
Temperaturile aerului vor
creşte începând de miercuri,
urmând să ajungă, în a doua
parte a săptămânii acesteia,
chiar şi la 25 de grade în
Lunca Dunării, potrivit
directorului general al
Administraţiei Naţionale de
Meteorologie, Elena
Mateescu. 
Aceasta a arătat, de
asemenea, că pe parcursul
lunii octombrie vor fi multe
zile cu soare şi temperaturi
ridicate. “Începând de
miercuri vom înregistra
creşteri în ceea ce priveşte
regimul de temperaturi de la o
zi la alta astfel încât este
posibil din a doua jumătate a
săptămânii să vorbim de
valori cuprinse între 21 şi
chiar 24, 25 de grade în
Lunca Dunării. 25 de grade la
nivelul unei temperaturi
maxime în ţara noastră
reprezintă pragul unei zile de
vară. 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 Elena Mateescu, în
weekendul care a trecut.

Directorul general al ANM a
precizat, în context, că în acest an
episodul de iarnă autentică a venit
mai devreme decât anul trecut,
respectiv în prima decadă a lunii
octombrie. În 2018, în ultima
decadă a lunii octombrie, 23 - 24
octombrie, erau în vigoare o
avertizare de cod galben şi una de
cod portocaliu de ninsori viscolite
pentru zona montană. De altfel,
potrivit prognozei pe 4 săptămâni
elaborate de ANM, în primele două
săptămâni din octombrie, până cel
mult la începutul ultimei decade din
lună, este posibil să se înregistreze,
în medie, temperaturi uşor mai

ridicate decât normalul
climatologic, cu cele mai
mari valori în special în
partea de sud şi sud-est. 
“După 10 octombrie vorbim
de temperaturi maxime mai
mari de 20, 21 grade în
Lunca Dunării şi temperaturi
apropiate de normele
climatologice. Din punct de
vedere climatic, luna
octombrie marchează o
scădere a regimului de
temperaturi comparativ cu
prima lună de toamnă, în
medie cu 4,5 grade. Dacă la
nivelul lunii septembrie
vorbim de o medie
climatologică lunară de 14,5
grade, iată că deja în
octombrie vorbim de 9,8
grade iar în noiembrie de 4,5
grade”, a mai spus directorul
ANM.

Datele preliminare indică
faptul că, din cele nouă luni
parcurse până în prezent, 6 -
şi este posibil ca şi

octombrie, ţinând cont de estimările
celor 4 săptămâni - să încheie pe un
plus în ceea ce priveşte abaterea
termică pozitivă. Totodată, nu e
exclus ca 2019, pe medie, să fie un
an din seria celor mai călduroşi
înregistraţi atât la nivelul ţării
noastre cât şi la nivel mondial. “Şi
Organizaţia Meteorologică Mondială
estimează perioada 2015 - 2019
drept una dintre cele mai
călduroase din seria istoriilor
măsurătorilor meteorologice. Nu e
exclus ca 2019 să se alăture seriei
anilor anteriori considerați ca fiind
cei mai călduroşi. Vom face bilanţul
după 31 decembrie şi vom vedea”, a
mai afirmat Mateescu.
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România, pe locul 31 în lume la
competiţiile de eSport

România, cu 328 de jucători profesionişti
înregistraţi, este pe locul 31 în lume la
competiţiile de eSport, cu câştiguri care
depăşesc 3,3 milioane de dolari, în timp ce
Bulgaria, cu un număr ceva mai mic de
jucători, este pe locul 20 în lume şi a
înregistrat câştiguri de peste două ori mai mari
decât România, potrivit INACO - Iniţiativa
pentru Competitivitate.“România este pe locul
31 în lume la competiţiile de eSport. Cel mai
bun jucător profesionist român a câştigat
peste 2 milioane de dolari. În ‘Ghidul
Meseriilor Viitorului’, aflat la a doua sa ediţie
anul acesta, think-tank-ul INACO descrie
‘profesionistul în jocuri electronice’ ca o nouă
meserie îmbrăţişată de unii tineri, dar care
sperie părinţii şi profesorii. Ca în orice sport,
mulţi încearcă, puţini reuşesc. Cu toţii însă
înţelegem că eSportul este pe val în acest
moment, ajungându-se de la competiţii locale
(LAN) şi turnee internaţionale, până la
adevărate şi provocatoare competiţii
mondiale”, afirmă Andreea Paul, preşedinte
INACO, într-un comunicat remis duminică
AGERPRES.

Potrivit INACO, în ultimele clasamente
globale, americanii, chinezii şi coreenii sunt
cei mai competitivi şi câştigă cele mai mari
premii din lume. Suedezii şi danezii sunt
jucătorii europeni de top, pe locurile 4 şi 5 în
lume. Polonia este pe locul 15 în lume, cu
aproape de 5 ori mai mulţi jucători
profesionişti decât România şi cu premii de
aproape 4 ori mai mari. 

Cultură pe scurt

Cristina Tarcea şi Livia Stanciu,
dosare pentru abuz în serviciu 

Secţia de investigare a infracţiunilor
din justiţie (SIIJ) are în lucru un dosar
care vizează plângeri pentru abuz în
serviciu contra Cristinei Tarcea şi Liviei
Stanciu, foşti preşedinţi ai Instanţei
Supreme, urmărirea penală fiind in rem,
au declarat, surse judiciare. Una dintre
plângerile care a fost conexată la dosar
a fost depusă de către Nicolae Marin,
actualmente adjunctul Secţiei de
investigare a infracţiunilor din justiţie,
potrivit surselor citate. Acuzaţiile
formulate în aceste plângeri sunt de
abuz în serviciu, deoarece Cristina
Tarcea şi Livia Stanciu, ca preşedinţi ai
Instanţei Supreme, ar fi încălcat
dispoziţiile legale cu privire la
constituirea completurilor de 5 judecători
de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
şi, prin aceasta, “au adus vătămări
grave, atât actului de justiţie, cât şi
părţilor procesuale din cauzele judecate
din completurile de 5 judecători”. Curtea

Constituţională a admis, în noiembrie
2018, sesizarea premierului Viorica
Dăncilă în legătură cu un conflict juridic
de natură constituţională între
Parlament şi Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie pe tema constituirii completurilor
de 5 judecători şi a decis că Instanţa
Supremă trebuie să schimbe imediat,
prin tragere la sorţi, toţi membrii
completurilor de 5. Două zile mai târziu,
au avut loc tragerile la sorţi pentru
desemnarea noilor completuri de 5
judecători de la Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie. Controversele pe această
temă au început după ce au intrat în
vigoare modificările la Legea 304/2004
privind organizarea judiciară, care
prevedeau că vicepreşedintele Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie şi
preşedintele Secţiei Penale nu mai pot
conduce completurile de 5 judecători, ci
că toţi magistraţii din complet trebuie
traşi la sorţi.

La Secţia de anchetă 

Directorul general al ANM, Elena Mateescu:

Octombrie va avea multe zile 
cu soare şi temperaturi ridicate

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“


