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Punte
de Rusalii
Pentru bugetari, 2 iunie
va fi zi liberã
æi va fi recuperatã în 10
iunie

social

UN ZIAR CLAR ÎNTR-O LUME CONFUZÃ

Turcii au fãcut public proiectul

Marea
Moschee din
Bucureæti
ACTUALITATE

Audiat la Curtea Supremã
din Belgrad, fostul deputat
a invocat persecuåii politice

Ghiåã
nu vrea
sã fie
extrãdat

STAT DE DREPT

Noroc
cu vecinii!
Pãrinåii români cumpãrã vaccinuri din
Bulgaria sau Ungaria

bani & afaceri

Recalculare
la cadastru
Tarife noi æi scutiri noi
de la platã

în culturã

Galã de
operã æi
balet la Iaæi
Sâmbãtã,
20 mai, pe
esplanada
Palatului
Culturii

Angajaåii ANAF
manipulaåi de æefi
Preæedintele PSD, Liviu
Dragnea, a declarat, cã angajaåii
din ANAF vor avea salarii mai
mari æi cã au protestat pentru cã
au fost manipulaåi de cãtre æefii
lor. „Funcåionarii din ANAF vor
avea salarii mãrite, nu cum spun
ei cã le vor scãdea. Este vorba
doar de 50 sau 60 de æefi care, de exemplu, au
acum salarii de 14.800 – 15.000 de lei æi care vor
avea salarii micæorate cu douã-trei sute de lei. De
ce? Ca sã putem sã respectãm principiile de egalitate între funcåiile similare, pentru cã altfel ar fi
însemnat sã ridicãm tot sistemul mult prea mult
pentru aceæti oameni. Ei nu au ieæit în stradã. În
schimb, i-au pãcãlit pe angajaåi sã iasã în stradã,
spunându-li-se cã lor li se vor micæora salariile, în
condiåiile în care ar fi putut sã se uite cu atenåie
pe proiectul legii“, a afirmat Liviu Dragnea.

Avioane noi, tarif
unic 92 (euro)
Compania Tarom a anunåat astãzi cã scoate la vânzare bilete dusîntors, la preåuri începând de la 92
euro, cu ocazia introducerii în flotã
a celor douã aeronave noi Boeing
B737-800NG. Tarom a lansat oferta
„Avioane noi, hai æi voi, tarif unic
92“, cu ocazia introducerii în flotã
a celor douã aeronave. „Oferta de 92 euro (toate taxele
incluse) este valabilã pentru cãlãtorii dus-intors între
Bucureæti æi unele dintre cele mai atractive destinaåii
europene: Alicante, Amsterdam, Madrid, Tel Aviv,
Valencia“, se aratã în comunicatul Tarom.

Exerciåiu NATO cu
4000 de militari
România va face parte dintre cele
trei state aliate care vor gãzdui cel
mai mare exerciåiu multinaåional al
NATO din acest an. Aproximativ
4.000 de militari români æi din åãri
membre ale NATO vor participa, cu
500 mijloace tehnice, la exerciåiul
multinaåional NOBLE JUMP 2017
(NOJP17), care se va desfãæura, între 26 mai æi 16
iunie, pe teritoriile Greciei, Bulgariei æi României.
Åãrile care vor lua parte la exerciåiul care va avea loc
în România sunt Albania, Germania, Marea Britanie,
Norvegia, Olanda, Polonia æi Spania.

monden

Aniversare
Alex
Velea a
împlinit
33 de
ani. A
fost
sãrbãtorit de Antonia,
care i-a oferit un tort
din ciocolatã cu sigla
aurie Versace

Halep a învins-o
pe Konveit în
sferturi la Roma
cu 6-2, 6-4

Încã un
pas spre
trofeu
SPORT

Populaåia
României a scãzut
cu 2 milioane
în 10 ani
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140 de brazi,
smulæi
din pãmânt

Fondatorul
WikiLeaks, 5 ani de
exil la Londra

Dezastru
natural
simulat de
hoåi

Assange
scapã de
ancheta
din Suedia
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