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După ce echipa României a ratat prezenţa la Jocurile Olimpice

Gimnasta constănţeană Maria
Holbură s-a calificat la JO de la Tokyo

Maria Holbură, sportivă legitimată
la CS Farul Constanţa, a obţinut
calificarea la Jocurile Olimpice (JO)
de la Tokyo, din 2020, la individual-
compus, după ce a încheiat pe locul
54 concursul de calificare de la
Campionatul Mondial de la Stuttgart.
Holbură a acumulat 50.632 puncte:
13.300 - sărituri, 12.233 - paralele,
12.733 - bârnă şi 12.366 - sol. „Maria
Holbură a devenit al 49-lea membru
al Team Romania pentru competiţia
olimpică de la Tokyo, din 2020. După
eliminarea naţiunilor calificate cu
echipa, Maria Holbură a devenit a 13-
a calificată la JO dintre cele 20 de
sportive care şi-au câştigat biletul
pentru Tokyo. Felicitări, Maria!”, a
anunţat, sâmbătă seară, Comitetul
Olimpic şi Sportiv Român, după
încheierea calificărilor de la CM care
are loc la Stuttgart. Din păcate,
echipa României de gimnastică a
ratat, pentru a doua oară consecutiv,
calificarea la JO, după ce a încheiat
pe locul 22, din 24 de competitoare,
în calificările de la CM. În 2016,
România a ratat prezenţa la JO după
o participare neîntreruptă în perioada
1976-2012.

Constanța, printre orașele afectate

Bilanţul West Nile: 
5 decese şi 60 de
cazuri de infecţie

Dăncilă:
Moțiunea nu

va trece

Propunere legislativă a PSD:

Se vor comercializa
doar telefoane mobile

care au aplicaţia 
STS 112
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Calendarul
guvernului PNL.
După Iohannis
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Directorul general al ANM, Elena Mateescu:
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Octombrie va avea multe
zile cu soare şi

temperaturi ridicate

Temperaturile aerului vor
creşte începând de miercuri,
urmând să ajungă, în a
doua parte a săptămânii
acesteia, chiar şi la 25 de
grade, potrivit directorului
general al Administraţiei
Naţionale de Meteorologie,

Elena Mateescu. Vom mai
avea, pe parcursul lunii
octombrie, perioade în care
mercurul în termometre să
ne aducă valori de
temperaturi ridicate şi multe
zile cu soare”, a declarat
Mateescu.

Monitorul preţurilor la
alimente va fi lansat pe 15

octombrie, iar consumatorii
vor putea compara preţurile

pentru 30.000 de sortimente
în lanţurile de magazine

existente în România,
Comparatorul preţurilor
pentru alimente poate fi

accesat atât de pe un
desktop, un laptop, cât şi de

pe un telefon mobil prin
intermediul unei aplicaţii care

poate fi descărcată. 

Termen maxim - anul 2040

11 state UE cer interzicerea maşinilor
diesel şi pe benzină
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