
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 
2013

NR. 56

Consiliul Judeţean 
Cluj

UNIVERSITATEA
TEHNICĂ

www.u-cluj.ro

„U“n punct de vedere

“Tribuna Studentului” – 
reînvie sportul clujean

Adrian Socaciu, Preşedinte 
şi cofondator Student Sport

„U“ Cluj - 
Mai mult decât 

o legendă! “Tribuna Studentului” , 
un proiect marca Student 
Sport a luat naştere la 
iniţiativa mea, Adrian 
Socaciu, preşedinte 
Student Sport, din 
dorinţa de a reanima 
sportul universitar şi de 
a-i determina pe studenţi 
să facă cât mai mult 
sport. Astfel, am reuşit 
să strâng în jurul meu un 
număr impresionant de 
tineri entuziaşti care sa 
mă susţină în ceea ce fac, să împărtăşească acelaşi 
sentiment de dezvoltare a sportului universitar şi nu 
numai, dar şi să aibă aceleaşi viziuni. Ca urmare a 
succesului de care s-a bucurat la Cupa Davis, la meciul 
de tenis dintre Romania şi Danemarca, finalizat cu 
scorul de 5-0, proiectul “Tribuna Studentului”, a decis 
să ducă povestea mai departe. Prin urmare, fiind şi 
cofondator a Organizatiei Student Sport, am început 
să bat la uşi în vederea unor colaborari durabile şi 
eficiente; astfel, rezultatele nu au întarziat să apară – 
prima zi – primul contract. Clubul Sportiv 
Universitatea Cluj a semnat un parteneriat, prin care 
“Tribuna Studentului” să fie prezentă la toate 
meciurile clubului, la toate cele 4 sporturi: volei 
masculin/feminin, handbal masculin/feminin, baschet 
feminin si rugby. Pe viitor ne propunem ca acest 
proiect să ia o amploare mai mare, să producă valoare 
în mediul sportiv, să facă câţi mai mulţi tineri să 
conştientizeze importanţa sportului şi să îi determine 
să se implice în cât mai multe evenimente şi competiţii 
de acest gen. 
Sâmbătă, 9 februarie 2013, echipa “Tribuna 
Studentului” a debutat la meciurile de volei feminin şi 
masculin, dar şi la  baschet feminin, unde au încurajat 
echipele Universităşii şi unde au pus suflet în tot ceea 
ce au făcut. Pentru urmatoarele meciuri, “Tribuna 
Studentului” doreşte să aducă mai mulţi studenţi în 
Sala Sporturilor "Horia Demian" pentru a susţine 
echipele şi în acelaşi timp sportul universitar clujean.

 Maraton de meciuri pentru baschetbaliste 
 Pagina 5

 Schimbări majore la “U” Transilvania 
 Pagina 2

Primăria 
şi Consiliul Local Cluj



2 Numai „U“   HANDBAL  HANDBAL  HANDBAL  HANDBAL  HANDBAL 

“U” Transilvania a trecut 

printr-o serie de schimbări 

în pauza competiţonală, de 

la inlocuirea intregii con-

duceri a sectiei de handbal 

masculin până la schimba-

re antrenorului.

În plus, au plecat de la echi-

pă trei jucători, dar au ramas 

jucătorii de bază, cu care “U” 

Transilvania a început această 

ediţie de campionat. Noul sta-

ff tehnic al echipei de handbal 

masculin este format din foşti 

mari handbalisti ai Universită-

ţii, care au sărit în ajutorul 

echipei, în aceste momente, 

când echipa se afla la greu. 

Mircea Petruş, pereşedintele 

secţiei de handbal masculin es-

te ajutat de Călin Hossu, un alt 

fost handbalist al Universită-

ţii. Pe lângă cei doi, staff-ul 

este completat  fostul  mare 

handbalist şi antrenor al Uni-

versităţii Cluj, Gheorghe Zam-

fir. De asemenea, din data de 

8 februarie, echipa de handbal 

masculin, "U" Transilvania, es-

te pregatită de Lucian Baciu, 

care l-a înlcouit pe Ioan Ani 

Senocico. Lucian Baciu, fost 

handbalist al Universităţii, s-a 

născut în 1972 şi a evoluat 

aproape întreaga cariera sub 

culorile alb-negru. Şi-a început 

cariera la Dinamo, unde a ju-

cat timp de doi ani, după care 

s-a transferat la Universitatea 

Cluj. A jucat pentru "U" Cluj 

intre anii 1992-2002, timp în 

care echipa de handbal mascu-

lin a traversat cea mai bună 

perioada din istorie. "Primul 

gand cu care am venit la echi-

pă este să gestionam criza ac-

tuală şi pe baza rezultatelor 

din perioada următoare vom 

putea vorbi mai multe", a fost 

prima declaraţie a lui Lucian 

Baciu. Echipa de handbal mas-

culin va juca urmatoarea par-

tidă din Liga Naţională de hand-

bal masculin pe data de 16 fe-

bruarie 2013, pe teren propriu, 

în compania echipei CSM Bu-

cureşti. Partida “U” Transilva-

nia – CSM Bucureşti este pro-

gramată sâmbătă, de la ora 

19:00, la Sala Sporturilor “Ho-

ria Demian”. 

Schimbări majore 
la “U” Transilvania

“U” Jolidon a pierdut surprin-

zător partida de duminică, dis-

putată pe terenul penultimei 

clasate, CSM Ploieşti, scor 

28-30. Partida a contat pentru 

a doua etapă a returului (a 

XIII-a din Liga Naţională). 

Din pacate, “studentele” au 

bifat a patra înfrângere din 

această ediţie de campionat, 

fapt care le îndepărtează de lo-

cul 2 pentru moment. Principa-

la contracandidată la titlul de 

vicecampioane, HCM Baia Ma-

re ocupă poziţia a doua în cla-

sament, cu 18 puncte, în timp 

ce “U” Jolidon se află pe locul 

trei, cu 14 puncte. “ Un pas gre-

şit la Ploieşti, noi deja am tras 

concluziile după acest meci, nu 

ne mai permitem greşeli de acum 

încolo. Ne concentrăm deja pen-

tru următoarea partidă, pe ca-

re trebuie să o câştigăm”, a de-

clarat managerul echipei „U” 

Jolidon, Cosmin Sălăjan. „U” 

Jolidon va juca în partida din 

etapa a treia a returului Ligii 

Naţionale pe teren propriu îm-

potriva echipei de pe ultimul 

loc al clasamentului, HC Danu-

bius Galaţi. Jocul este progra-

mat sâmbătă, 16 februarie 2013, 

de la ora 17:00, la Sala Sportu-

rilor „Horia Demian”.

Înfrângere neaşteptată pentru “U” Jolidon
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 E ianuarie, începutul fiecărui 

an aduce în prim plan pe cana-

lele de sport, competiţiile supre-

me interţări, turneele finale eu-

ropene sau mondiale. De data as-

ta Mondialul Spaniol “Spain 2013”, 

“normal” fără România. Rostind 

uşor acest “normal”, încep par-

că să devin uşor nervos, frustrat...

Noi în schimb jucăm un ami-

cal în perspectiva construirii unei 

noi echipe, la Stuttgart, cu Ger-

mania, în faţa a 5500 de oameni 

în tribune, biletele fiind vândute 

în timp record. Rezultatul “nor-

mal”, 35-25, la finalul căruia nem-

ţii declară cu o oarecare nemul-

ţumire că din păcate echipa noas-

tră nu s-a ridicat la nivelul unui 

adversar demn de luat în seamă, 

meci amical să nu uităm...

Urmează un Campionat Mon-

dial pentru ei şi vă asigur că, în 

cazul unui eventual eşec, prin 

sertarele Federaţiei Germane de 

Handbal există un plan de restruc-

turare total, pornind de la copii 

şi până la Bundesliga, plan care 

sigur nu se întinde pe un an, doi, 

ci pe o perioadă mai lungă de 

timp şi ştiu ei de ce.

“Normal” unii ar spune că nu 

ne putem pune cu nemţii, poate 

că deocamdată, dar gândirea as-

ta ne face automat de fapt să pier-

dem o luptă pe care nici măcar 

nu am început-o.

Jucătorii, conducătorii de clu-

buri şi antrenorii, federaţia?

Povesteam zilele trecute cu un 

jucător de echipa naţională şi îmi 

spunea că nu există o asigurare 

medicală pentru jucătorii veniţi la 

lot, care din punctul meu de vede-

re înseamnă lipsă de respect pen-

tru jucător şi timp esenţial pierdut. 

Poate te gândeşti de două ori îna-

inte să lupţi pentru imn şi culori... 

Sunt jucător şi ştiu ce înseamnă o 

accidentare, am păţit-o.

Federaţia Română de Handbal 

este puţin depăşită de realităţile 

lui 2013, avem o strategie proas-

tă. Antrenori puţini ca număr şi 

valoare, jucători la fel, nu prea 

mai există o bază de selecţie ca 

pe vremuri.

Nu avem imagine, nu prea stim 

să promovăm handbalul, nu se 

mai investeşte în aşa ceva, nu 

cred că trebuie să mai dau exem-

ple de promovare din ţările cu 

handbal puternic. Imaginea în-

seamnă atragerea oamenilor că-

tre sport, în primul rând sporti-

vii sau viitorii sportivi, în al doi-

lea rând spectatorii, suporterii, 

deoarece cu o sală plină meci de 

meci atragi şi sponsorii, deci şi 

banii, automat apare şi perfor-

manţa, dar numai cu multă im-

plicare şi răbdare.

Ce putem face?

Aşa cum francezii şi spaniolii 

au făcut-o acum 25-30 de ani, “au 

furat meserie” de la noi, şi-au tri-

mis oamenii să înveţe...aşa con-

sider că am putea face şi noi în 

cazul în care nu vrem să ne mai 

plângem de milă, şi cu răbdare şi 

perseverenţă să începem să clă-

dim ceva stabil, de calitate şi du-

rabil. Să numai dăm vina neapă-

rat pe partea financiara...vezi sâr-

bii, macedonenii, muntenegrenii.

Deocamdată suntem în umbră şi 

sportul în general este, pe când 

sportul şi în special handbalul ar fi  

trebuit să fi e oglinda societăţii ro-

mâneşti, dar am convingerea că lu-

crurile vor ajunge la normalitate, şi 

va veni vremea când vom fi  mân-

dri că am jucat odată handbal.

Tot ce am încercat să descriu în 

aceste rânduri referitor la situaţia 

actuală a handbalului masculin ro-

mânesc şi la ce ar trebui făcut pen-

tru redresarea lui, reprezintă o pă-

rerea strict personală.

Merci fain, numai bine! Raz-

van Szopka

Handbalul masculin 
românesc- încotro… ?

Monitorul de Cluj publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE 
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Echipa de volei feminin 

Universitatea Cluj a fost cât 

pe ce să producă a doua sur-

priză în etapa a XVII-a a 

Diviziei A1, dupa victoria 

Medicinei Tg. Mureş în faţa 

campioanei Ştiinţa Bacău. 

“U” Cluj a pierdut greu pe teren 

propriu,  scor 2:3, în partida de 

sâmbătă, în faţa formaţiei CS Volei 

Alba Blaj, ocupanta locului 4. În 

tur a fost acelaşi rezultat, însă de 

data aceasta victoria le-a scăpat 

printre degete „ studentelor “. Pe 

seturi a fost 25:21, 19:25, 24:26, 

26:24, 13:15. Surpriza s-a conturat 

încă din startul partidei, când “stu-

dentele” au servit foarte bine, iar 

adversarele nu şi-au putut desfăşu-

ra jocul pe fi leu. Tot fetele noastre 

au început mai bine şi setul al doi-

lea, au condus până la al doilea ti-

me-out tehnic, dar echipa oaspete 

a revenit şi a restabilit egalitatea la 

seturi. Următoarele două seturi s-

au disputat sub semnul echilibru-

lui şi s-au decis în prelungiri, fi e-

care echipă câştigând câte unul. În 

tie-break a condus Blajul, chiar şi 

la 6 puncte diferenţă, însă  “U” Cluj 

a revenit până la 11:12, fără a reu-

şi însă mai mult decât un bineme-

ritat punct în clasament. După aceas-

tă partidă antrenorul “U” Cluj, Dan 

Gîrleanu a declarat: “A fost un meci 

bun, în care am jucat de la egal la 

egal cu o echipă care se bate pen-

tru un loc în Cupele Europene. Poa-

te că am fi  luat mai mult decât un 

punct, dar la scorul de 12:11 în se-

tul 5 am avut mingea pe fi leu şi nu 

am reuşit să egalăm. Nu se ştie cum 

ar fi  mers meciul la 12:12. Oricum, 

echipa a jucat aşa cum trebuie să 

o facă de fi ecare dată, s-a bătut de 

la început până la sfârşit pentru un 

rezultat favorabil. Rămâne să ne 

pregătim şi mai bine în continua-

re, ca să ne ridicăm nivelul de joc 

înainte de play-out. De acum e si-

gur că noi şi Sibiul vom juca pen-

tru evitarea retrogradării”. După 

această partidă, Universitatea Cluj 

rămâne pe locul 11, cu 4 puncte, la 

două lungimi de CSM Sibiu. În ur-

matoarea partidă, „studentele” în-

tâlnesc, tot pe teren propriu, echi-

pa VC UNIC Piatra Neamţ, ocupan-

ta locului 6. Partida este programa-

tă sâmbătă, ora 14:00, la Sala Spor-

turilor „Horia Demian”.

Voleibalistele “U” Cluj, aproape de 
victorie în faţa unei formaţii care se luptă 
pentru un loc în Cupele Europene

Voleibaliştii “U” Cluj au “smuls” un set campionilor de la Remat Zalău
Tot sâmbătă, la Sala Sporturilor 

“Horia Demian”, voleibaliştii 

Universităţii Cluj au primit 

vizita campioanei Remat Zalau, 

într-o partidă care a contat pen-

tru etapa XVII-a a Diviziei A1. 

Chiar dacă Remat s-a impus 

în cele din urmă, vicotria nu a 

fost una facilă. “Studenţii” au 

cedat cu scorul de 1:3 la fina-

lul unui meci în care elevii fos-

tului mare voleibalist, Aurel 

Vlaicu au tremurat serios. Ză-

lauanii au reuşit să-şi adjude-

ce primul set, impunandu-se fă-

ră emoţii la 17. Setul doi a fost 

mult mai disputat, “U” Cluj 

având avantaj la primul time 

out tehnic, 8:7. În partea a do-

ua ambele formaţii au mers cap 

la cap până la 20, dar în final 

Universitatea a reuşit să se des-

prindă la 3 puncte, 24:21. Re-

matul a revenit şi a egalat la 

24, dar “studentii” nu au re-

nunţat uşor şi s-au impus la 26. 

În al treilea set zălăuanii s-au 

mobilizat şi şi-au adjudecat se-

tul la 16. În parţialul patru s-a 

mers cap la cap până la a do-

ua întrerupere tehnică, când Re-

matul avea avantaj de un punct, 

15 - 16. Spre final scorul a de-

venit 20 - 19 pentru oaspeţi, 

scor de la care, “studenţii “ nu 

au mai acumulat nici un punct 

până la final. "Diferenţa a fă-

cut-o lipsa de experienţă şi fri-

ca jucătorilor mei de a câştiga. 

Am lăsat turaţia mai moale du-

pă setul doi, iar în setul patru 

s-a mers cap la cap până spre 

final, când am greşit la anumi-

te procedee tehnico tactice. Am 

văzut multe lucruri pozitive în 

meciul de astăzi, ceea ce mă 

bucură foarte mult, pentru că, 

aşa cum am mai spus, noi ne 

pregătim pentru play-out. Res-

pect echipa din Zalău, care are 

stabilit un obiectiv total diferit 

faţă de al nostru, dar cred că 

în acest meci, în multe momen-

te, am jucat de la egal la egal", 

a declarat antrenorul Universi-

tăţii Cluj, Bogdan Tănase. “U ” 

Cluj va evolua şi în partida din 

următoarea etapă tot pe teren 

propriu. Universitatea Cluj joa-

că miercuri în compania vice-

campioanei en titre CVM Tomis 

Constanţa, de la ora 16:00.

Abonează-te la monitorul

¤  primeşti acasă gratuit suplimentul Numai „U“
împreună cu ziarul Monitorul de Cluj

¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri cu premii în fiecare lună
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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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Atitudinea PSD şi PNLafectează RomâniaAtitudinea celor din PSD şi PNL este cu atât mai gravă cu cât acum se discută bu-getul UE, spune europarlamentarul PDL Rareş Niculescu. 
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La o victorie de podium„U“ Mobitelco BT va primi mâine vizita celor de la BC Mureș, iar dacă înving vor urca pe locul 3. 
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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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ECONOMIC
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.
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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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Fertiliza
merge m
Clujul a realiz
in vitro din ța
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Atitudine
afectează
Atitudinea celo
atât mai gravă c
getul UE, spune
Rareş Niculescu
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La o victor
„U“ Mobitelco BT
celor de la BC Mu
urca pe locul 3. 

Ce îţi prezic astrele?
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700 de tăt
de creştere

Numărul bărbaţCluj care au intrat acut în concediu creşterea copilului de 700, cifra fiind mfi
că decât cea din 201egală cu cea din 200mărul bărbaţilor disprămână acasă pentrcreşte copiii a fost, înde 10 ori mai mic defemeilor. Astfel, în canului trecut, Agenţiatru Plăţi şi Inspecţie ală Cluj a completat 7de dosare pentru femcare au intrat în concde maternitate.
Potrivit datelor furnte de instituţia amint900 de bărbaţi au cerutdemnizaţie de creşterecopilului în cursul anu2010 şi 739 în 2009. Codiţiile pentru concediul paternitate sunt aceleaşi 
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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
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Program încărcat pentru bas-

chetbalistele Universităţii 

Cluj, care au disputat nu mai 

puţin de cinci partide în 

decursul a cinci zile.

Două meciuri în Liga Naţio-

nală de baschet feminin şi trei 

partide în cadrul turneului U23 

reprezintă programul beschet-

balistelor în aceste zile.

“Studenetele” au început sâm-

bătă cu partida din campionat, 

din cadrul etapei a XIX-a, în ca-

re au întâlnit formaţia BCM Dan-

zio Timişoara. Din păcate, bas-

chteblistele noastre au pierdut 

pe teren propriu cu scorul de 

50-68. După această înfrânge-

re, elevele antrenate de Florin 

Covaciu s-au mobilizat pentru 

turneul U23, în cadrul căruia 

au mai jucat trei partide. Mai 

întâi, universitarele au trecut 

la scor de formaţia CSM Craio-

va, 70-49, după care şi-au luat 

revanşa în faţa timişorencelor, 

pe care le-au învins cu scorul 

de 67-65. Ultima partidă, con-

tra echipei Olimpia Bucureşti 

s-a jucat ieri, după închiderea 

ediţiei. Managerul echipei de 

baschet feminin, Cornel Săftes-

cu este optimist şi speră la o 

nouă victorie a „studentelor” 

pentru ultima partidă, cea din 

cadrul Ligii Naţionale, impotri-

va echipei CSM Oradea: „ Sunt 

mulţumit de evoluţia fetelor, au 

avut o comportare bună până 

acum, am pierdut primul meci 

din campionat, dar am câştigat 

următoarele două, şi cred că ne 

vom impune şi în ultimul meci 

al turneului U23. Referitor la 

ultima partidă, pe care o jucăm 

miercuri, noi avem ca obiectiv, 

victoria. Este o partidă mai im-

portantă, jucăm în campionat 

şi cred că putem obţine victo-

ria. Pe orădence le-am bătut şi 

la ele acasă şi vrem, cu atât mai 

mult, să repetem figura pe te-

ren propriu”. O victorie contra 

echipei CSM Oradea ar fi im-

portantă pentru economia cla-

samentului, „U” Cluj fiind în 

acest moment pe locul 13 cu 18 

puncte, la egalitate cu adversa-

ra, CSM Oradea.

Ovi TEBU
Baschetbaliştii formaţiei “U” 

Mobitelco au pierdut cu scorul 

de 59-84, partida jucată sâm-

bătă, pe teren propriu, în faţa 

formaţiei Gaz Metan Mediaş.

Meciul a contat pentru etapa a 

XXI-a a Ligii Naţionale, iar la fi nalul 

celor patru sferturi, Hristo Nikolov, 

cu 15 puncte, şi Mihai Silvăşan, cu 

14 puncte, au fost cei mai buni mar-

catori din echipa clujenilor. De par-

tea cealaltă s-au remarcat Kyle Shi-

loh şi Ivan Ivanovic, autori a 17, re-

spectiv 15 puncte.

”A fost un meci mare pentru noi, 

pe care trebuia să îl abordăm cu to-

tul diferit. Am început destul de bi-

ne, primele 3-4 minute, după care 

se pare că ei şi-au dorit mai mult 

vitoria, au alergat mai mult decât 

noi, au dus ritmul mai bine decât 

noi. Ce pot să spun, este un rezul-

tat umilitor pentru noi, nu cred că 

am mai luat o bătaie la o aşa de 

mare diferenţă aici, în Horia Demi-

an! Îmi cer scuze din partea echi-

pei suporterilor, am avut o sală ex-

traordinară, ne aşteptam să fi e aşa, 

însă din păcate nu ne-am ridicat la 

nivelul ei. Urmează o partidă la 

Timba, grea din punctul meu de ve-

dere, pentru ca dacă nu ne concen-

trăm putem să avem o surpriză. 

Avem o săptămână întreagă să ana-

lizăm, să vedem ce am greşit”, a 

declarat, conform www.u-mobitelco.

ro, Mihai Silvăşan.

În urma acestui rezultat, Gaz 

Metan Mediaş a acumulat 36 de 

puncte şi a urcat pe locul 4, în 

clasamentul Ligii Naţionale, în 

vreme ce “U” Mobitelco a ajuns 

pe poziţia a 6-a, cu un total de 

35 de puncte.

În etapa următoare, elevii an-

trenaţi de Niksa Bavcevic vor în-

tâlni, în deplasare, formaţia BC 

Timba Timişoara.

Maraton de meciuri 
pentru baschetbaliste

Înfrângere categorică suferită de “U” Mobitelco

Foto: Silviu Cristea

Foto: Cristian Cosma
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Patrice PODINA

După o lună de zile în care s-au 

pregătit pe plan local rugbyştii de 

la Universitatea au plecat pe 8 ianu-

arie la Vatra Dornei, pentru un sta-

giu de pregătire centralizată.

Delegația echipei universitare numă-

ră 33 de sportivi, coordonați de staff-ul 

tehnic format din Cristian Săuan, antre-

nor principal, Horică Hâmpea, secund, 

profesorul Szabo Peter preparator fizic 

și Cătălin Prisăcariu care este kinetote-

rapeutul echipei.

Cantonamentul montan se va derula 

până în 15 februarie și se va încheia cu 

primul amical al acestei ierni, împotri-

va formației CSM Suceava. Meciul este 

programat în ultima zi a stagiului și se 

va disputa la Gura Humorului. În peri-

oada imediat următoare cantonamentu-

lui de la Vatra Dornei, rugby-știi de la 

“U” Cluj vor mai disputa alte două me-

ciuri test, cu CSM Știința Baia Mare, 

deținătoarea Cupei României și cu Știința 

Petroşani.

Sursa text:

patricepodina.wordpress.com

Rugbyştii sunt 
în cantonament

Echipa de rugby Universitatea Cluj a 

transferat un jucător de la campioana 

RCMUV Timişoara. Rugbystul Andrei If-

tode (foto), în vârstă de 23 de ani, a evo-

luat timp de doi ani pentru timişoreni, 

cu care a obţinut primul său titlu de cam-

pion al României, în 2012, dar şi Cupa 

României. Rugbystul şi-a început carie-

ra la RC Braşov, echipă cu care a fost vi-

cecampion la U17 şi campion naşional 

la U18 şi U19. De asemenea, a fost com-

ponent al loturilor naţionale de juniori 

şi tineret. Debutul la seniori l-a avut la 

UAV Arad, unde a jucat timp de un an, 

după care a urmat transferul la RCMUV 

Timişoara. Andrei Iftode a început deja 

pregatirea cu lotul "studentilor" şi este 

încantat de ceea ce a găsit la Cluj. "Am 

ales Clujul deoarece este un oraş asema-

nator cu oraşul meu natal, Braşov. Cel 

mai important lucru pentru care am ales 

"U" Cluj a fost a atmosfera de la echi-

pă, tradiţia acestei echipe. Este un co-

lectiv tânăr, suntem ca o familie în ca-

re se pun mari speranţe. Cred în proiec-

tul care este în derulare în momentul de 

faţă şi sper ca prin pregatirea şi presta-

ţiile mele să fac performanţă şi să aduc 

un plus echipei", a declarat noul jucă-

tor al Universităţii Cluj, Andrei Iftode.

Înainte de aducerea lui Andrei Iftode, 

echipa de rugby “U” Cluj a perfectat tran-

sferurile a trei jucători de la CSU AV Arad. 

Cele trei achiziţii s-au alăturat "studen-

ţilor" de aproximativ o lună, staff-ul teh-

nic fiind foarte mulţumit de pregătirea 

acestora. Este vorba de Ionuţ Mazăre, 21 

de ani, care joacă pe postul de uvertură, 

Petrică Vlasin, 21 de ani, flanker, şi An-

drei Diaconu, în vârstă de 22 de ani, li-

nia a II-a. Toţi cei trei rugbyşti sunt foşti 

jucători de bază ai loturilor naţionale ale 

României de juniori şi tineret. "Sunt achi-

ziţii de mare valoare, jucători care pot 

face pasul spre lotul naţional de seniori, 

dacă pregătirea alături de noi va conti-

nua în ritmul în care am început", a de-

clarat managerul echipei de rugby "U" 

Cluj, Lorin Cantor. Echipa de rugby Uni-

versitatea Cluj nu se opreşte aici cu tran-

sferurile, staff-ul tehnic al echipei are în 

vizor aducerea a încă doi jucători până 

la startul noului campionat. Super Liga 

CEC Bank de rugby va începe la finalul 

lunii martie.

„U” Cluj a transferat un 
campion de la Timişoara

Patrice PODINA

Omul de afaceri Sorin Popa, membru 

al CA a secţiei de rugby a CS Universi-

tatea Cluj este membru cu drepturi de-

pline în Biroul Federal al Federaţiei Ro-

mâne de rugby. Sorin Popa îşi propune 

ca pe perioada madatului (următorii pa-

tru ani) să relanseze mişcarea sportivă 

în general şi rugby-ul în mod particular. 

“Sunt de puţină vreme la “U” Cluj, dar 

am înţeles foarte repede că ceea ce am 

început noi aici este un lucru extraordi-

nar, care trebuie existe şi la nivel naţi-

onal. Dacă până acum eram obişnuiţi să 

vină cineva de sus, să ne ajute, să ne 

dea ceva, acum e momentul să schim-

băm lucrurile. Trebuie să începem din 

sens invers. Să facem noi ceva, cei de 

jos, ca să-i obligăm pe cei de sus să ne 

creeze cadrul legal să funcţionăm în fo-

losul sportului (de masă şi de perfor-

manţă). Vreau să demarăm o serie de 

proiecte la nivel regional prin care să re-

lansăm sportul. Juniorii nu mai trebuie 

să dispară după terminarea acestui ci-

clu, ei trebuie să continue la nivel de ti-

neret, pentru ca mai apoi să facă pasul 

spre echipa mare. Comunicarea este ter-

menul pe care trebuie să-l învăţăm şi 

să-l înţelegem. Ca să avem succes în 

acest proiect şi ulterior performanţe pe 

terenul de sport, trebuie să ne asociem, 

în interesul sportului, toate cluburile”, 

a declarat Sorin Popa.

Sursa text:

patricepodina.wordpress.com

Reprezentantul “U” Cluj, 
Sorin Popa este membru 
în Biroul Federal al FRR
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Nume: DANIEL MARTAC

SPORT: RUGBY

DATA NAŞTERII: 11.02.1992

Nume: MIHAELA ANI-SENOCICO

SPORT: HANDBAL

DATA NAŞTERII: 14.02.1981

Nume: TIBERIU HORVATH

SPORT: CULTURISM&FITNESS

DATA NAŞTERII: 14.02.1974

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

CSU salută și susține inițiativa grupu-

lui de studenți care au creat conceptul 

„Tribuna Studentului”, prin care se 

urmărește aducerea studentilor la meciu-

rile echipelor universitare. Astfel, Clubul 

Sportiv Universitatea Cluj pune la dispoziție, 

în mod gratuit, câte 150 de bilete pentru 

fiecare partidă a echipelor CSU. Mesajul 

celor de la „Tribuna Studentului” pentru 

toți studenții din Cluj: „În urma succesu-

lui memorabil înregistrat la meciurile de 

la Cupa Davis, împotriva Danemarcei, noi 

cei din Tribuna Studentului am decis ca 

sportul clujean are nevoie de susținere din 

partea tuturor studenților. Astfel că, am 

decis să lansăm cât mai repede posibil 

conceptul de ”Tribuna Studentului” la toa-

te echipele clujene: baschet, volei, rugby, 

handbal. În urma unor dezbateri cu cei 

de la conducerea „U” Cluj am reușit să în-

cheiem un parteneriat. Dacă iți pasă de 

sport, dacă ai un cuvânt de spus, vino ală-

turi de noi, cei din Tribuna Studentului, 

împreună să încercăm să ”resuscităm” 

sportul clujean, să-i redăm valoarea de al-

tădată, să arătăm țării că se poate să de-

monstrăm că studenții sunt uniți și au în-

totdeauna un cuvânt de spus. Vino să ară-

tăm lumii că ”spiritul studenției” este 

veșnic, el nu moare niciodată”. Conceptul 

„Tribuna Studentului” a fost pus în prac-

tică la cele trei partide desfășurate week-

endul trecut la Sala Sporturilor Horia De-

mian.

 Judoka Loredana Ohâi a obţinut o no-

uă medalie importantă, în cadrul concur-

sului Grand Slem de la Paris, desfăşurat 

în perioada 9-10 februarie 2013. Sportiva 

CSU a câştigat medalia de bronz la cate-

goria 57 kg, după ce a trecut pe rând de 

adversare valoroase, precum Ribot Fatima 

(Spania), Ojeda Aliuska (Cuba), Tina Zelt-

ner (Austria) şi Viola Waechter (Germa-

nia). Antrenoarea Gianina Andreica a măr-

turisit că nu se astepta la o evoluţie atât 

de bună, cel mult spera la un loc 5. „Mă 

bucur foarte mult de această medalie, es-

te o performanţă notabilă în palmaresul 

Loredanei dar şi pentru mine, ca antre-

noare, pentru că acest Grand Slem este, 

după Campionatul Mondial, al doilea ca 

importanţă. Sunt foarte încântată de evo-

luţia Loredanei care s-a comportat foarte 

bine per ansamblu şi a meritat să urce pe 

podium”. Turneul de Grand Slam de la Pa-

ris a reunit 390 de judoka din 55 ţări.

În perioada 9-10 februarie s-a desfăşu-

rat, la Bucureşti, finala Campionatului Na-

ţional de Atletism în sala. Atleţii CSU au 

participat la mai multe probe, cele mai no-

tabile rezultate fiind următoarele: Tufă 

Alexandru (foto) a obţinut o medalie de 

argint la săritura în înălţime, cu 2,18m. 

La săritura cu prăjina, Kecskes Levente s-

a clasat pe locul 3 cu 4, 60m. La proba de 

60m garduri feminin, Puiu Beatrice a ter-

minat pe locul 3 cu un timp de 8.56, la 

egalitate cu ocupanta locului 2. În schimb, 

la săritura în înălţime, Puiu Beatrice s-a 

clasat pe locul 5, cu un rezultat de 1, 70m. 

La proba 4x4 tururi, atletele CSU au obţi-

nut locul 2 prin Gal Camelia, Crişan Ni-

coleta, Fărcaş Anca şi Belgyan Sanda, cu 

un timp de 3.33,16. La proba de 60m, Să-

lajan Gabriel a ocupat locul 9 și Mădăraș 

Bogdan a terminat pe locul 11. În schimb, 

la tineret, aceeași probă, Sălăjan a termi-

nat pe locul 4 și Mădăraș Bogdan s-a cla-

sat pe locul 6. Tot la tineret, proba 4x4 tu-

ruri, aceleași patru atlete s-au clasat pe 

locul 1. Belgyan Sanda, 400m, a obținut 

locul 4, Gal Camelia, locul 6 și Fărcaș An-

ca a terminat pe locul 7.

„Tribuna studentului”, 
un nou concept pentru 
echipele „U” Cluj

Medalie importantă pentru 
judoka Loredana Ohâi

Rezultatele Campionatului Național 
de Sală – Cupa de Cristal
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parteneri şi sponsori

Despre a trişa în sport 
Colţul psihologului

Dr. psiholog Marius Crăciun
În mai toate domeniile vieţii 

sociale auzim despre fraude, 

minciuni sau comportamente 

lipsite de etică. Politicieni, oa-

meni de afaceri şi sportivi ţin 

prima pagină a ziarelor prin com-

portamente de fraudă şi trişare. 

În sport, cazul lui Lance Arm-

strong care a fost implicat în cel 

mai mare scandal de dopaj din 

ultima perioadă, nu este singu-

lar. Cu câteva zile în urmă ce-

lebrul handbalist Nikola Kara-

batic a fost suspendat pentru 

implicarea în pariuri sportive 

suspecte. Domeniul ştiinţific 

abundă de asemenea în fraude 

intelectuale, multe dintre ele ră-

mase nepedepsite.

Cum reuşeşc trişorii să pros-

pere în mai toate domeniile de 

activitate? Poate că veţi spune 

că ei nu reuşesc pentru că pâ-

nă la urmă sunt prinşi. Chiar 

dacă un trişor va reuşi să-şi du-

că acţiunile la bun sfârşit doar 

pe termen scurt, răul este deja 

făcut. Să faci dreptate celui de-

posedat pe nedrept de victorie 

este aproape imposibil. Cursele 

cicliste “câştigate” de Lance Ar-

mstrong nu mai pot fi reluate…. 

Toate comportamentele umane 

sunt vulnerabile la trişare pen-

tru că omul este programat ge-

netic să obţină maxim de bene-

ficii cu costuri minime. Totuşi, 

doar pentru că frauda este o la-

tură a naturii umane, nu este un 

motiv să-i minimalizăm gravita-

tea. Abilitatea de a detecta şi 

pedepsi trişorii este tot parte a 

naturii umane. Trişarea şi corec-

titudinea sunt lucruri naturale 

în egala măsură, sunt două la-

turi ale aceleaşi monede. Impor-

tant este să creem un climat de 

competiţie în care sportivii co-

recţi să fie apreciaţi iar cei ca-

re trişează să fie pedepsiţi con-

tingent. Paradoxal, mulţi spor-

tivi care îşi judecă foarte aspru 

colegii care trişează recurg la 

rândul lor (sau ar recurge) la 

astfel de manevre. Motivaţia es-

te că sportivii ar face totul pen-

tru a câştiga o întrecere şi vor 

fi capabili de orice pentru a re-

aliza acest lucru. Adevărul trist 

este că atât timp cât există com-

petiţie, vor apărea întotdeauna 

tentative de trişare şi nu există 

nici o metodă sigură pentru a 

opri cu totul acest fenomen.

A accepta o “cale mai scurtă” 

prin a-ţi creşte artificial perfor-

manţa a devenit un mod de via-

ţă pentru anumiţi sportivi. De ce 

oare trişează unii sportivi ? Iată 

cel mai simplu răspuns: pentru 

că pot! Ei au la dispoziţie multi-

ple modalităţi să o facă, în tim-

pul competiţiei sau în afara ei, 

resursele şi regulile anti-fraudă 

fiind limitate. Astfel, uşa este des-

chisă spre comportamente de tri-

şare. Potrivit ultimelor studii din 

domeniul psihologiei, una din ce-

le mai puternice motivaţii pentru 

trişare este, în mod paradoxal, 

dorinţa de echitate. Auzim spor-

tivi care îşi justifică folosirea sub-

stanţelor dopante prin faptul că 

şi ceilalţi competitori fac acelaşi 

lucru. Într-un fel, este la nivelul 

simţului comun: dacă un adver-

sar obţine un avantaj nemeritat 

asupra mea, sunt nevoit să rea-

duc echilibrul. Am puţină simpa-

tie pentru un astfel de raţiona-

ment bazat pe “echitate”. De fapt, 

se doreşte o egalizare a şanselor 

prin utilizarea unor substanţe ile-

gale şi periculoase pentru sănă-

tarea sportivilor. Pentru cei care 

concurează cinstit este nevoie de 

o motivaţie în plus, mai mult an-

trnenament şi mai multă inteli-

genţă pentru a putea contracara 

pe cei care trişează folosind sub-

stanţe dopante. 

Rezolvarea problemelor lega-

te de trişare depinde în mare 

măsură de răspunsul la întreba-

rea: Sunt cei care trişează des-

tul de puternici pentru a deter-

mina organizaţia să nu ia mă-

surile cele mai drastice împotri-

va lor? În ceea ce priveşte fra-

udele financiar- bancare din ul-

timi ani., răspunsul este DA, ce-

ea ce a determinat intervenţii 

externe menite să readucă ordi-

nea financiară în aceste dome-

nii. În ceea ce priveşte activita-

tea sportivă (şi în special spor-

turile cele mai expuse, cum ar 

fi ciclismul), răspunsul se lasă 

încă aşteptat.


