WWW.CVLPRESS.RO / MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO

Cuvântul Libert[\ii
Primul
cotidian al
Olteniei

Anul XXX, Nr. 9125vineri, 26 iunie 2020

Urban Movie,
Alegerile americane: Joe Biden – 50%,
un proiect cultural
Donald Trump – 36%. Dar ºi Hillary
de divertisment social
actualitate / 2

Clinton a condus în sondaje!

publicitate / 3

La Biblioteca Judeþeanã „Alexandru
ºi Aristia Aman”: „Fun in Summer”

2

ACTUALITATE

pagina

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
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Alegerile americane: Joe Biden – 50%, Donald Trump
– 36%. Dar ºi Hillary Clinton a condus în sondaje!
MIRCEA CANÞÃR
Un sondaj naþional, publicat miercuri,
realizat de New York Times ºi Siena College, cu câteva luni înaintea alegerilor
prezidenþiale, din noiembrie a.c., aratã
cã democratul Joe Biden (50%) deþine
un avans confortabil faþã de rivalul sãu,
republicanul Donald Trump (36%).
Fostul vicepreºedinte al lui Barak Obama conduce în intenþiile de vot, în rândul femeilor, tinerilor (18-34 ani) ºi minoritãþilor, hispanicii ºi americanii de
culoare. Donald Trump deºi conduce
în opþiunile electoratului alb fãrã diplomã, care poate influenþa alegerile de la
3 noiembrie a.c., a pierdut numeroºi
susþinãtori, de la începutul anului, care
îi reproºeazã proasta gestionare a
pandemiei de Covid-19, criza economicã, manifestãrile contra rasismului ºi
violenþele poliþiei, care au neliniºtit þara,
dupã moartea lui George Floyd. Rezultatul nu poate fi citit decât cu prudenþã
ºi New York Times reaminteºte cã, în
2016, Hillary Clinton îl devansa pe Donald Trump în sondajele naþionale, pentru a pierde finalmente alegerile. Son-

dajul a fost efectuat în perioada 17-22
iunie, pe un eºantion de 1337 alegãtori,
înscriºi pe listele electorale. Marja de
eroare +/- 3%. Se anunþã o campanie
electoralã, cum nu s-a mai vãzut. În
mitingul sãu de la 21 iunie de la Tulsa
(statul Oklahoma), primul dupã instalarea pandemiei de Covid-19, preºedintele american l-a calificat pe adversarul
sãu Joe Biden drept „marionetã”, prezentându-l drept un politician care n-a
fãcut nimic într-o jumãtate de secol la
Washington. Douã ore a durat discursul în care Donald Trump s-a prezentat drept un apãrãtor al legii ºi ordinii,
cerând americanilor sã meargã la vot
pentru a-i asigura un al doilea mandat
de patru ani. Sala de 19.000 de locuri
n-a fost plinã „ochi” ºi imaginea generalã a fost aceea a unui candidat în cãutarea celui de al doilea suflu. Directorul sãu de campanie, Brad Parscale, a
vorbit despre o sãptãmânã mediaticã
apocalipticã ºi despre manifestãri radicale care au blocat accesul participãrii
la miting pentru mulþi simpatizanþi.

Luni, Donald Trump a asigurat pe Twitter cã „aproape un milion de persoane
solicitaserã bilet la aceastã întâlnire”.
Numai cã, exact cu câteva ore înaintea
debutului adunãrii, ºase membri ai echipei de campanie au fost testaþi pozitiv ºi
plasaþi în carantinã. Participanþilor li s-a
luat temperatura la intrare administrâduli-se mãºti ºi dezinfectanþi. În plinã miºcare istoricã împotriva rasismului ºi violenþelor poliþiei, intenþia lui Donald Trump
a fost a organizãrii unui miting, la 19
iunie, care sã prilejuiascã comemorarea
emancipãrii ultimilor sclavi din SUA.
Contextul este de acum cel bine cunoscut: miºcãri de protest, mult atenuate în
ultimele zile, apariþia cãrþii lui John Bolton „The Room Where It Happened. A
White House Memoir”, care descrie pe
preºedintele actual ca cerºind ajutor Chinei pentru a fi reales. Probele administrate lipsesc. Povestea e cunoscutã de
acum. Donald Trump se aratã însã extrem de prudent. Are programate ºi alte
mitinguri, imediat în Arizona ºi Alabama. În timp ce vineri, 19 iunie, Donald

Trump se afla la Tulsa, Joe Biden participa prin videoconferinþã la o întâlnire
cu alegãtorii, unde biletul de intrare era
de 50.000 de dolari, recoltând se spune
2 mil. de dolari. Confruntarea celor doi
candidaþi, Donald Trump ºi Joe Biden
se anunþã una fãrã menajamente. Fostul
preºedinte Barak Obama s-a alãturat lui
Joe Biden, cum de fapt anunþase. În
urmã cu câteva zile, secretarul de stat
pentru justiþie, Bill Barr a opinat cã votul
prin corespondenþã deschide „stãvilarul
fraudei”. ªi Donald Trump este de acord
cu acest lucru. Numeroase state americane au autorizat votul prin corespondenþã de ani de zile, deºi au semnalat incidente doar izolate. Suntem în faza de
debut a unei campanii electorale, cum
spuneam, fãrã precedent. Pentru a gãsi
un nou suflu de campanie, Donald
Trump are nevoie însã de consilieri, dea dreptul inspiraþi. Dupã trei ani „buni”
în plan economic, primele ºase luni din
acest an i-au dat bãtaie de cap. Ce va fi
vom vedea, deºi reamintim în 2016 ºi
Hillary Clinton era pe val.

La Biblioteca Judeþeanã „Alexandru
ºi Aristia Aman”: „Fun in Summer”
Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” organizeazã, în perioada 3 iulie – 28 august 2020, o nouã ediþie a proiectului educaþional „Fun in
Summer”. Programul acestei
ediþii înglobeazã trei activitãþi gratuite, distincte, ºi este adaptat
normelor ºi condiþiilor specifice
perioadei pe care o traversãm.
Prima activitate educaþionalã
a proiectului, Movie Time, se va
desfãºura sãptãmânal, în fiecare
vineri, în lunile iulie ºi august,
începând cu ora 20.30, în curtea Bibliotecii Judeþene „AlexanEDITOR:
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dru ºi Aristia Aman”. În limita
locurilor disponibile, craiovenii
sunt invitaþi sã vizioneze ºi sã
dezbatã, în aer liber, diverse filme premiate la cele mai importante gale ºi festivaluri de profil.
În mod evident, activitatea este
organizatã cu respectarea normelor de igienã ºi distanþare socialã
impuse.
Primul film va fi difuzat vineri, 3 iulie 2020, la ora 20:30.
Filmul propus, Coco, o producþie Disney Pixar 2017, este câºtigãtor a douã premii Oscar la categoriile Cel mai bun film de
animaþie ºi Cel mai original cântec (Remember Me). La activitate pot participa, fãrã înscriere
sau orice alte formalitãþi, atât
copiii, cât ºi pãrinþii sau bunicii.
În fiecare sãptãmânã va fi anunþat filmul selectat spre difuzare.
În condiþiile în care condiþiile
meteo vor fi nefavorabile, vizionarea va fi anulatã.
Cea de-a doua activitate propusã, Spanish Club, este un curs
online de limba spaniolã, dedicat
elevilor începãtori din clasele VVIII, care nu au mai avut contact cu limba spaniolã pânã în
prezent, dar care doresc sã înveþe noþiuni elementare de limbã, de culturã ºi de civilizaþie
spaniolã.
Cea de-a treia activitate a proiectului, English Club, este un
curs online de conversaþie ºi de
dezbatere în limba englezã, dedicat elevilor din clasele V-VIII,
scopul fiind acela de dezvolta abilitãþile de comunicare în limba

englezã, gândirea criticã, îmbogãþirea vocabularului, precum ºi
fixarea noþiunilor de gramaticã.
În ansamblu, în lunile iulie ºi
august, se vor desfãºura opt întâlniri pentru fiecare dintre cele
douã cursuri. Acestea au frecvenþã sãptãmânalã ºi duratã fixã:
90 de minute. Pentru cã sunt
exclusiv online, cursurile se vor
desfãºura pe platforma Google
Meet. Primele activitãþi sunt planificate marþi, 7 iulie 2020, începând cu ora 12:00, pentru Spanish Club, respectiv miercuri, 8
iulie 2020, la aceeaºi orã, pentru
English Club.
Înscrierea ºi participarea la fiecare dintre cele douã cluburi de
limbi strãine sunt gratuite. Cei
interesaþi pot aplica pentru unul
dintre cele douã cursuri prin trimiterea unui e-mail, pânã la data
de 5 iulie inclusiv, la adresa funinsummeraman@gmail.com. În
textul e-mailului, participanþii
sunt invitaþi sã menþioneze numele ºi prenumele, vârsta, ºcoala unde învaþã, dar ºi clasa. Dupã
înscriere ºi confirmare, înainte
de prima întâlnire, fiecare participant va primi ºi linkul necesar
accesãrii platformei Google
Meet.
„Chiar dacã împrejurãrile în
care ne aflãm rãmân în continuare delicate, am decis sã propunem ºi în aceastã varã proiectul educaþional „Fun in Summer”. Într-un format inedit, online ºi offline, le propunem craiovenilor, cu precãdere elevilor
din ciclul gimnazial, trei activi-

tãþi interactive. Dacã la cluburile de limbi strãine sunt invitaþi
sã participe elevii, la vizionãrile ºi dezbaterile pe marginea filmelor pe care le vom difuza, sunt

invitaþi sã participe craioveni de
toate vârstele”, a declarat Lucian
Dindiricã, managerul Bibliotecii
Judeþene „Alexandru ºi Aristia
Aman”.
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CÎNTÃRAªU VICTORINA anunþã propunerea preliminarã privind
elaborarea PUZ Reglementare zona B-dul Dacia aferentã nr. 28A,
28B, 28C.
Publicul este invitat sã transmitã observaþii asupra documentelor
expuse, disponibile pe www.primariacraiova.ro, secþiunea informaþii
utile – Urbanism pânã la data de 22 iulie 2020 ºi la sediul primãriei
Municipiului Craiova din str. A.I.Cuza, nr.7

Preºedintele Consiliului de Administraþie al S.C. PELENDAVA S.A.,
înmatriculatã la ORC sub nr. J16/65/1991 în conformitate cu prevederile legii nr. 31/1990, modificatã prin legea nr. 44/2006, convoacã
Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor pe data de 27.07.2020,
ora 14:00, la sediul societãþii din Craiova, str. Popoveni, nr. 5, având
ca ordine de zi urmãtoarele:
1. Aprobarea situaþiilor financiare aferente anului 2019 pe baza
raportului Consiliului de Administraþie ºi comisiei de cenzori;
2. Stabilirea bugetului de venituri ºi cheltuieli ºi a programului
de activitate pentru anul 2020;
3. Diverse.
În cazul în care nu se va îndeplini cvorumul necesar, Adunarea
Generalã a Acþionarilor va avea loc pe data de 28.07.2020 la aceeaºi
orã ºi adresã.

Anunt!
ARMEANCA DIANA - LILIANA, titulara a proiectului
“CONSTRUIRE IMOBIL P+2 CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER SI LOCUINTE COLECTIVE LA PARTER SI ETAJE”, anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre
Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE
IMOBIL P+2 CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER SI LOCUINTE COLECTIVE LA PARTER SI ETAJE”, propus a fi amplasat in
Str. Aleea 1 Henry Ford, nr. 15, Com. Malu Mare, Sat Preajba,
Jud. Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, din
Craiova, str. Petru Rareº nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni –joi, între
orele 8,00- 16,30 si vineri între orele 8,00 - 14,00 precum ºi la urmãtoarea adresã de internet http://apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicãrii anunþului pe pagina de internet a Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj.

Anunt!
SALAME RANIM, titular al proiectului “CONSTRUIRE C1 –
D+P+7 LOCUINTE COLECTIVE CU PARCARI LA DEMISOL
SI SPATII COMERCIALE LA PARTER, C2 – D+P+7 LOCUINTE COLECTIVE CU PARCARI LA DEMISOL SI SPATII COMERCIALE LA PARTER, C3 – DEMISOL – PARCARI, C4 –
D+P+8 LOCUINTE COLECTIVE CU PARCARI LA DEMISOL
SI SPATII COMERCIALE LA PARTER”, anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agentia pentru
Protectia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE C1 – D+P+7
LOCUINTE COLECTIVE CU PARCARI LA DEMISOL SI SPATII COMERCIALE LA PARTER, C2 – D+P+7 LOCUINTE COLECTIVE CU PARCARI LA DEMISOL SI SPATII COMERCIALE LA PARTER, C3 – DEMISOL – PARCARI, C4 – D+P+8
LOCUINTE COLECTIVE CU PARCARI LA DEMISOL SI SPATII COMERCIALE LA PARTER”, propus a fi amplasat in str.
Pascani, NR. 30, Mun. Craiova, jud. Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, din
Craiova, str. Petru Rareº nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni –joi, între
orele 8,00- 16,30 si vineri între orele 8,00 - 14,00 precum ºi la urmãtoarea adresã de internet http://apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicãrii anunþului pe pagina de internet a Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj.

VÂNZÃRI

Vând (schimb) apartament Craiova ºi casã
APARTAMENTE
Pleniþa cu apartament 4
Vand apartament cu 2 camere Craiova central,
camere decomandate. et. 1 + diferenþa. TeleTelefon: 0766/348.398. fon: 0351/802.305.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Alb-albaºtrii sub lupã
Pigliacelli - A avut emoþii numai
la ºutul care a ºters bara, al lui Florescu, iar la gol n-a avut replicã,
Dugandzic parcã a reluat cu piciorul, aºa de puternicã a fost lovitura de cap din 6 metri.
Vlãdoiu - S-a remarcat cu centrarea de la golul al doilea. Înlocuit
pe final, se simþea obosit, a fost
depãºit de câteva ori de Keyta.
Vãtãjelu - Când crezi cã începe
sã-ºi revinã, mai are o evoluþie ca
asta. A jucat puþin ºi prost. Nu mai
are rost sã insistãm pe modul cum
a fost învârtit ca pe rotisor la centrarea de la golul oaspeþilor.
Bãlaºa - Ambii stoperi s-au accidentat dupã ce avuseserã prestaþii
destul de bune. Bãlaºa a început
ezitant totuºi, cu acea degajare stupidã în centru, când Ofosu rãmãsese cu poarta goalã, Pigliacelli fiind ieºit din cadru. De acolo, dacã
execuþia e complicatã pentru tine,
ca fundaº, laºi mingea în corner
sau încerci sã o dai în aut, dar nu
o bagi în mijlocul careului, e ceva
elementar. În rest s-a descurcat
destul de bine.
Cosic - A avut o respingere bunã,
din drop, cam cu asta s-a remarcat.

Acka - În acest sezon, absolut
toþi stoperii au avut probleme. ªi
medicale, ºi cu forma de joc. S-a
accidentat ºi ar putea lipsi cu CFR.
Fãcuse un joc bun, avusese ºi acea
ocazie în prima reprizã, la un corner, când s-a opus portarul, dupã
ce avusese ºi o barã în meciul cu
Astra.
Bancu - N-a mai avut scãpãri
pe apãrare, dar nici mari realizãri
ofensive. Putea sã aibã totuºi o
mare ºansã de gol, când scãpase
spre poartã, dupã ce a primit mingea de la adversari, dar Nistor s-a
interpus ºi l-a deposedat. A mai
scos o loviturã liberã din preajma
careului advers, în partea a doua,
per total a avut o evoluþie bunã.
Mateiu - Evoluþie slabã, atât ca
mijlocaº la închidere, dar mai ales
pe final, când a fost retras ca stoper. A pãrut epuizat din start, fãrã
implicare pe ambele faze. La golul
oaspeþilor a stat departe de adversar, nici el nici Mihãilã nu au catadicsit sã stea aproape de Dugandzic, deºi oricum acesta i-ar fi
dominat în duelul aerian.
Nistor - Începuse ezitant, când
l-a încurcat pe Bancu în incursiu-

nea spre gol. A avut apoi faza deschiderii scorului, frumoasã, prima
reuºitã în campionat pentru Craiova. I-a pasat apoi ideal lui Mihãilã, dar acesta a ratat.
Ivanov - A intrat pe final, nu sa vãzut.
Gustavo - Joacã prea puþin, dar
pe poziþia pe care e folosit nu are
spaþiu ca titular. S-a agitat mult,
este nerãbãdtor sã prindã echipa,
aratã OK.
Cicâldãu - Deºi nu se poate spune cã a jucat slab, a avut o prestaþie sub potenþialul sãu, pare sã nu
stea foarte bine la capitolul fizic. A
avut acea barã în prima reprizã.
L-a gãsit bine ºi pe Nistor cu acea
verticalizare, la deschiderea scorului. Lovitura liberã din partea
secundã a executat-o slab.
Baiaram - Nu s-a vãzut pe final, dupã ce a intrat.
Ivan - Ce-i lipsea chelului? Tichie de mãrgãritar. Probabil cã a
pus forma slabã pe seama culorii
pãrului, aºa cã s-a vopsit. De data
aceasta a avut o atitudine bunã,
chiar dacã a mai avut douã ezitãri
pe faza defensivã. De marcat nu
se poate pune problema, e anti-gol,

Koljic - Nu joacã nici pe departe
la potenþialul maxim ºi tot are 3
goluri în 2 meciuri. A iniþiat faza
golului al doilea, deschizând excelent în dreapta, apoi a finalizat. A
ieºit mult din careu pe parcursul
jocului, nu a avut mingi utile, s-a
implicat ºi la construcþie, dar nu a
fost jucat suficient pentru rolul sãu.
Dacã nu ar fi fost accidentat un an,
nu mai era probabil la Craiova, ar fi
fost vândut deja, este evident cã este
cel mai bun atacant din Liga I.

a avut o pãtrundere cu ºut aiurea.
Cel mai bun lucru pe care l-a fãcut a fost pasa pentru Cicâldãu, în
prima reprizã.
Mihãilã - Nu se lipeºte la gol, a
ratat ºi cu Astra ºi cu Botoºani câte
o mare ocazie, din pasele excelente
primite de la Koljic, respectiv Nistor. Are încã probleme pe faza defensivã, s-a vãzut în câteva rânduri,
când a cedat în dueluri cruciale, inclusiv când Dugandzic a plecat de
lângã el la faza golului Botoºaniului.

Campionii FC Argeº ºi Apaticii Universitatea Craiova
Trupa lui Ionuþ Badea a surclasat rezervele lui Bergodi,
în amicalul din Lunca Jiului

fost deconectaþi, practic jaloane
pentru formaþia din Trivale.

Universitatea Craiova – FC Argeº 1-3

Pentru FC Argeº, testul din
Bãnie a fost singurul înainte de
debutului play-off-ului Ligii a IIa, în condiþiile în care este dificil
sã „tocmeºti” amicale, nefiind
adversari disponibili ºi nici condiþii speciale de organizare. La
început, piteºtenilor a pãrut cã
le lipseºte ritmul de joc, dupã ce
pauza de iarnã a fost prelungitã
cu pauza de pandemie. Pratic,
formaþia din Trivale a susþinut
numai 2 meciuri oficiale în ultimele 7 luni. ªi totuºi, piteºtenii
au arãtat bine în Bãnie, dominând
ºi învingând echipa care vrea sã
se batã la titlu în România. Activã în prima reprizã a fost banda
stângã, cu ªerbãnicã ºi mai ales
Blejdea, pentru ca în repriza a
doua banda dreaptã sã fie extrem
de productivã. Golul egalizator a
fost unul de generic, un ºut senzaþional al lui Andrei Prepeliþã, de
la peste 30 de metri, care a scuturat vinclul lui Marinescu. Argeºenii au solicitat ºi douã lovituri de pedeapsã, dar nu l-au înduplecat nici pe centralul partidei ºi nici pe propriul antrenor,
Ionuþ Badea, care le-a strigat sã
continue fazele ºi sã nu punã presiune pe arbitru. În debutul reprizei secunde, Nini Popescu a
finalizat o fazã construitã de Buhãescu în
dreapta, la care apãrarea craioveanã a fost
fãcutã ºah-mat. Piteºtenii au mai avut ºi alte
ocazii de a marca, dar
au mai fãcut-o numai o
datã, pe final, prin ªerban, care a încheiat seria de ºuturi la poarta lui
Popescu.

Au marcat: Vãtãjelu 11 / Prepeliþã 28, Nini Popescu 48,
ªerban 85.
Universitatea Craiova: Marinescu – Olteanu, Gardoº, Mitran, Vãtãjelu – Qaka, Ivanov, Gustavo – Bãrbuþ, Niþu, Baiaram. Au intrat: L. Popescu – Vadasis, Cosic, Al. Popescu,
Danciu. Antrenor: Cristiano Bergodi
FC Argeº: Ducan – Tofan, Leca, Deslandez, ªerbãnicã –
Panait, Prepeliþã, Nini Popescu –Buhãescu, Grecu, Blejdea.
Antrenor: Ionuþ Badea. Au mai intrat: I. ªerban, Muºat,
Nãstãsie, Turda, Matiº, A. Popa, Miricã.
Arbitri: S. Buzãrnescu – R. Vitan, I. Stãncuþa.
Cei de la Universitatea Craiova au ºtiut de ce au încercat sã
„ascundã” amicalul cu Campionii FC Argeº, poate pentru cã au
anticipat cã jucãtorii lui Bergodi
vor fi subordonaþi de o echipã
care a jucat numai 2 meciuri în
ultimele 7 luni ºi care abia a ieºit
din carantinã. În timp ce clubul
argeºean a anunþat ºi a prefaþat
amicalul din cantonamentul din
Lunca Jiului, cei de la Craiova
au încercat sã-l þinã secret, ca ºi
cum ar fi fost decisiv în lupta
pentru titlu. În cele din urmã, în
dimineaþa meciului, cei de la Universitatea s-au sinchisit sã anunþe
partida de verificare ºi sã o transmitã în direct, probabil ºi învioraþi de succesul obþinut în seara
precedentã, contra Botoºaniului.

Craiova a avut în teren
jucãtori plãtiþi cu 10-12 mii
de euro pe lunã

Dupã cum au evoluat jucãtorii lui Bergodi, ºi ei au
fost înºtiinþaþi tot cu întârziere cã trebuie sã fie pe teren,
fiindcã au fost depãºiþi net de
o echipã care venea practic

din vacanþã, cu puþine zile de antrenament la activ. Iar pe teren,
chiar dacã nu a trimis titularii din
meciul cu Botoºani, Craiova a
avut ºi jucãtori cu pretenþii, cu
salarii de 10-12 mii de euro pe
lunã, nu juniori ºi debutanþi. Întors pe toate feþele de Babunskis,
la golul Botoºaniului, în seara
precedentã, Vãtãjelu s-a revanºat a doua zi, deschizând scorul
cu un ºut violent, care a atins ºi
transversala. Gustavo ºi Niþu au
fost interesaþi sã arate ceva în
acest amical, în schimb Baiaram
ºi Bãrbuþ au pãrut mai degrabã
supãraþi cã nu au jucat mai mult
în meciurile oficiale ºi s-au cam
„ascuns” în benzi, nefiind deloc
activi. Cosic, Ivanov, Qaka au

Gol senzaþional al lui Prepeliþã

Liga I, play-off, etapa a V-a
Gaz Metan – FC Botoºani, vineri, ora 20
CFR Cluj – „U” Craiova, duminicã, ora 20
Astra – FCSB, luni, ora 20

CLASAMENT

M

V

E

Î

G

P

1.CFR Cluj
2. Craiova
3. FCSB
4. Astra
5. Mediaº
6. Botoºani

4
4
4
4
4
3

3
3
1
1
0
0

1
0
2
1
3
1

0
1
1
2
1
2

5-1
7-7
8-6
3-4
3-4
2-5

36
32
27
25
25
24

Play-out, etapa a VI-a
Hermannstadt – Clinceni, vineri, ora 17
Chindia – Poli Iaºi, sâmbãtã, ora 15.30
Sepsi – Viitorul, sâmbãtã, ora 20
Dinamo – FC Voluntari, duminicã, ora 17

CLASAMENT

M

V

E

Î

G

P

1.Viitorul
2. Sepsi
3. Voluntari
4. Clinceni
5. Hermannst.
6. Chindia
7. Dinamo
8. Poli Iaºi

5
5
5
5
4
4
3
5

3
1
3
3
1
1
0
1

1
3
2
0
2
1
0
1

1
1
0
2
1
2
3
3

10-6
7-6
7-2
5-6
4-6
3-4
1-5
3-5

30
23
21
20
18
17
17
15

Cupa României, semifinale, tur
Sepsi – Poli Iaºi 5-1
Au marcat: Achahbar (25, 75), L. Fulop (52), Carnat (80),
Karanovic (86) / A. Cristea (5 pen.)
Dinamo – FCSB s-a jucat asearã.

