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Şofer fugar prins
după 2 săptămîni
În urmă cu două săptămîsni, la
trecerea de pietoni din zona Praxis, în cartierul piteştean Nord, un
şofer neatent a accidentat o fetiţă
în vîrstă de 3 ani. Poliţiştii au
reuşit să-l identiﬁce pe şoferul
fugar, după mai multe căutări.
Este vorba de un bărbat în vîrstă
de 54 de ani, din Ştefăneşti. Pe
numele acestuia a fost întocmit
PAGINA 3
dosar

32 de echipe la Cupa
FC Argeş-Nicolae
Dobrin!
FC Argeş va organiza mîine,
de la ora 9, prima ediţie a Cupei
FC Argeş - Nicolae Dobrin. Întrecerea va avea loc pe terenurile 2
şi 3 ale arenei din Trivale este organizată cu ocazia aniversării a
65 de ani de la înﬁinţarea clubului
alb-violet şi pentru comemorarea
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lui Nicolae Dobrin.

www.curier.ro

Ieri dimineaţă, în Trivale

Mort la 31 de ani,
în scara unui bloc
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Autopsia va stabili cauza decesului
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Biciclist lovit de
o dubiţă
Un adolescent în vîrstă de 18
ani, din Ştefăneşti, a fost ieri, victima unui accident rutier. Tînărul
mergea cu bicicleta pe o stradă
laterală din localitatea amintită.Din
cercetările poliţiştilor a reieşit că
tînărul nu s-a asigurat şi a ieşit în
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strada principală.

Medicină Tradiţională
Chineză la Spitalul
din Mioveni
Anul trecut, oraşul Mioveni, prin
Consiliul Local, cu sprijinul Ambasadei R.P. Chineze la Bucureşti, a
semnat un Acord de Înfrăţire cu
Municipiul Jinhua – Provincia
Zhejiang, precum şi un Acord de
Cooperare Internaţional, totul în
sprijinul promovării şi cooperării
bilaterale dintre România şi Republica Populară China. PAGINA 12

Mamele cu 3 copii, pensionate cu 6 ani mai devreme

Proiectul noii
Legi a Pensiilor,
2
publicat!
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Ministrul Muncii, Lia Olguţa
Vasilescu, a anunţat, ieri, că
statul va trebui să suplimenteze bugetul de pensii cu 15
miliarde de lei, în anul 2022, la
fel ca în anul 2016, în condiţiile
în care pensiile se dublează.
Ministrul Muncii a prezentat
proiectul noii legi a pensiilor,
precizînd că vîrsta standard de
pensionare nu se modiﬁcă, nici
stagiul minim. Proiectul se aﬂă
în dezbatere publică.

Tînăr mort, ieri dimineaţă, în scara unui bloc din cartierul Trivale. În vîrstă
de 31 de ani, Gabriel Marius Mandache a spus că se simte rău după care
s-a prăbuşit. Echipajul medical chemat la faţa locului l-a găsit în stop
cardio -respirator. Manevrele de resuscitare nu au avut rezultatul scontat.
Trupul neînsuﬂeţit a fost transportat la morga pentru autopsie.

Hărţuirea sexuală a
devenit contravenţie
A fost promulgată legea potrivit căreia comportamentul de
hărţuire, hărţuire sexuală sau hărţuire psihologică se sancţionează, cu amendă contravenţională. Aceasta a intrat în
vigoare după publicarea în Monitorul Oﬁcial şi prevede
amenzi de la 3.000 la 10.000 lei.
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Expoziţie de arhitectură la Casa Cărţii
Centrul Cultural Piteşti şi Ordinul Arhitecţilor din România Filiala Dobrogea organizează o expoziţie itinerantă de arhitectură,
în memoria arhitectului Victor Ştephănescu. Vernisajul a avut loc
joi, în Complexul Expoziţional Casa Cărţii (parter).
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Şi hărţuirea psihologică este considerată contravenţie
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