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Magurele 105.1 Turnu-Severin 91.4 Targu-Mures 93.6 Vaslui 106.1 Vatra Dornei 100.7 Zalau 88.1 Radio Romania News is the only radio station in România cu o acoperire de 99% din teritoriul său. Formatul este un siach general, informații despre evenimentele de zi cu zi, atât interne și internaționale. Pentru a reda
fișiere media, actualizarea necesită ca alte persoane să facă upgrade browserului la o nouă versiune sau la o extensie Flash. Puteți asculta winamp radio făcând clic pe acest site: vizitați Tag-uri: radio, română, radio live 21 este cel mai bun post de radio online din România. Radio 21 a difuzat 24 de ore de muzică little
Top 40. Radio 21 în direct din România. Adresa oficială a site-ului Radio 21 este www.radio21.roMaa: RomaniaGenres: Misc/Top 40 /VariousApplication: Radio 21 AppPage 224 House Radio este un post de radio extrem de intuitiv, cu unele dintre cele mai importante emisiuni radio din țară în programele sale de o zi. Ei
au acasă pe bază de muzică de radio arată, care sunt populare în întreaga țară, cu trafic de la mii de ascultători, care face din 24 House Radio un post de radio popular definit în țară.24 Adresa oficială a site-ului House Radio este www.24houseradio.comLand: RomaniaWires: Hits / HouseApplication: 24 House Radio App



Peste 1.200.000 de români trăiesc în Italia, însă sunt încă conectați la România prin tradiție și, mai presus de toate, limba română pe care o studiază acolo la mii de mile depărtare. Pagina 2 Până în prezent, mai mult de 30 de medici de familie au murit din cauza COVID-19 școală de timp uzura într-un mediu virtual din
cauza pandemiei ... Campania de vaccinare împotriva coronavirusului a continuat și... Romanca va incepe sa plateasca pensiile pentru aceasta luna de luni... În ajunul Anului Nou, numărul unic de urgență a112 a fost... Începând de astăzi, piața energiei electrice a fost liberalizată... Astfel, copiilor cu vârste cuprinse între
2-18-18 ani li se plătește o alocație... Majorarea va avea loc în contextul majorării accizelor... Pagina 3 Ultimele 24 de ore pe săptămână Luna Ascultați Radio News România Tot președintele Băsescu a discutat RRA se opune bugetului, summitului UE de la Vilniing și cooperării dintre România și China. Cunoscuta rețea
de televiziune Euronews a anunțat că va introduce o serie de mici afaceri de succes în Europa. Numit Business Planet, serialul s-a oprit în februarie la Timișoara. La câteva luni după uraganul Sandy, degeneratul este încă o demonstrație a forței cu care furtuna a lovit estul Statelor Unite anul trecut, precum și dificultățile
în reconstrucția unui interviu cu ministrul sârb de externe Ivan Mrkic realizat de Carmen Gavrilă Două explozii au avut loc la tradiționalul Maraton de la Boston, în apropierea liniei de sosire a sportivilor. Cutremurul cu magnitudinea de 7,8 grade din sud-estul Iranului a fost resimțit de ambele părți ale graniței cu Pakistanul,
iar presa și oficialii iranieni au declarat că numărul morților este incert. Cu ocazia aniversării a 84 de ani de la prima emisiune, Radio România le-a oferit ascultătorilor ocazia de a vizita instituția. Mai multe case au luat foc în New York în urma uraganului Sandy. Locuitorii din New Jersey au fost evacuați în timp ce
vânturile se intensifică în timp ce uraganul Sandy se apropie de coastă. Ambii candidați au evidențiat viziuni diferite privind reducerea deficitului și impozitarea populației. Pentru a vizualiza această secțiune, instalați fulgerul. Ascultați România Live Notice: Tranziție nespecificată: 0 /var/www/romania-
actualities.ro/html/app/View/Rrapages/viewprogram.ctp pe linia 3 Programul de astăzi nu este activat. Pagina 4 Ultimele 24 de ore Săptămâna ascultați Radio News România Toate VideoNews Președintele Băsescu a discutat despre buget la RRA, summitul UE de la Vilnily și cooperarea dintre România și China.
Cunoscuta rețea de televiziune Euronews a anunțat că va introduce o serie de mici afaceri de succes în Europa. Numit Business Planet, serialul s-a oprit în februarie la Timișoara. La câteva luni după uraganul Sandy, degeneratul este încă o demonstrație a forței cu care furtuna a lovit estul Statelor Unite anul trecut,
precum și dificultățile în reconstrucția unui interviu cu ministrul sârb de externe Ivan Mrkic realizat de Carmen Gavrilă Două explozii au avut loc la tradiționalul Maraton de la Boston, în apropierea liniei de sosire a sportivilor. Cutremurul cu magnitudinea de 7,8 grade din sud-estul Iranului a fost resimțit de ambele părți ale
graniței cu Pakistanul, iar presa și oficialii iranieni au declarat că numărul morților este incert. Cu ocazia aniversării a 84 de ani de la prima emisiune, Radio România le-a oferit ascultătorilor ocazia de a vizita instituția. Mai multe case au luat foc în New York în urma uraganului Sandy. Locuitorii din New Jersey au fost
evacuați în timp ce vânturile se intensifică în timp ce uraganul Sandy se apropie de coastă. Cei doi candidați au subliniat viziunile diferite pe care le reducerea deficitului și impozitarea populației. Pentru a vizualiza această secțiune, instalați fulgerul. Ascultați România Live News Sunday Program, 2021-01-03 NEWS
(politic, economic, social, cultural * Meteo * Sport) 00:00 : 00:00 - 00:05:00 MUSIC AND RADIO - Director Felix Crainicu * Stiri * Meteo * Sport (1am; 2am; 3am; 3am; 3am; 3am; 3am 3.00; 4.00) 00:05:00 - 01:00:00 STIRI (politice, economice, sociale, culturale * Meteo * Sport) 01:00:00 - 01:05:00 MUZICA SI RADIO
(Continuare) 01:05:0 02:00:00 STIRI (politice, economice, sociale, culturale * Meteo * Sport) 02:00:00 - 02:05:00 MUZICA SI RADIO (Follow-up) 02:05:00 - 03:00:00 STIRI (politice , economic, social, cultural * Meteo * Sport) 03:00:00 - 03:05:00 MUZICA SI RADIO (Continuare) 03:05:00 - 03:30:00 STIRI (politice,
economie, social, cultural * Meteo * Sport) 04:00:00 - 04:05:00 MUZICA SI RADIO (Continuare) 04:05:00 - 04:53:00 Tatal nostru * Imnul national 04:53:00 - 05:00:00 STIRI (politice, economie, social, cultural * Meteo * Sport) 05:00:00 - 05:05:00 IN ZORI - Director Catalin Adrian * Publicitate (5.55) 05:05:00 - 06:00:00
STIRI (politice, economice, sociale, culturale * Meteo * Sport) 06:00000:00 - 06:05:00 KREDICATION LIGHT - Director Remus Rădulescu * Publicitate ( 6.55) 06:05:00 - 07:00:00 RADIOJURNAL 07:00:00 - 07:15:00 MATINALI ... SFÂRȘITUL SĂPTĂMÂNII - Produs de Florentina Varga. Director Andra Gherega * STIRI
DESPRE DIMINET * Meteo * Sport (8.00 - 8.10) * Publicitate (7.55; 8.55) 07:15:00 - 08:00:00 STIRI DIMINEATIA 08:00:00 - 08:10:00 MATINALS ... DE WEEK-END (Continuare) 08:10:00 - 09:00:00 STIRI (politice, economice, sociale, culturale * Meteo * Sport) 09:00:00 - 09:05:00 PET CLUB 09:05:00 - 09:30:00
DIMINEED ... SOARE - Produs de Florentina Varga. Director Adrian Sun * Stiri * Meteo * Sport (10 a.m.; 11.00) * Publicitate (9.55; 10.55; 11.55) 09:30:00 - 10:00:00 STIRI ( * Meteo * Sport) 10:00:00 - 10:05:00 DIMINEATIONS ... CU SOAR (Continuă) 10:05:00 - 11:00:00 STIRI * Meteo * Sport 11:00:00 - 11:05:00
DIMINEMENTS ... CU SOARE (Continuare) 11:05:00 - 12:00:00 STIRI (politice, economice, sociale, cultura * Meteo * Sport) 12:00:00 - 12:05:00 VATRA LUMINA - Director Costin Enache (spectacol inregistrat) * Publicitate (12.55) 12.55 ) 12:05:00 - 13:00 RADIOJURNAL 13:00:00 - 13:15:00 UMOR BURSE - Happy
moment generație de aur. Un an trece, glume stick (parte! Poftim, ia-o). Autori: Manole Pavel Dan, Endrefy Edit, Rodica Tott, Vlad Galin, Chirita Stefan, Hary Salem, Dumitru Solomon, Veronica Bertoli, Tudor Popescu, Dan Ursuleanu, Aurel Felea, Stelian Filip. Director artistic: Manole Pavel Dan. Cu care: Dem
Rădulescu, Ileana Stana Ionescu, Horia Șerbănescu, Radu Zaharescu, Rodica Tapalaga, Cornel Vulpe, Alexandru Arșinel, Jorj Voicu, Mihai Mălaimare, Mihai Stoenescu, Horia Căciulescu, Valeria Ogășanu, Florin Piersic, Stela Popescu, Corina Chiriac, Andra Călugăreanu, Atena Demetriad, Jeanine Stavarache, Petrică
Nae Lă Musiikinjohtaja: Ion Barta. Suunnattu Suunnattu Romeo Chelaru. Înregistrare 1987 (număr înregistrat) * Publicitate (13.55) 13:15:00 - 14:00:00 STIRI (politice, economice, sociale, culturale * Meteo * Sport) 14:00:00 - 14:05:00 TOP NOSTRU ... MUZICA TA - Director Dragoș Stoica * ȘTIRI * Meteo * Sport (15.00)
* Publicitate (14.55; 15.55) 14:05:00 - 15:00:00 STIRI (politice, economice, sociale, cultural * Meteo * Sport) 15:00:00 - 15:05:00 MUZICA TA (Continuare) 15:05:00 - 16:00:00 STIRI ( * Meteo * Sport) 16:00:00 - 16:05:00 CA ON ROATE - Directori Oana Rusu si Eugen Rusu * Știri * Meteo * Sport (5pm; 6pm) * Publicitate
(4.55pm; 5.55pm; 6.55pm) 16:05:00 - 17:00:00 STIRI * Meteo * Sport 17:00:00 - 17:05:00 CA PE ROATE (Continuă) 17:05:00 - 18:00:00 STIRI (politice , taloudellinen, sosiaalinen, kulttuurinen * Sää * Urheilu) 18:00:00 - 18:05:00 CA ON ROATE (Jatkuu) 18:05:00 - 19:00 RADIOJURNAL 19:00:00 - 19:15:00 NATIONAL
ARENA - Tuottaja ja tuottaja Radu Antofi* Uutiset * Sää * Urheilu (20.00; 21.00) * Mainonta (19.55; 20.55; 21.55) 19:15:00 - 20:00 UUTISET * Sää * Urheilu 20:00:00 - 20:05:00 NATIONAL ARENA (Jatkoa) 20:05:00 - 21:00:00 UUTISET (poliittinen, taloudellinen, sosiaalinen, kulttuuri * Sää * Urheilu) 21:00:00 - 21:05:00
NATIONAL ARENA (Jatkoa) 21:05:00 - 22:00 RADIOJURNAL 22:00:00-22:00 10:00 PERSPEKTIIVI - Ohjaaja Ianna Ionita 22:10:00 - 22:30:00 MUSIIKKIKOKOELMA - MAN WITH CHITARA - Ohjaajat Mihai Cosmin Popescu ja Ducu Bertzi * Mainonta (22.55; 23.55) * Stiri * Meteo * Sport (23.00) 22:30:00 - 23:00:00
STIRI (politice, economice, sociale, culturale * Meteo * Sport) 23:0000:00 - 23:05:00 COLECTIA DE MUZICA - MAN CU CHITARA 23:05:00 - 24:00 00:00 00:00 Pagina 5 Ultimele 24 de ore Săptămâna Ascultați RadioNews România Toate VideoNews Președintele Băsescu a discutat obiecțiile sale față de buget,
summitul UE de la Vilninii și cooperarea dintre România și China. Cunoscuta rețea de televiziune Euronews a anunțat că va introduce o serie de mici afaceri de succes în Europa. Numit Business Planet, serialul s-a oprit în februarie la Timișoara. La câteva luni după uraganul Sandy, degeneratul este încă o demonstrație
a forței cu care furtuna a lovit estul Statelor Unite anul trecut, precum și dificultățile în reconstrucția unui interviu cu ministrul sârb de externe Ivan Mrkic realizat de Carmen Gavrilă Două explozii au avut loc la tradiționalul Maraton de la Boston, în apropierea liniei de sosire a sportivilor. Cutremurul cu magnitudinea de 7,8
grade din sud-estul Iranului a fost resimțit de ambele părți ale graniței cu Pakistanul, iar presa și oficialii iranieni au declarat că numărul morților este incert. Cu ocazia aniversării a 84 de ani de la prima emisiune, Radio România le-a oferit ascultătorilor ocazia de a vizita instituția. Mai multe case au luat foc în New York în
urma uraganului Sandy. Locuitorii din New Jersey evacuați în timp ce vântul se intensifică pe măsură ce uraganul se apropie de zona de coastă. Ambii candidați au evidențiat viziuni diferite privind reducerea deficitului și impozitarea populației. Pentru a vizualiza această secțiune, instalați fulgerul. Ascultați România Live
News Luni Program, 2021-01-04 NEWS (politic, economic, social, cultură * Meteo * Sport) 00:00:00 - 00:05:00 CONCERTE MARI - Florența și mașina - MTV Unplugged 2012 &amp; Dire Straits - On The Night Live 2011 * Stiri * Meteo * Sport (01:00) 00:05:00 - 01:00:00 STIRI (politice, Economic, Social, Cultural * Meteo
* Sport) 01:00:00 - 01:05:00 CONCERTE MAJORE (Continuare) 01:05:00 - 02:00:00 STIRI (politice, economice, sociale, culturale * Meteo * Sport) 01 00:: 00:00 - 02:05:00 COLECTIA MUZICALA - SUCCESE MUZICALE ROMANESTI (R) - (Reluare sambata) * STIRI * STIRI * Meteo * Sport (03:00) 02:05:00 - 03:00
STIRI ( politic , taloudellinen, sosiaalinen, kulttuuri * Sää * Urheilu) 03:00:00 - 03:05:00 MUSIC COLLECTION - ROMANIAN MUSIC SUCCESSES (R) - (uusinta klo 22.30 alkaen) *UUTISET * Sää * Urheilu (4:0 03:05:00 - 03:30:00 MUSIC COLLECTION - MAN WITH CHITARA (R) 03:30:00 - 04:00:00 (Poliittiset uutiset,
taloudellinen, sosiaalinen, kulttuurinen * Sää * Urheilu) 04:00:00 - 04:05:00 MUSIC COLLECTION - MAN WITH CHITARA (R) 04:05:00 - 04:53:00 Isämme * Kansallislaulu 04:53:00 - 05:00:00 UUTISET (poliittinen , taloudellinen, sosiaalinen, kulttuurinen * Sää * Urheilu) 05:00:00 - 05:05:00 Hyvää huomenta Română! -
Produs de Simona Sherbanescu. Regizor Mihai Dulgheru * Publicitate (5.55) 05:05:00 - 06:00:00 STIRI (politic, economic, social, cultural * Sport) 06:00:00 - 06:05:00 Matinal - Producator Viorela Panculescu. Director Daniela Petrican * RADIOJURNAL * Meteo * Sport (7.00 – 7.20) * Noutati despre DIMINATION * Meteo
* Sport (8.00 – 8.10) * Publicitate (6.55; 7.55; 8.55) * 8.30: Apel dimineata 06:05:00 - 07:00:00 Radiojurnal 07:00:00 - 07:20:00 Matinal sequel 07:2 000:00 - 08:00:00 DIMINEATIA STIRI 08:00:00 - 08:10:00 Matinal sequel 08:10:00 - 09:00:00 STIRI (politice, financiare, Social, cultural * Meteo * Sport) 09:00:00 - 09:05:00
ÎNTRE PRIENTS - Produs de Diana Domenico. Director Dan Creta * RADIOJURNAL * Meteo * Sport (10.00 - 10.10) * Stiri * Meteo * Sport (11.00) * Publicitate (9.55; 10.55am; 11.55) 09:05:00 - 10:00:00 RADIOJURNAL 10:00:00 - 10:10:00 ÎNTRE PRIENTS (CONTINUARE) 10:10:00 - 1 1:00:00 STIRI * Meteo * Sport
11:00:00 - 11:05:00 PRENTS (CONTINUARE) 11:05:00 - 12:00:00 STIRI (politice, financiare, Social, cultural * Meteo * Sport) 12:00:00 - 12:05:00 NECAZURILE ZILEI - Producator executiv George Popescu. Regizor Sorin Croitorescu 12.55 Ad 12:05:00 - 13:00:00 RADIOJURNAL 13:00:00 - 13:20:00 JURNALISTI
ACTUALIZARE - Producator Elena Marinescu. Regizor Mihaela Stefan * Stiri * Meteo * Sport (14.00) * Publicitate (13.55; 14.55) 13:20:00 - 14:00:00 STIRI (politice, economice, sociale, culturale * Sport) 14:00:00 - 14:05:00 JURNALIȘTI (CONTINUARE) 14:05:00 - 15:00:00 STIRI economic, social, cultural * Meteo *
Sport) 15:00:00 - 15:00 M3 - MUZICA DE LA 3 - Director Dan Alexandru * Publicitate (15.55) 15:05:00 - 16:00 RADIOJURNAL 16:00:00 - 16:10:00 Target, Romania - Produs de Dumitrescu Roxana. Director Johann Pohrib * Stiri * Meteo * Sport (17.00; 18.00) * Publicitate (16.55; 17.55; 18.55) 16:10:00 - 17:00 Stiri *
Meteo * Sport 17:00:00 - 17:05:00 Țintă, Romania (CONTINUARE) 17:05:00 - 18:00:00 STIRI (politice, economice, sociale, culturale * Meteo * Sport) 18:00:00 - 18:05:00 Alegeri locale 2020. Mesaje electorale 18:05:00 - 19:00:00 RADIOJURNAL 19:00:00 - 19:20:00 CONTRACRONOMTRU - Director Radu Antofi 19:55
Publicitate 19:20:2 00000 - 20:00:00 STIRI * Meteo * Sport 20:00:00 - 20:05:00 MUZICA NOASTRA - Director Bogdan Pavlica 20:05:00 - 20:30:00 PE COMANDA DUMNEAVOASTRA. - Director Anca Surian Capros 20:30:00 - 20:50:00 COPII BUNI! - Îmbrăcăminte de pasăre de Sanda Socoliuc 20:50:00 - 21:00:00
STIRI (politice, economic, social, cultural * Meteo * Sport) 21:00:00 - 21:05:00 ISTORIC - Director George Popescu 21:05:00 - 21:30:00 DIN STELE - In jurul Pamantului 30 de minute din 2021. Invitat: profesorul Radu Dop. Regizor Alexandru Mironov 21.55 Publicitate 21:30:00 - 22:00:00 RADIOJURNAL 22:00:00 -
22:15:00 AGENDA GLOBALĂ - Producătorul Nicu Popescu. Regizorii Ianna Ionita si Pavel Ionescu 22.55 Publicitate 22:15:00 - 23:00:00 STIRI (politice, economice, sociale, culturale * Meteo * Sport) 23:00:00 - 23:05:00 TEATRUL NATIONAL RADIOFONIC - Pagini de umor romanesc: Venus si Marte de Eugen
Lovinescu, Solemn I. Ludo si Invitat nedorit de Petre Locusteanu. Dramatizare: Valentin Silvestru. Director artistic: Ion Vova. Distribuție: Mihai Fotino, Vasilică Tasman, Dem Rădulescu, George Opina, Sorin Balaban, Nicolae Neamțu Ottonel, Mugur Arvunescu, Ștefan Niculescu Cadet, Octavian Cotescu, H. Nicolaide,
Nae Roman, Marin Moraru, Radu Beligan, Tamara Vasilache, CostEniu. Regizor muzical: Romeo Chelaru. Director tehnic: Ion Mihăilescu. Record în 1973. Justiție România, Departamentul de Corecții Ion Luca Caragiale. Distribuție: Nineta Gusti, Nicolae Gărdescu, Ștefan Niculescu Kadetti, Nicolae Dinică. Regizor de
studio: Manea Grove. Director muzical: Mihai Roman.Directia tehnica: ing. Ion Mihăilescu.Inregistrare din 1971 23:05:00 - 24:00:00 Pagina 6 Ultimele 24 de ore Saptamana Ascultaradio News Romania Tot presedintele Basescu a discutat despre buget la RRA, Summit-ul UE de la Vilnius si cooperarea dintre Romania si
China. Cunoscuta rețea de televiziune Euronews a anunțat că va introduce o serie de mici afaceri de succes în Europa. Numit Business Planet, serialul s-a oprit în februarie la Timișoara. La câteva luni după uraganul Sandy, deteriorarea este încă un indiciu al puterii pe care furtuna a lovit estul Statelor Unite anul trecut,
precum și dificultățile de reconstrucție. Două explozii au avut loc cu Carmen Gavrilă Ministrul sârb de Externe Ivan Mrkic la tradiționalul Maraton de la Boston, în apropierea liniei de sosire a sportivilor. Cutremurul cu magnitudinea de 7,8 grade din sud-estul Iranului a fost resimțit de ambele părți ale graniței cu Pakistanul,
iar presa și oficialii iranieni au declarat că numărul morților este incert. Cu ocazia aniversării a 84 de ani de la prima emisiune, Radio România le-a oferit ascultătorilor ocazia de a vizita instituția. Mai multe case au luat foc în New York în urma uraganului Sandy. Locuitorii din New Jersey au fost evacuați în timp ce
vânturile se intensifică în timp ce uraganul Sandy se apropie de coastă. Ambii candidați au evidențiat viziuni diferite privind reducerea deficitului și impozitarea populației. Pentru a vizualiza această secțiune, instalați fulgerul. Ascultați România Live Notice: Tranziție nespecificată: 0 /var/www/romania-
actualities.ro/html/app/View/Rrapages/viewprogram.ctp pe linia 3 Programul de astăzi nu este activat. Pagina 7 Ultimele 24 de ore Săptămâna ascultați Radio News România Toți președintele Băsescu au discutat despre buget la RRA, summitul UE de la Vilnily și cooperarea dintre România și China. Cunoscuta rețea de
televiziune Euronews a anunțat că va introduce o serie de mici afaceri de succes în Europa. Numit Business Planet, serialul s-a oprit în februarie la Timișoara. La câteva luni după uraganul Sandy, degeneratul este încă o demonstrație a forței cu care furtuna a lovit estul Statelor Unite anul trecut, precum și dificultățile în
reconstrucția unui interviu cu ministrul sârb de externe Ivan Mrkic realizat de Carmen Gavrilă Două explozii au avut loc la tradiționalul Maraton de la Boston, în apropierea liniei de sosire a sportivilor. Cutremurul cu magnitudinea de 7,8 grade din sud-estul Iranului a fost resimțit de ambele părți ale graniței cu Pakistanul,
iar presa și oficialii iranieni au declarat că numărul morților este incert. Cu ocazia aniversării a 84 de ani de la prima emisiune, Radio România le-a oferit ascultătorilor ocazia de a vizita instituția. Mai multe case au luat foc în New York în urma uraganului Sandy. Locuitorii din New Jersey au fost evacuați în timp ce
vânturile se intensifică în timp ce uraganul Sandy se apropie de coastă. Ambii candidați au evidențiat viziuni diferite privind reducerea deficitului și impozitarea populației. Pentru a vizualiza această secțiune, instalați fulgerul. Ascultați România Live Notice: Tranziție nespecificată: 0 /var/www/romania-
actualities.ro/html/app/View/Rrapages/viewprogram.ctp pe linia 3 Programul de astăzi nu este activat. Pagina 8 Ultimele 24 de ore Săptămâna Ascultați Radio Știri România Tot președintele Băsescu a discutat în RR despre protestul său împotriva bugetului, summitul UE de la Vilnily și cooperarea dintre România și
România. Cunoscuta rețea de televiziune Euronews a anunțat că va introduce o serie de mici afaceri de succes în Europa. Numit Business Planet, serialul s-a oprit în februarie la Timișoara. La câteva luni după uraganul Sandy, degeneratul este încă o demonstrație a forței cu care furtuna a lovit estul Statelor Unite anul
trecut, precum și dificultățile în reconstrucția unui interviu cu ministrul sârb de externe Ivan Mrkic realizat de Carmen Gavrilă Două explozii au avut loc la tradiționalul Maraton de la Boston, în apropierea liniei de sosire a sportivilor. Cutremurul cu magnitudinea de 7,8 grade din sud-estul Iranului a fost resimțit de ambele
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