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„U“n punct de vedere

Reînvăţaţi 
să mergeţi 
la Sala Sporturilor 
“Horia Demian”

Ovidiu Blag, jurnalist sportiv

“U” Jolidon 
joacă în Liga 
Campionilor

Haideţi la Sală! Sala Sporturilor 
„Horia Demian“ 
a fost gazda și 
martora recentă 
a două succese 
notabile ale 
sportului 
românesc: victoria 
României în Cupa 
Davis și cea a 
fetelor de la „U“ Jolidon în finala turneului de 
calificare în grupele Ligii Campionilor. 
Ambele evenimente au umplut sala iar 
spectatorii au împins de la spate sportivii prin 
scandările lor emoţionante. Acum, cînd stau să 
înceapă campionatele de baschet, volei (după 
cel de handbal care deja a luat startul), poate 
că ar fi timpul să luăm și noi o hotărîre: aceea 
de a fi prezenţi mai des la Sala Sporturilor.
Numai acolo putem lua adevăratul puls al 
întrecerii, numai acolo putem fi alături de 
echipele noastre preferate. Și, foarte important, 
ar fi bine să ne cumpărăm și bilet. Nu de alta, 
dar aceasta e forma cea mai simplă de a 
sprijini efortul celor din teren.
Clujul e privilegiat din acest punct de vedere, 
cel al numărului de formaţii de sală, așa că 
avem de unde alege. Totul e să ne facem curaj și 
să fim acolo unde este spectacolul. Poate că 
așa va crește și valoarea echipelor care au 
rămas datoare în ediţiile trecute de campionat.

“U” Mobitelco a debutat cu dreptul 
în noul sezon. Pagina 6

 Rugby: Cei puternici privesc mereu înainte. 
 Pagina 5

Primăria 
şi Consiliul Local Cluj
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“U” Jolidon a obţinut în pre-

mieră o performanţă istorică, 

calificarea în grupele celei 

mai importante competiţii 

intercluburi din Europa, Liga 

Campionilor.

Handbalistele antrenate de 

Gheorghe Covaciu au ganduri 

mari pentru sezonul 2012/2013 

dar greul de abia începe, fiind 

angrenate în două competiţii. 

Studentele vor juca în campio-

natul Ligii Naţionale, unde obiec-

tivul este clasarea pe unul din 

locurile 1-3 şi Champions Lea-

gue, competiţie în care se doreş-

te un parcurs cât mai lung. Clu-

jencele sunt într-o grupă cu cam-

pioanele Sloveniei (Krim Ljubl-

jana), Ungariei (Gyor ETO) si 

Croatiei (Podravka Koprivnica).

Programul echipei “U” Joli-
don în Champions League este 
următorul:
14 octombrie: Krim Ljublja-

na – “U” Jolidon

20 octombrie: “U” Jolidon – 

Gyor ETO

27 octombrie: “U” Jolidon – 

Podravka Koprivnica

4 noiembrie: Podravka Ko-

privnica – “U” Jolidon

11 noiembrie: “U” Jolidon – 

Krim Ljubljana

17 noiembrie: Gyor ETO – 

“U” Jolidon

Lotul care a contribuit la cali-

ficarea echipei în Liga Campioni-

lor este urmatorul: Mihaela Ani 

Senocico (14.12.1981, înălţime 

174cm), Cartaş Florentina Carmen 

(09.05.1085, înălţime 182 cm)

Chintoan Florina Maria 

(06.12.1985, înălţime 178 cm) 

Dincă Elena Nicoleta (02.07.1988, 

înălţime 168 cm), Florea Ştefania 

( 01.02.1992, înălţime 171 cm) 

Ivan Irina ( 06.03.1992, înălţime 

185 cm) Laszlo Cristina (10.04. 

1996, înălţime 176 cm) Lup Ale-

xandra ( 01.04.1994, înălţime 181 

cm) Măzărean Ana Maria 

(04.02.1993, înălţime 180 cm) Mi-

hai Raluca Elena ( 18.10.1986, 

înălţime 174 cm) Munteanu Ioni-

ca (07.01.1979, înălţime 176 cm 

) Paraschiv Elena Magdalena 

(11.08.1982, înălţime 165 cm) Pe-

troczi Viktoria (27.02.1983, înăl-

ţime 190 cm) Stoian Adriana Ve-

ronica (14.07.1987, înălţime 178 

cm) Şuba Viorica (03.05.1989, 

înălţime 182 cm) Tetean Andre-

ea Lucreţia ( 25.02. 1989, înălţi-

me 171 cm)

Tivadar Maria Mihaela 

(14.06.1982, înălţime 178 cm) Ţur-

caş Alina Ileana (01.04.1972, înăl-

ţime 182 cm) Vădineanu Clara Ste-

la (26.10.1986, înălţime 183 cm) 

Vălean Abigail Beatrice 15.02.1994, 

înălţime 171 cm).

Primul meci al echipei “U” Jo-

lidon în grupa B a Ligii Campioni-

lor se va juca în deplasare la cam-

pioana Sloveniei, Krim Ljubljana 

pe data de 14 octombrie 2012. În-

să până atunci, vicecampioanle îşi 

continuă drumul în Liga Naţiona-

lă. “Studentele” antrenate de Gho-

erghe Covaciu vor juca următoa-

rea partidă pe teren propriu cu for-

maţia HCM Baia Mare. Jocul con-

tează pentru etapa a IV-a din cam-

pionat şi este programat pe 10 oc-

tombrie 2012 de la ora 19:30 la Sa-

la Sporturilor “Horia Demian”.

“U” Jolidon se pregăteşte 
pentru Liga Campionilor

Ovi Tebu

Handbaliştii de la „U“ 

Transilvania au pierdut, cu 

scorul de 25-31, partida dispu-

tată, joi, 4 octombrie, pe teren 

propriu, în faţa formaţiei CS 

Caraş Severin, în cadrul etapei 

a patra a Ligii Naţionale.

În urma acestei înfrângeri, „U“ 

Transilvania rămâne pe ultimul 

loc al clasamentului, cu 0 punc-

te. Clujenii traversează cel mai 

greu început de campionat din 

ultimii ani, dar au şi avut ghino-

nul să dea piept, în primele eta-

pe, cu campionii de la HCM Con-

stanţa, cu HC Odorhei (ocupan-

ta locului 3 în sezonul trecut) şi 

cu elevii antrenaţi de Aihan Omer, 

jucătorii formaţiei CS Caraş Se-

verin (locul 4 în sezonul trecut).

În etapa următoare, „U” Tran-

silvania se va duela, în deplasa-

re, cu Potaissa Turda, echipă ca-

re a înregistrat trei victorii în pri-

mele patru etape.

Iată lotul cu care „U” Tran-
silvania abordează noul sezon:
 Szopka Răzvan (portar) 29 ani, 

1,87m,

 Cucuiet Alexandru (portar) 38 ani, 

1,92m,

 Brici Laurean (portar) -

 Vlad Vladuţ (extremă stângă) 22 

ani, 1,88m,

 Draia Alexandru (extremă stânga) 

18 ani, 1,85m,

 Hagiu Călin (inter stânga)24 ani, 

1,94m,

 Somlea Ramon (inter stânga) 18 

ani, 1,94m,

 Ursu Alexandru (centru) 24 ani, 

1,91m,

 Turcu Emilian (centru) 21ani, 1,83m,

Santeiu Andrei(pivot)23ani, 1,98m,

 Fazekas Levente(pivot) 21ani, 

1,96m,

 Hossu Liviu (inter dreapta) 22ani, 

1,93m,

 Burca Cristinel (inter dreapta) 33ani, 

1,90m,

 Daninfeld Gabriel (inter dreapta) 

23ani, 1,92m,

 Irimias Stelian (extremă dreapta) 

21ani, 1,89m,

 Miroiu Mihai (extremă dreapta), 

23ani, 1,85m,

 Deszo Zoltan(extremă stânga)19ani, 

1,87m.

Început dificil pentru “U” Transilvania
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Viaţa este foarte interesantă 

şi ne poartă pe căi ştiute 

doar de ea. Te naşti,creşti, te 

formezi ca om şi te maturi-

zezi aproape fără să percepi. 

Dintr-o dată te vezi “om 

mare” cu responsabilităţi, soţ 

şi tată, când de fapt în sufle-

tul tău eşti la fel de copil ca 

şi puştiul tău.

Am păţit-o şi eu la fel ca voi 

toţi. M-am născut într-o familie 

cu dragoste pentru sport. Tatăl 

meu, fost jucător  de rugby la clu-

bul „Agronomia“ şi mai târziu, 

în perioada 1990 – 2000 antrenor 

de rugby la clubul “Universita-

tea”. Ulterior ca angajat al Primă-

riei Cluj-Napoca a rămas fidel 

sportului şi aceluiaşi club.

Evident că de când eram doar 

un ţânc de-o şchioapă am fost 

prezent în tribună la toate me-

ciurile. Nici n-am împlinit bine 

10 ani şi deja eram un vajnic ju-

nior luptându-mă cu balonul oval. 

“Universitatea” m-a purtat când 

în braţele, când pe umerii ei pâ-

nă am ajuns flăcău şi-am intrat 

de-a binelea în ehipă. Clubul mi-

a fost de multe ori şi tată şi ma-

mă şi profesor. M-a crescut, m-a 

educat, m-a format aşa cum avea 

nevoie de mine: rezistent, puter-

nic, sincer, drept, cu voinţă, iu-

bitor de semeni. 

A venit un moment când pen-

tru o scurtă perioadă de timp l-

am părăsit dar nu l-am trădat. În 

perioada 1999 – 2007 am fost ple-

cat în Portugalia unde am urmat 

cursurile facultăţii şi am lucrat 

ca profesor de sport. N-am uitat 

nici un moment însă de „Univer-

sitatea” mea dragă şi deşi am ju-

cat rugby şi în Portugalia n-am 

cedat insistenţelor de-a deveni 

cetăţean portughez şi a juca în 

naţionala lor. Am simţit că mi-aş 

fi tradat mama, tatăl şi clubul 

meu drag. 

M-am întors şi am revenit la 

„U”, clubul inimii mele. Am re-

găsit totul şi m-am bucurat cum 

nu se poate mai mult. Aceleaşi 

vestiare, acelaşi teren de antre-

nament, aceleaşi săli de forţă, al-

ţii şi totuşi aceeaşi coechipieri şi 

fani. Parcă m-am întors în timp 

într-o perioadă de mult pierdută 

şi... dintr-o dată totul era la fel. 

Chiar şi mirosurile. TOTUL. 

A fost minunat. Atunci mi-am 

dat seama ce a însemnat şi ce în-

seamnă pentru mine clubul „U”. 

„Universitatea” este o forţă 

prin membrii săi. Este o imensă 

inimă care pompează vitalitate în 

inimile tuturor şi care îşi trage 

seva din inimile noastre ale tutu-

ror celor care o slujim şi o iubim 

necondiţionat. 

Ce înseamnă „Universitatea” 

pentru mine? Este o întrebare la 

al cărei răspuns nu m-am gândit 

niciodată pentru că ea este sim-

plu: „Universitatea”. Aşa ca şi 

cum dacă ai întreba ce este ma-

ma, ai răspunde: Mama este MA-

MA. Aşa-i şi cu „Universitatea” 

în viaţa mea.  Ea este ... aş pu-

tea spune stereotip: „a doua mea 

familie” dar aş minţi. Cred că aţi 

înţeles din tot ce v-am spus că ea 

este şi va rămâne: „prima mea 

familie”. Aici mă simt bine. Aici 

sunt acasă. Aici suntem cu toţii 

necondiţionat, bărbaţi. Bărbaţi 

adevăraţi.   

Bogdan Ștefan Ionescu 

Universitatea şi… atât!
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În a doua etapă a Diviziei 

A1, „studenţii” întâlnesc pe 

teren propriu CSA Steaua 

Bucureşti, sâmbătă, 13 

octombrie, ora 16:00.

Echipa de volei masculin, Uni-

versitatea Cluj începe sezonul Di-

viziei A într-o formulă schimba-

tă, cu jucători tineri dar cu po-

tenţial. Antrenorul Bogdan Tăna-

se mizează pe jucătorii tineri dar 

de perspectivă, cu dorinţă de per-

formanţă pe viitor. Aceasta este 

strategia pentru acest nou sezon 

al Diviziei A1 şi pentru viitorul 

îndepărtat.

În acest sens antrenorul a de-

clarat a punctat: „Plecăm la drum 

cu un lot mult schimbat faţă de 

anul trecut dar întinerit. În ace-

laşi timp am reuşit să transferăm 

câţiva jucători cu experienţă. 

Acesta va fi lotul cu care vom 

aborda campionatul 2012/2013 

al Diviziei A1 la volei masculin, 

iar obiectivul principal rămâne 

accedera în playoff-ul competi-

ţei iar cel secundar, salvarea de 

la retrogradare“, a spus Bogdan 

Tănase.

„U” Cluj este formată din ur-

mătorii jucători pe post: Geor-

gescu Andrei (căpitan), Silaşi 

Şerban (ridicători); Lotei Romeo, 

Todoran Dan, Pop Adrian, Moi-

se Liviu (centrii); Ene Bogdan, 

Ţiboacă Mihai, Ciortea Marius 

(secunzi); Vâlcelean Răzvan, 

Cherbeleaţă Gabriel (universali); 

Popovici Mihai, Ţârlea Dragoş 

(libero).

În această formulă „studenţii 

” au participat la patru turnee 

de verificare înaintea primelor 

jocuri oficiale. Primul turneu a 

fost organizat de echipa Univer-

sitatea, la Cluj, apoi au jucat la 

Cupa Explorări (Baia-Mare), Cu-

pa Municipiului Piatra Neamţ. 

Voleibalişii au mai participat la 

Craiova, la ultimul turneu ami-

cal înaintea startului Cupei Ro-

mâniei. Primele jocuri oficiale 

ale voleibaliştilor au fost în pri-

ma fază din Cupa României, con-

tra echipei CSM Bucureşti. “Stu-

denţii“ au pierdut ambele parti-

de cu scorul de 2-3, ratând cali-

ficarea în următoarea fază a com-

peteţiei. Startul Diviziei A1 la 

volei masculin s-a dat sâmbătă, 

6 octombrie 2012.

În prima etapă, echipa Univer-

sitatea Cluj a jucat în deplasare 

la formaţia CS Unirea Dej. Volei-

baliştii noştri au pierdut în faţa 

ocupantei locului patru din sezo-

nul trecut cu scorul de 3:0, (25-21, 

25-23, 25-15). “Am întâlnit o echi-

pă din primele patru, o echipă bi-

ne închegată, patricipantă în cu-

pele europene. Am încercat pe 

cât posibil să ne facem jocul tac-

tic şi am reuşit în unele momen-

te dar am avut şi ghinionul acci-

dentării coordonatorului, Andrei 

Georgescu.

Urmează meciul cu CSA Stea-

ua Bucureşti, o echipă apropiată 

din punct de vedere valoric şi 

vom încerca să obţinem prima 

victorie”, a declarat antrenorul 

echipei “U” Cluj, Bogdan Tăna-

se. Partida “U” Cluj-Steaua Bucu-

reşti va avea loc sâmbătă, 13 oc-

tombrie, de la ora 16:00 la Sala 

Sporturilor “Horia Demian”. 

Voleibaliştii joacă acasă 
împotriva Stelei

Echipa de volei feminin 

Universitatea Cluj a înce-

put noul sezon al Diviziei 

A1 cu o partidă pe teren 

propriu împotriva echipei 

CSM Sibiu.

Voleibalistele antrenate de Dan 

Gîrleanu au pierdut jocul dispu-

tat, luni, în cadrul primei etape 

cu scorul de 1-3 (25:23, 18:25, 

17:25, 10:25. Cu Luminiţa Trom-

biţaş şi Emiliya Serafimova pe te-

ren, „studentele“ au fost învinse 

de sibience care s-au aflat sub con-

ducerea fostei jucatoare a Univer-

sitatii, Alexandra Ariton. Antre-

norul echipei CSM Sibiu a lipsit 

de pe banca din motive tehnice.

Luminiţa Trombiţaş, fostul că-

pitan al echipei naţionale şi fos-

tă jucătoare la “U” Cluj a revenit 

pe teren pentru „studente“ din 

postura de antrenor second. În 

vârsta de 40 de ani, voleibalista 

şi-a reluat antrenamentele ca ju-

cătoare după o pauză de trei ani, 

ultima dată evoluând în Franţa la 

RC Cannes, echipă cu care a câş-

tigat campionatul acum trei se-

zoane. Nemulţumită de acest de-

but, Luminiţa Trombiţaş vrea mai 

mult pe viitor şi speră ca şi mai 

tinerele ei colege de echipă să 

simtă la fel astfel încât să facă 

un sezon bun de campionat.

În etapa a II-a, voleibalistele 

noastre vor juca în deplasare la 

echipa C.S. Volei 2004 Tomis Con-

stanţa, pe data de 13 octombrie.

Lotul echipei de volei feminin 

Universitatea Cluj pentru sezonul 

2012/2013 arată astfel: Podină An-

gelica (libero), 21 ani, 163 cm, 

Berci Anca (libero), 19 ani, 165 

cm, Cenan Bianca (ridicător), 25 

ani, 174 cm, (cpt.) Bucur Raluca 

(fals), 27 ani, 175 cm, Rovas Ra-

luca (fals), 18 ani, 174 cm, Şikos 

Petra (extremă), 22 ani, 175 cm, 

Bara Alexandra (extremă), 18 ani, 

175 cm, Nilca Delia (extremă), 

19 ani, 177 cm, Lechinţean Nico-

leta (extremă), 19 ani, 174 cm, 

Ştirţ Timea (centru), 22 ani, 183 

cm, Clătesteanu Medeea (centru), 

20 ani, 179 cm, Puianu Monica 

(centru), 18 ani, 180 cm, Lehene 

Anda (centru), 19 ani, 188 cm, 

Emilya Serafimova (secund), 36 

ani, 186 cm, Luminiţa Trombiţaş, 

40 ani, 181 cm. 

Voleibalistele au pierdut în prima etapă
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Fertilizarea in vitro
merge mai greoi la ClujClujul a realizat cele mai puține fertilizări in vitro din țară. 
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Căminele şi facultăţile clujene sunt împânzite de pliante cu oferte de produse care vin odată cu promisiunea creşterii capacităţii de 
memorare. 

Nevoia de a memora în puţin timp „cantităţi” mari de informaţie a primit repede răspuns pe piaţa locală. 
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Băncile austriece nu îşi reduc expunerea în ţară

SOCIAL

700 de tătici clujeni, în concediu de creştere a copilului
ACTUALITATE
Sprijin clujean pentru turiştii blocaţi de zăpadă

Numărul bărbaţilor din Cluj care au intrat anul tre-cut în concediu pentru creşterea copilului a fost de 700, cifra fi ind mai mi-că decât cea din 2010, dar egală cu cea din 2009. Nu-mărul bărbaţilor dispuşi să rămână acasă pentru a-şi creşte copiii a fost, în 2011, de 10 ori mai mic decât al femeilor. Astfel, în cursul anului trecut, Agenţia pen-tru Plăţi şi Inspecţie Soci-ală Cluj a completat 7.000 de dosare pentru femeile care au intrat în concediu de maternitate.
Potrivit datelor furniza-te de instituţia amintită, 900 de bărbaţi au cerut in-demnizaţie de creştere a copilului în cursul anului 2010 şi 739 în 2009. Con-diţiile pentru concediul de paternitate sunt aceleaşi ca 

cele pentru acodarea celui de maternitate. Una dintre condiţiile acordării indem-nizaţiei de creştere a copi-lului este ca părintele să fi  avut un contract de mun-că încheiat cu 12 luni îna-inte de ziua în care se naş-te copilul. În cazul taţilor, aceştia nu pot intra în con-cediu de paternitate decât după încheierea celor 42 de zile de concediu pe ca-re mama trebuie să şi le ia pentru naştere.
Stabilirea cuantumului indemnizaţiei se face ca şi în cazul mamelor, ea pu-tând fi între 600 şi 3.400 de lei pe lună, în funcţie de veniturile pe care le-a avut fiecare înainte de in-trarea în concediu. Dura-ta concediului de materni-tate poate fi de unul sau doi ani. D.B.M.

În judeţul Cluj nu există la ora actuală niciun turist blo-cat în munţi din cauza căde-rilor masive de zăpadă din ul-timele zile. Pentru a preveni astfel de situații, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turis-mului (MDRT), alături de Fe-deraţia Patronatelor din Turis-mul Românesc (FPTR), au ce-rut structurilor de primire tu-ristică membre ale FPTR să acorde mese şi băuturi calde gratuite, dar şi o reducere de 50% din valoarea cazării, pen-tru persoanele care au rămas blocate din cauza viscolului.Preşedintele FPTR, Moha-mmad Murad, a estimat că peste 10.000 de turişti erau ieri blocaţi în diverse oraşe şi sta-ţiuni din întreaga ţară din ca-uza vremii. „Cheltuielile ge-nerate de această măsură de ajutor vor fi  suportate integral din bugetul FPTR. Persoane-

le afl ate în situaţii de urgenţă care doresc să benefi cieze de sprijinul acordat de MDRT şi FPTR pot apela nonstop şi gra-tuit linia telverde pentru tu-rism 0800.86.82.82, iar ope-ratorii îi vor îndruma spre cea mai apropiată structură de pri-mire turistică”, a spus Murad.Răspunzând solicitării, la Cluj, reprezentanții AB Onix Hotel au pregătit un pachet special pentru cei afl ați în situații de acest fel. „Oferim reducere de 50% la cazare, mic dejun gratuit, ceai și ca-fea calde, transport și, dacă este nevoie, asigurăm și su-port medical”, ne-a declarat Manuela Moldovan, director la Onix Hotel. „Dacă se vor anula și alte curse de avion de la Cluj, putem fi  apelați la telefon 0264.414.076”, ne-a mai precizat reprezentanta Onix Hotel.

Preşedintele Raiffeisen Bank, Steven Cornelis van Groningen, l-a informat joi pe şeful statului, Traian Bă-sescu, cu privire la noile re-glementări ale Băncii Naţi-onale a Austriei referitoare la cerinţele de capital şi li-chiditate, el apreciind că im-pactul acestora va fi  nesem-nifi cativ pentru România.„Preşedintele României a fost informat cu privire la noile reglementări ale Băn-cii Naţionale a Austriei cu privire la cerinţele de capi-tal şi lichiditate, domnul van Groningen apreciind că im-pactul acestor reglementări va fi  nesemnifi cativ pentru România”, se precizează în-tr-un comunicat de presă al Administraţiei Prezidenţiale.Şeful statului l-a primit, joi, la Palatul Cotroceni, pe preşe-dintele Raiffeisen Bank S.A., 

Steven Cornelis van Gronin-gen, cei doi ofi ciali discutând şi despre necesitatea dezvol-tării capitalului românesc prin stimularea economisirii.În cadrul întâlnirii a fost abordată şi nevoia de a îmbu-nătăţi competitivitatea Româ-niei, atât la nivel de sistem bancar, cât şi la nivelul me-diului economic, în general, menţionează sursa citată.Potrivit comunicatului, şeful statului şi preşedintele Raiffeisen Bank S.A. au fost de acord asupra necesităţii continuării dialogului dintre autorităţi şi mediul de afa-ceri, van Groningen, care es-te şi preşedinte al Consiliu-lui Investitorilor Străini, ară-tând că acest organism va continua să propună măsuri concrete pentru creşterea competitivităţii mediului economic românesc.

                  

ugetul FPTR
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Zboruri anulate 
și trenuri întârziateNinsoarea a dat peste cap traficul aerian şi feroviar. Ce curse au fost ieri anulate? Pagina 3

Proiect de lege
împotriva coplăţiiDeputatul Mircia Giurgiu va depune un proiect de lege 
pentru anularea coplăţii din sistemul sanitar. Pagina 2

Afaceri profitabile mai ales în sesiuneSesiunea studenţească aduce noi afaceri şi creşte altele
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Fertilizare
merge m
Clujul a realizat 
in vitro din țară. 
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Atitudinea
afectează R
Atitudinea celor diatât mai gravă cu c
getul UE, spune euRareş Niculescu. 

SPORORRRRRTRTTTTTRTRRRT

La o victorie
„U“ Mobitelco BT vcelor de la BC Mureșurca pe locul 3. 

Ce îţi prezic astrele?   

SOCIAL

700 de tătici
de creştere a

Numărul bărbaţilorCluj care au intrat anulcut în concediu pencreşterea copilului a de 700, cifra fiind mai fifi
că decât cea din 2010, egală cu cea din 2009. Nmărul bărbaţilor dispuşirămână acasă pentru acreşte copiii a fost, în 201de 10 ori mai mic decât femeilor. Astfel, în cursanului trecut, Agenţia petru Plăţi şi Inspecţie Socală Cluj a completat 7.00de dosare pentru femeilcare au intrat în concediude maternitate.
Potrivit datelor furnizate de instituţia amintită900 de bărbaţi au cerut in-demnizaţie de creştere acopilului în cursul anului2010 şi 739 în 2009. Con-diţiile pentru concediul de paternitate sunt aceleaşi ca 

M
ET

EO

o
îm
Depu
pentr

1
1919

Numai NUMAI „U“ ESTE REZULTATUL UNUI PARTENERIAT ÎNTRE MONITORUL DE CLUJ ŞI CLUBUL SPORTIV UNIVERSITATEA CLUJ

VIZITAŢI SITE-UL OFICIAL AL CLUBULUI SPORTIV UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA

FEBRUARIE 2012
NR. 2 (45)

Consiliul Jude ean 
Cluj

UNIVERSITATEA
TEHNIC

www.u-cluj.ro

Duel european 
pentru „U“ Jolidon

Vicecampioanele de la „U“ Jolidon vor întâlni în sferturile de finală ale Cupei Cupelor 

puternica formație Dinamo Volgograd, campioana Rusiei. Partida tur va avea loc 

sâmbătă, 4 februarie, la Sala Sporturilor „Horia Demian“, de la ora 17. Pagina 5

„U“n punct de vedere

Performan a 
creeaz  modele

Olga STANCIU 

– preşedinte secţie handbal feminin

Când spunem s n tate, educa ie, cultur , 

sport, spunem viitor în cele mai profunde 

valen e. Educa ia prin sport, practicarea 

sportului de mic copil, contribuie determinant 

la formarea deprinderilor pentru a ajunge la 

succes, la atingerea i dep irea unui obiectiv, 

la … autodep ire, în reflexii de vigoare, 

s n tate i optimism. Prin sport se deprind 

acele obi nuin e care ne diferen iaz  ulterior 

în înving tori sau învin i. Prin sport se 

formeaz  acea atitudine care ne face curajo i 

i încrez tori c  orice vis poate deveni 

relitate, dac  credem cu adev rat c  “se 

poate” i muncim pe m sur !

Prin sport copilului i se formeaz  de mic 

capacitatea de a lua decizii i capacitatea de 

a- i asuma rezultatul deciziilor luate (ratarea 

unui atac, primirea unui gol etc.) Sportul ne 

înva  s  ne asum m succesul, dar i e ecul, 

iar teama de e ec este una din marile furtuni 

interioare… Acceptarea unei înfrângeri nu 

înseamn  resemnare i apatie ci un pas 

necesar spre succes.

Prin sport se formeaz  mai ales gustul spre 

competi ie. În sport ( i în via !) competi ia 

creaz  performan  … Iar PERFORMAN A 

creaz  MODELE. Societatea româneasc  are 

nevoie, mai mult ca oricând, de modele într-o 

perioad  marcat  interna ional de crize 

mondiale financiare, sociale, politice sau 

culturale. Contextul economic interna ional, 

scepticismul acestei perioade, ar trebui s  ne 

determine în plus s  ne întoarcem cu mai mare 

aten ie privirea spre sport, spre adev ratele 

modele pe care performan a sportiv  le 

creaz , pentru a deveni mai perseveren i i 

mai tenace în dorin a de a r zbi într-o 

perioad  foarte dificil .
Continuare în pagina 3

  Echipele de volei au înregistrat victorii în 

ultimele etape. 
Pagina 7

  Evoluții oscilante pentru campionii 

de la „U“ Mobitelco BT. Pagina 2

Prim ria 
i Consiliul Local Cluj

0264.59.77.00
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Patrice Podina

Rugby-ştii de la “U” Cluj 

şi-au câştigat dreptul de a 

rămâne între cei puternici, 

în Super Liga Naţională. 

Meciul disputat la sfârşitul 

săptămânii trecute, înche-

iat cu victoria „studenţi-

lor”, scor 36-27, în faţa 

moldovenilor de la Poli 

Agro Iaşi, a certificat un 

lucru în care puţini cre-

deam. Că efortul şi sacrifi-

ciile echipei şi a celor care 

le-au fost mereu aproape îi 

face invincibili.

Cârcotaşii vor spune că “U” 

Cluj a avut noroc, prin retra-

gerea echipei Ştiinţa Petroşani, 

din cauza problemelor finan-

ciare. Eu am crezut mereu în 

maxima: „norocul ţine cu cei 

puternici”, iar rugby-ştii  de la 

U au fost mai puternici decât 

orice neajuns cu care s-au con-

fruntat, spiritul de echipă pe 

care l-au etalat în fiecare meci 

nu a putut fi călcat în picioa-

re de nimeni, iar victoria, în-

semnând fie şi salvarea de la 

retrogradare, nu avea cum să 

nu le aparţină.

Elanul şi ambiţia celor ti-

neri şi experienţa veteranilor 

de la “U” au demonstrat încă 

odată că pe terenul de rugby 

nu e loc pentru compromisuri, 

iar într-un meci nu-ţi plângi 

de milă, orice scor ar afişa ta-

bela de marcaj. Înfrângerile 

dor, dar te întăresc deopotri-

vă, iar la final de sezon doar 

cei cu adevărat puternici pri-

vesc mai departe.

Sursa text: 
patricepodina.wordpress.com

Cei puternici privesc 
mereu înainte

Lotul echipei de rugby în 

sezonul 2012 este format 

din următorii jucători:

Daniel Danuţ Gheţa (pilier); 

Remus Cîtea (taloner); Romulus 

Boar (pilier); Nicolae Rus (linia 

a doua); Paul Ailenei (linia a 

doua); Dorian Ciocea (flanker); 

Alin Dragoniciu (flanker); Cla-

udiu Curcă (inchidere); Alin Uţiu 

(mijlocaş la gramada); (C) Cris-

tian Săuan (mijlocaş la deschi-

dere); Cătălin Ciolocoiu (aripă); 

Alexandru – Marius Banu (cen-

tru); Sergiu Spătaru (centru); 

Ioan Teodorescu (aripă); Bog-

dan – Iosif Voicu (fundas); Ius-

tin Ciaparii (taloner); Paul Pe-

tucher (pilier); Bogdan Vasile 

Sălăgean (taloner); Vlad Rotar 

(linia a doua); Bogdan Ionescu 

(linia a doua); Adrian Mazăre 

(fundaş); Eduard Ciaparii (mij-

locaş la grămadă); Marcel Para-

ipan (aripă); Daniel Martac (in-

chidere); Cristian Oros (centru); 

Sergiu Pop (aripă); Radu Pralea 

(mijlocaş la grămadă); Vasile 

Dragoş (centru); Alexandru Puş-

caşu (mijlocaş la deschidere); 

Rareş Moldovean (pilier); Alin 

Vagner (fundaş), Pirvu Bogdan 

(flanker), Razvan Ailenei (flan-

ker), Vasile Paraschiv (aripă).

Lotul echipei 
de rugby 
Universitatea Cluj
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Universitarele au jucat în 

primele trei etape cu cele 

mai bune echipe din sezo-

nul trecut.

Echipa de baschet feminin 

Universitatea Cluj îşi propune 

în noul sezon competiţional să 

se claseze în prima jumătate a 

clasamentului, beneficiind de 

un loc întarit cu câteva achi-

ziţii remarcabile. Obiectivul es-

te unul îndrazneţ dar nu impo-

sibil ţinând cont de schimba-

rile la echipă.

Noile achiziţii Daphnee Frie-

son şi Andrea Vincze sunt jucă-

toare valoroase care au evoluat 

în campionate puternice. Căpita-

nul Flavia Ferenczi este de depar-

te cea mai bună jucătoare din lot 

iar plusul ei de experienţă se ve-

de în fiecare joc. O altă noutate 

pentru echipa de baschet feminin 

este extrema Luisa Silaghi care a 

bifat primul meci oficial pentru 

„U” Cluj în partida din etapa a 

doua contra CSM Satu Mare, pier-

dută de baschetbalistele univer-

sitare cu scorul 55-78. Luisa Si-

laghi a marcat 2 puncte.

Cel mai recent meci al bas-

chetbalistelor a avut loc la Arad.

Echipa Universitatea Cluj a 

pierdut partida din cadrul eta-

pei a treia din deplasarea de 

la ICIM Arad scor 76-39 (33-9, 

20-13, 14-6, 9-11). Partida a 

avut loc sâmbată, 6 octombrie 

2012. Pentru „tudente“ au mar-

cat Ferenczi 10, Frieson 7, 

A.Pop 6, Precup 5, Meszaros 

4, Bocskai 2, Vincze 2, Al Sha-

ar 2, N.Pop 1 punct. Au mai 

jucat Patruţ, Silaghi, Szocs. În 

etapa următoare echipa noas-

tră va juca pe teren propriu în 

compania formaţiei Olimpia 

Braşov.

Lotul echipei de baschet fe-
m i n i n  p e m t r u  s e z o n u l 
2012-2013 este format din ur-
mătoarele jucătoare:
 Flavia Ferenczi (cpt.)- extremă, 

21 de ani, 1,75m,

 Andreea Pop- pivot extremă ma-

re, 21 de ani,1,80m,

 Norina Pop- conducator de joc, 

19 ani, 1,68m,

 Adriana Pricop- pivot, 37 de 

ani,1,81m,

 Kata Meszaros- pivot, 22 de ani, 

1,89m,

 Orsolya Bolskoy-conducător de 

joc, 21 de ani, 1,70m,

 Emoke Szocs-extremă, 19 ani, 

1,76m,

 Angela Al Shaar- extremă pivot, 

19 ani, 1,79m,

 Daphnee Frieson- pivot, 24 de 

ani, 1,95m,

 Roxana Pătruţ- extremă, 25 de 

ani, 1,80m,

 Oana Precup-extremă, 21 de ani, 

1,76m,

 Luminiţa Manta- pivot, 23 de 

ani, 1,91m,

 Luisa Silaghi- extremă, 18 ani, 

1, 82m

 Andrea Vincze- pivot, 23 de ani, 

1,80m.

Început greu pentru baschetbaliste

Ovi Tebu

Baschetbaliştii de la “U” 

Mobitelco au câştigat, scor 

79-68, partida disputată pe 

teren propriu, în compania 

formaţiei Dinamo Bucureşti, în 

prima etapă a Ligii Naţionale 

de Baschet masculin.

La fi nalul celor patru sferturi, 

Vedran Nakic, cu 21 de puncte, a 

fost cel mai bun marcator din echi-

pa “studenţilor”. Topul celor mai 

buni marcatori din echipa antre-

nată de Niksa Bavcevic a fost com-

pletat de americanul Derek Wri-

ght, cu 15 puncte, şi de bulgarul 

Hristo Nikolov, autor a 14 puncte.

„Sunt mulţumit de victorie dar 

nu şi de meci pentru că nu aces-

te este modul nostru de a juca. 

Am întâlnit pe Dinamo şi în Cu-

pa României, am câştigat usor şi 

jucătorii nu au luat în serios aceas-

tă partidă. Îmi cer scuze supor-

terilor şi îi asigur că nu acesta 

este jocul nostru. Jucătorii meri-

tă să fie criticaţi şi chiar pedep-

siţi pentru jocul de azi pentru că 

nu putem reprezentanta culorile 

clubului cu această evoluţie”, a 

declarat, pentru www.u-mobitelco.

ro, antrenorul Niksa Bavcevic.

În următoarea etapă, “U” Mo-

bitelco va face deplasarea la Si-

biu pentru confruntarea cu CSU 

Atlassib. Sibienii abordează aceas-

tă partidă după înfrângerea sufe-

rită, în runda inaugurală, pe te-

renul celor de la Energia Rovi-

nari, scor 56-66.

“U” Mobitelco, debut cu dreptul în noul sezon
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Andreea Bucur- 01.10.1989
Volei feminin

Daniela Boldor- 02.10.1969
Scrabble 

Daniela Cretiu- 09.10.1991
Rugby feminin

CS Universitatea şi monitorulcj.ro 
vă urează: La mulţi ani!

În perioada 12-14 octombrie 

2012 va avea loc la București 

primul turneu internațional 

de scrabble în limba engleză 

organizat în România, numit 

ROST (Romanian Open 

Scrabble Tournament). La 

acesta vor participa 5 sportivi 

români, dintre care 4 de la CS 

Universitatea: Mihai Pantiș, 

Ovidiu Tămaș, Septimiu Crivei 

și Iuliu Fabian. 

Până la ora actuală și-au 

anunțat participarea 35 de jucă-

tori, iar ratingul acestora face ca 

ROST 2012 să fie unul dintre ce-

le mai puternice turnee de scrab-

ble anglofon organizate anul aces-

ta în Europa în afara Marii Brita-

nii. Vor fi prezenți la București 

scrabble-iști din Anglia, Germa-

nia, Irlanda, Israel, Japonia, Mal-

ta, Olanda, Polonia, România, 

Scoția, Singapore și SUA, în frun-

te cu Helen Gipson (Scotia) – lo-

cul 17 în lume după ultimul cla-

sament WESPA (World English-

Language players Association) - 

și mai mulți participanți la ulti-

mul Campionat Mondial de Scrab-

ble din 2011: Theresa Brousson 

(Malta), Naomi Landau (Israel), 

Mihai Pantiș (România), Bartos 

Pieta și Wojtek Usakiewicz (Po-

lonia), Tony Sim (Singapore).  

Conform ratingului, clujenii Mi-

hai Pantiș și Ovidiu Tămaș sunt 

poziționați pe locurile 18 și re-

spectiv 22 între cei 35 de 

participanți la ROST 2012 și au 

ca obiectiv clasarea în zona su-

perioară acestor locuri.

Secția de judo a CSU a 

obținut rezultate excelen-

te la Campionatul 

Național de Senioare 

desfășurat weekend-ul 

trecut la Sala Sporturilor 

“Horia Demian”. 

Astfel, sportivele „U”/CSM au 

obținut următoarele rezultate la ca-

tegoria 48 kg: locul I- Ungureanu 

Monica, locul II- Bogdan Carmen 

și locul III- Kovacs Diana. La cate-

goria 52 kg, Matei Cristina a obținut 

locul III. La categoria 57 kg podiu-

mul a fost din nou alcătuit din spor-

tive „U”/CSM. Locul I- Ohâi Lore-

dana, locul II- Dobre Ștefania și lo-

cul III- Ioanca Roxana. Lazăr Ana 

Maria a obținut locul II la catego-

ria 63 kg și Panea Andreea tot lo-

cul II la categoria +78 kg.

Echipa de handbal feminin 

„U” Jolidon organizează 

excursie la Ljubljana pentru 

primul meci din grupele Ligii 

Campionilor de handbal femi-

nin. Doritorii trebuie să tri-

mită cât mai repede un mail 

pe adresa salajan@jolidon.ro. 

Fanii echipei „U“ Jolidon au po-

sibilitatea să încurajeze echipa an-

trenată de Gheorghe Covaciu în 14 

octombrie, în cadrul Ligii Campi-

onilor, când fetele vor juca cu Krim 

Ljubljana. Programul excursiei: zi-

ua 1 – 12 octombrie: Plecare 

dimineață din Cluj Napoca pe ru-

ta: Oradea – Budapesta. Oprire în 

capitala Unigariei, tur de oraș (cu 

autocarul) cuprinzând: podurile 

peste Dunăre, Parlamentul, Basti-

onul Pescarilor, Biserica Mathyas. 

Cazare; ziua 2 – 13 octombrie: mic 

dejun. Plecare spre Ljubljana un-

de se ajunge în cursul după-amie-

zii. Program liber. Cazare; ziua 3 

– 14 octombrie: Tur de oraș cuprin-

zând: Castelul Ljubljana, Podul Tri-

plu, Podul Dragonului, Centrul 

Vechi, Catedrala St. Nicolas. Sea-

ra de la ora 19.30. După meci în-

toarcerea direct la Cluj Napoca. Pa-

chetul costă 139 de euro și inclu-

de: - Transport cu autocar clasifi -

cat internaţional 3* pentru curse 

externe, - Cazare 2 nopţi la hote-

luri de 2 și 3*, Mic dejun. Pache-

tul nu include: - asigurarea medi-

cală, - programele opționale.

Primul Romanian Open 
Scrabble Tournament

Rezultate deosebite la judo

Excursie la Ljubljana
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parteneri şi sponsori

Tipuri de scopuri
Colţul psihologului

Dr. psiholog Marius Crăciun

Scopurile dau sportivului fi nali-

tate şi direcţie şi furnizează un 

standard pentru a măsura pro-

gresele. În context sportiv, scopu-

rile se focalizează pe rezultat, 

performanţă sau proces. 

Prezentăm, pe scurt, caracteristi-

cile celor trei tipuri de scopuri.

Scopurile de rezultat. Reprezintă 

standarde de performanţă cum ar fi  

depăşirea altor competitori, adică de 

fapt să câştigi în faţa celorlalţi. Atin-

gerea unor astfel de scopuri depinde 

nu numai de eforturile personale dar 

şi de abilităţile şi evoluţia adversari-

lor. În aceste scopuri contează rezul-

tatele evenimentului sportiv şi în mod 

obişnuit implică o anume comparaţie 

interpersonală. Exemple tipice de sco-

puri de rezultat ar fi  victoria într-un 

meci de baschet, primul loc într-un 

turneu de volei, înfrângerea adversa-

rului într-un meci de tenis sau termi-

narea sezonului cu un bilanţ pozitiv.

Scopuri de performanţă. Se adre-

sează performanţei personale (de ex. 

să alergi mai repede, să înscrii mai 

multe puncte, să sari mai sus, etc.). 

Standardele sunt independente de cei-

lalţi şi se bazează pe comparaţia cu 

performanţele anterioare ale sportivu-

lui. Din acest motiv aceste scopuri 

sunt mai fl exibile şi se afl ă sub con-

trolul individului. În primul rând, da-

că scopul de performanţă este înde-

plinit, există mari şanse ca scopurile 

de rezultat să fi e de asemenea reali-

zate. În al doilea rând, satisfacţia per-

sonală se realizează prin atingerea 

scopurilor de performanţă chiar dacă 

scopurile de rezultat nu au fost atin-

se. Apare totuşi un confl ict, oricum, 

dacă sportivul plasează realizarea sco-

purilor de performanţă înaintea sco-

purilor echipei.

Scopuri de proces. Se focalizează 

pe acţiunile pe care un individ le exe-

cută pentru îmbunătăţirea tehnicii şi 

strategiilor necesare pentru a avea suc-

ces. Se focalizează pe comportamen-

tele specifi ce din cadrul unei perfor-

manţe. Exemple tipice de scopuri de 

proces ar fi : a avea cotul sub minge 

în aruncarea la coş, a ţine încheietu-

ra fermă la preluare, în tenis, focali-

zarea pe adversar şi nu pe minge, la 

volei. Fiecare din aceste comporta-

mente refl ectă tehnici corecte şi efi ci-

ente în executarea unor sarcini spor-

tive specifi ce. Dacă sportivul are suc-

ces în stabilirea şi realizarea acestor 

scopuri de proces, îmbunătăţirea per-

formanţei şi rezultatele vor în mod fi -

resc. De fapt, aceste trei tipuri de sco-

puri pot fi  mai bine conceptualizate 

pe un continuum. Scopurile de rezul-

tat ar fi  în partea dreaptă, scopurile 

de proces în partea opusă (stângă) şi 

scopurile de performanţă la mijloc. 

Scopurile de rezultat reprezintă des-

tinaţia ultimă pe când scopurile de 

proces şi performanţă ar fi  paşii prin 

care se ajunge acolo. Sunt mari pro-

bleme dacă ne focalizăm prea mult 

pe rezultat şi nu dezvoltăm planuri 

de acţiune pentru scopul fi nal.

În sport, de obicei, realizările sunt 

măsurate după un singur criteriu: Să 

câştigi înseamnă succesul iar a pier-

de, este eşecul. Chiar şi copiii învaţă 

rapid această lecţie. Dacă sportivii îşi 

bazează încrederea în sine pe victo-

rie şi mai puţin pe realizarea scopu-

rilor de proces şi performanţă, încre-

derea lor va şi foarte fl uctuantă, pen-

tru că în fi ecare competiţie există doar 

un singur învingător. Această realita-

te duce la multă incertitudine, anxie-

tate şi frustrare. Sportivii care îşi ba-

zează încrederea în sine doar pe vic-

torie se simt neajutoraţi şi nu ştiu ce 

să facă în faţa acestei incertitudini. Ei 

sunt atât de convinşi că victoria este 

unicul criteriu pentru evaluarea pro-

priei competenţe încât nu pot separa 

propria performanţă de rezultat. Cum 

putem să ajutăm sportivii să aibă sti-

mă de sine stabilă şi să se simtă com-

petenţi indiferent dacă câştigă sau pi-

erd ? Răspunsul stă în alegerea unor 

scopuri realiste, de proces şi perfor-

manţă. Succesul poate fi  redefi nit ca 

fi ind realizarea standardelor de pro-

ces şi depăşirea performanţelor per-

sonale şi mai puţin ca depăşirea ce-

lorlalţi competitori. Cu alte cuvinte, 

noi trebuie să fi m siguri că sportivii 

nu îşi bazează valoarea personală pe 

factori care nu sunt sub controlul lor. 

Marii sportivi evită să se evalueze pe 

baza fi ecărui victorii sau înfrângeri. 

Ei îşi trasează obiective pe termen 

lung şi îşi măsoară progresele prin 

evaluarea propriilor performanţe în 

raport cu nivelul competiţiei, indife-

rent dacă câştigă sau pierd. Sportivii 

care folosesc scopuri de proces şi per-

formanţă evoluează cu mai puţină an-

xietate, sunt mai încrezători, se con-

centrează mai bine şi se simt mai sa-

tisfăcuţi când participă.

Cercetările şi evidenţele anecdoti-

ce susţin clar că antrenorii ar trebui 

să folosească strategii în care să se in-

cludă cele trei tipuri de scopuri. Uti-

lizarea singulară a scopurilor de re-

zultat, s-a dovedit cea mai puţin efi -

cientă, iar o strategie care include o 

combinaţie de scopuri de proces şi 

performanţă, este foarte efi cace. Cel 

mai important lucru pentru sportiv şi 

antrenor este ca ei să înţeleagă dis-

tincţia clară între cele trei tipuri de 

scopuri şi să le utilizeze efi cient.

Este evident că o strategie care uti-

lizează toate cele trei tipuri de scopuri 

este cea mai utilă pentru sportivi în 

termeni de dezvoltarea psihologică 

cât şi din punct de vedere al îmbună-

tăţirii performanţei. Va urma


