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În vizitã
la CIA
Eduard Hellvig, directorul
Serviciului Român de Informaåii, s-a întâlnit cu æefi ai
Agenåiei Centrale de Informaåii, ai Biroului Federal de Informaåii æi cu
membri din Departamentul de Stat din SUA

prin åarã

Atenåie
la avalanæe
Salvamontiætii
gorjeni avertizeazã asupra
riscului de
avalanæã în
toate masivele montane cu zona alpinã înaltã din judeå (Parâng, Godeanu æi Vâlcan), turiætii fiind sfãtuiåi
sã evite zonele cu acumulãri mari de zãpadã

ætiinåã

Cartofi
pe Lunã
Misiunea lunarã chinezã
Chang E4 este
prevãzutã sã
fie lansatã ca
parte a experimentelor pentru o viitoare
colonie spaåialã

UN ZIAR CLAR ÎNTR-O LUME CONFUZÃ
Grupul siderurgic vrea „sã scape“
de cel puåin cinci oåelãrii din Europa

ArcelorMittal
ar vinde
combinatul
de la Galaåi
ECONOMIE

Dupã 28 de ani de la Revoluåie,
procurorii au trei personaje pe care vor
sã le punã sub acuzare pentru infracåiuni
contra umanitãåii: Ion Iliescu, Petre
Roman æi Gelu Voican-Voiculescu

Iohannis
a avizat
urmãrirea
penalã
JUSTIÅIE

Orchestra de Tineret
a UE, la Ateneu
EUYO - Orchestra de Tineret
a Uniunii Europene va concerta,
duminicã, 15 aprilie 2018, de la
ora 19.00, la Ateneul Român, sub
bagheta dirijorului Vasily Petrenko,
în cadrul turneului aniversar - Capital Sounds care are loc în cele 28
state membre UE, cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la înfiinåarea orchestrei. Evenimentul este organizat de Institutul Cultural Român.
Programul cuprinde Concertul nr. 2, pentru pian æi
orchestrã, în do minor, op. 18, de Serghei Rahmaninov - solistã Alexandra Dariescu æi Suita simfonicã
„Æeherazada” de Nikolai Rimsky-Korsakov.

Recomandarea PE
Parlamentul European a publicat, ieri, un raport care acuzã Ungaria de încãlcãri grave ale valorilor Uniunii Europene æi care recomandã activarea Articolului 7 din
Tratatul UE, ce prevede posibilitatea suspendãrii drepturilor de vot
ale Ungariei, relateazã Politico citat
de Mediafax. Ieri, europarlamentarii din cadrul Comisiei pentru libertãåi civile, justiåie æi afaceri interne
(LIBE) au analizat situaåia politicã din Ungaria,
pentru a stabili dacã åara este expusã riscului de încãlcare a valorilor Uniunii Europene. Raportul întocmit
de cãtre eurodeputatul olandez Judith Sargentini
evidenåiazã îngrijorãri legate de independenåa justiåiei, corupåia, libertatea de exprimare, drepturile
romilor, ale minoritãåilor evreieæti æi ale refugiaåilor,
precum æi alte probleme din Ungaria.

Ultramaraton pentru
o cauzã nobilã

piaåa ætirilor

Peste 2.000 de oameni
sunt aæteptaåi sã ia parte, la
începutul lunii mai, la un
ultramaraton de 24 de ore
pe nisipul din staåiunea Mamaia. Evenimentul sportiv „Alerg 24h Autism Marea
Neagrã” este organizat de Centrul Psihologic „Marea Neagrã” æi are menirea de a promova drepturile
de integrare în comunitate a persoanelor cu dizabilitãåi. Pentru a putea participa la eveniment, fiecare cãpitan de echipã este nevoit sã adune în jurul sãu minim 20 de prieteni. Înscrierea echipei se
poate efectua pe site-ul www.alergpentruautism.ro.
Startul va fi dat sâmbãtã 5 mai, la ora 10.00 din
Piaåeta Perla din staåiunea Mamaia, iar traseul va
avea o distanåa de 3 kilometri.

Festivalul
Mieilor
Bucureætenii æi nu numai
vor avea parte în Parcul
Naåional are loc pânã duminicã de miei perpeliåi
la proåap, batali de primãvarã pregãtiåi la proåap,
la grãtar, la ceaun, aromaåi cu condimente æi
unæi cu diferite licori

Cu Franåa,
Portugalia æi
Lituania în
preliminariile CE

Grupã grea
pentru
handbaliæti
SPORT

Deficit al contului
curent al balanåei
de plãåi de 172
milioane de euro

A crescut
datoria
externã
ECONOMIE

23.000 de elevi
din 5 judeåe
au strâns pet-uri

Mesaje beligerante
dinspre
Washington

Acåiune de
protejare
a mediului

Rusia vrea
sã evite
rãzboiul
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