastasului de patruzeci de zile pentru fostul suveran.
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Pescuitul novacului
şi crapului oglindă
Pentru pescarii sportivi, novacul
şi sîngerul nu prezintă interes
mare, deoarece nu mănîncă momeala tradiţională, deci nu pot ﬁ
capturaţi prin procedee clasice.
Însă mărimea lor îi tentează pe
mulţi să facă orice pentru o luptă
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cu aceşti monştri.

Afacerist jefuit de
4 tîlhari mascaţi
Joi seară, în comuna leordeni, a avut
loc un atac, mai ceva ca în ﬁlme. un
cunoscut om de afaceri din judeţ a
fost atacat în propria-i locuinţă de
patru indivizi mascaţi. autorii tîlhăriei
au acţionat cel mai probabil la pont şi
au vrut doar bani, întrebînd insistent
„unde este miliardul“. au putut intra
fără a ﬁ observaţi, sărind gardul, casa
vizată ﬁind retrasă şi neavînd vecini.
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Document oﬁcial

„Armani“ a
făcut infarct
la volan
Marian Dragoş
Stoican, protagonistul accidentului
rutier petrecut în
noaptea de 9/10
ianuarie, pe DN
73, în localitatea
Stîlpeni, nu a avut
parte de o moarte
violentă. Potrivit
certiﬁcatului medical constatator al
decesului, eliberat
în urma efectuării
necropsiei, tînărul
de 30 de ani a decedat ca urmare a
unor probleme
c a r d i a c e , î n a i nt e
de producerea impactului.
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4 indivizi cu cagule au intrat peste ei în casă

Ca să ﬁe sigur că va muri,

Sinucigaşul şi-a lăsat
capul în faţa trenului!

Marian Dragoş Stoican

Deşi a fost chemată o Ambulanţă,
Şi-a dorit cu orice
chip să moară, medicul a putut doar să constate decesul
aceasta este concluzia la care au ajuns
anchetatorii, joi, după
ce un bărbat s-a sinucis, aruncîndu-se în
faţa trenului, la Leordeni. Bărbatul a fost
identiﬁcat, ieri, în
urma cercetărilor. Era
din Turda şi se despărţise de curînd de
concubina cu care
avea un băiat. pagina 3

IPJ Argeş face angajări
din sursă externă
În perioada următoare, în cadrul Inspectoratului
Judeţean de Poliţie Argeş, vor ﬁ făcute angajări
din sursă externă. Sînt scoase la concurs 5 posturi, unul pentru personal contractual, unul de
agent, două pentru oﬁţeri şi unul prin reîncadrarea
unui suboﬁţer. Ce posturi sînt disponibile şi ce condiţii trebuie să îndeplinească cei interesaţi
aﬂaţi din materialul ce urmează. pagina 12

Curs valutar: 1Euro - 4.6377 USD - 3.8247 Gramul de aur - 163.8140

