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ÎN DIRECT
PRO X azi ora 10:45 
Ora exactă în sport

DIGI SPORT 1 azi ora 17:30
Fotbal European

DIGI SPORT 1 azi ora 19:30
Digi Sport Special

TELEKOM SPORT 1 azi ora 21:30
Werder Bremen – Leverkusen

CLASAMENTUL 
BUNDESLIGA
1. Bayern München 55

2. Borussia Dortmund 54

3. Mönchengladbach 52

4. RB Leipzig 51

5. Bayer 04 Leverkusen 47

6. VfL Wolfsburg 39

7. SC Freiburg 37

8. FC Schalke 04 37

9. TSG 1899 Ho�enheim 35

10. FC Köln 32

11. Hertha BSC Berlin 31

12. FC Union Berlin 30

13. Eintracht Frankfurt 28

14. FC Augsburg 27

15. FSV Mainz 05 26

16. Fortuna Düsseldorf 23

17. Werder Bremen 18

18. SC Paderborn 17

catalin.mihai 
@romanialibera.ro

A vând în vedere precedentele 
create în cazul Ligii a 2-a și 
Ligii a 3-a, majoritatea echi-
pelor din play-out-ul primu-
lui eșalon fotbalistic autoh-

ton au înaintat o propunere către LPF în 
care cer ca meciurile să nu se mai dispute. 
Pe lângă Politehnica Iași, care a inițiat 
acest demers prin intermediul președin-
telui Ciprian Paraschiv, alte cinci cluburi 
au aderat la această idee: FC Viitorul, 
FC Hermannstadt, Academica Clinceni, 
Chindia Târgoviște și FC Voluntari. Cu 
alte cuvinte, în afară de Dinamo și Sep-
si OSK Sfântu Gheorghe, care inițial își 
exprimase susținerea, dar ulterior și-a 
retras semnătura, toate celelalte echipe 
angrenate în lupta pentru retrogradare 
vor ca play-out-ul să fie înghețat și ni-
meni să nu „pice” în liga secundă.

Principalele argumente pentru care echi-
pele doresc stoparea competiției sunt: 
costurile foarte ridicate de pregătire, pro-
blemele majore de respectare a măsuri-
lor de securitate medicală extrem de se-
vere cerute de autorităţi și programarea 
unui număr foarte mare de meciuri în 
timp scurt. „Am dezbătut, împreună cu 
toţi reprezentanţii cluburilor din play-
out, contextul specific pe care îl avem 
pentru această parte a competiţiei. Ast-

fel, 7 dintre 8 cluburi angrenate în play-
out am decis să suținem ideea înghețării 
clasamentului, fără retrogradare în acest 
sezon”, a declarat Ciprian Paraschiv.
Ideea nu este agreată de Orlando Nicoară, 
directorul general al EaD, compania care 
deţine drepturile TV pentru difuzarea me-
ciurilor din Liga 1. Acesta susține că dacă 
meciurile nu se vor mai disputa, echipele 
vor fi nevoite să returneze banii deja în-
casați. „Faptul că se discută în acest mo-
ment despre alte lucruri, după ce am atras 
atenţia că Liga 1 trebuie să se joace pe te-
ren, ne va face să ne reconsiderăm poziţia. 
Dacă nu se livrează meciurile, trebuie să 
ne dea banii înapoi”, a declarat Nicoară.
Formațiile din Liga 1 care își reiau pregă-
tirea centralizată sunt obligate să efectu-
eze câte 3 teste pentru Covid-19 fotbaliș-
tilor, la intrarea în baza de antrenament, 
în ziua a 7-a și a 14-a. Dacă totul va decur-
ge conform planului, competiția internă 
s-ar putea relua la mijlocul lunii iunie. ■

LIGA 1. Inspirate de hotărârea FRF pentru diviziile inferioare

La iniţiativa președintelui Politehnicii Iași, Ciprian Paraschiv, sase cluburi din Liga 
1 au solicitat Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) îngheţarea sezonului din play-out.

■ TENIS

WTA prelungește 
suspendarea 
sezonului

W TA, organizaţia care con-
duce destinele tenisului 
profesionist feminin, a 
luat decizia de a prelungi 

suspendarea sezonului până pe 31 iulie, din 
cauza pandemi-
ei de coronavirus. 
Printre competiţii-
le anulate se numă-
ră și turneul BRD 
Bucharest Open, 
prevăzut între 13 și 
19 iulie, care astfel 
nu va mai avea loc 
în 2020. „Regretăm 
acest lucru, însă 
continuăm să ne 
bazăm pe experţi 
medicali care pot 
stabili când va fi si-
gur și posibil să re-
luăm competiţiile. 
Sperăm că vom pu-
tea reveni curând 
pe terenurile de 
joc”, a declarat un 
oficial al WTA. În 
consecință, turne-
ele WTA de la Bas-
tad, Lausanne, Bu-
curești și Jurmala 
au fost anulate. De 
asemenea, WTA că-
ută noi date pentru 
turneele de la Karl-
sruhe și Palermo. O 
decizie identică a 
fost luată și de cir-
cuitul profesionist 
de tenis masculin 
(ATP), care a anun-
țat că prelungeș-
te suspendarea 
competiții-
lor. ■

RUSIA
Sezonul  
se reia  
pe 21 iunie
Sezonul 2019/2020 
al ligii de fotbal a 
Rusiei, întrerupt 
în martie din ca-
uza pandemiei de 
coronavirus, se va 
relua pe 21 iunie, 
după decizia re-
centă a guvernului 
de ridicare gradua-
lă a restricţiilor. ■

sport

Îmi pro-
pun să 

rămân la Real 
Madrid pentru 
următorii trei 
ani. Atunci va 
fi un moment 
potrivit să mă 
gândesc cum 
mă simt și dacă 
vreau să joc în 

continua-
re”

T O N I 
KR O O S

ECHIPELE DIN PLAY-OUT REFUZĂ SĂ MAI JOACE

18 Mai 2020

Comunicat de presă

Lansare proiect cu titlul: 
“CEntru Suport pentru cooperare europeană în MIcro- și Nanotehnologii (CESMIN)” 

cod SMIS 2014+: 107894 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie-IMT București, cu sediul în Voluntari, strada 
Erou Iancu Nicolae nr. 126A, în calitate de beneficiar al proiectului „CEntru Suport pentru cooperare europeană 
în MIcro- și Nanotehnologii (CESMIN)”, având Cod SMIS 2014+ 107894, în baza contractului de finanţare nr. 
234/16.04.2020, încheiat cu Ministerul Educaţiei și Cercetării în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele 
și pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul 
Operaţional Competitivitate (POC), anunţă derularea proiectului în perioada 16.04.2020 - 15.06.2023. 

Valoarea totală a proiectului este de 2.929.872 lei, asistenţa financiară nerambursabilă este de 2.840.292 lei, 
din care suma de 2.272.233,60 lei este finanţată din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 
Operaţional Competitivitate 2014-2020 și 568.058,40 lei din bugetul naţional. 

Rezultate estimate: 
 -  8 proiecte depuse la Programul cadru al UE Orizont 2020 sau alte programe de cercetare din cadrul UE; 
 - 1 Centru suport pentru aplicaţii la Orizont 2020 și la alte programe internaţionale; 
 - 4 noi locuri de muncă create pentru cercetători în IMT București; 
 -  10 acţiuni de asistenţă din partea IMT, recunoscute ca atare de către solicitanţi, pe durata de finanţare a 

proiectului; 
 - formarea unei reţele cu minimum 20 de organizaţii publice sau private; 
 - 10 noi parteneri europeni în proiecte CD; 
 -  400.000 Euro atrași de instituţii participante din România prin proiecte CD finanţate din Orizont 2020. 

Obiectivul proiectului: Creșterea participării IMT și a altor entităţi din România (inclusiv întreprinderi) în “Orizont 
2020” și în alte programe CDI europene, cu focalizare pe dezvoltarea și aplicaţiile micro- și nanotehnologiilor. 

Scopul proiectului este acela de a crea o sinergie cu activităţile CDI ale programului “Orizont 2020” al UE, de 
a stimula participarea organizaţiilor din România la proiectele din cadrul Programului “Orizont 2020” cu toate 
secţiunile sale și creșterea gradului de absorbţie a fondurilor comunitare alocate pentru Orizont 2020. 

Proiectul este deschis tuturor entităţilor din România (inclusiv întreprinderi) cu obiect de activitate CD, interesate 
de dezvoltarea și aplicaţiile micro- și nanotehnologiilor. 

Date de contact: Director de proiect, Dr. Carmen Aura MOLDOVAN, Tel: 021.269.07.70; fax: 021.269.07.72; e-mail: 
carmen.moldovan@imt.ro. Pagina de web a proiectului: www.imt.ro/CESMIN (activă înainte de 30.07.2020). 

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin 
Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020. 
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