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„U“n punct de vedere

„U” Cluj, un model de succes Sorin Popa, Membru CA Secţia Rugby

Trăim vremuri complicate. Aşa cum foarte frumos a spus episcopul Florentin 
Crihălmeanu, trăim cu o excesivă şi obsedantă preocupare pentru “ziua de mâine”, care 
ne paralizează activitatea prezentă a zilei “de astăzi”. Am uitat să ne bucurăm de ceea 
ce avem şi trăim într-o permanentă nemulţumire într-o lume cu resurse materiale din 
ce în ce mai limitate. Am uitat că sportul înseamnă în primul rând bucuria de a fi 
împreună cu cei dragi, prieteni, concetăţeni şi chiar cu adversarii din teren care în afara 
terenului sunt oameni animaţi de idealuri comune. Am uitat ce înseamnă “fair play”; 
încă din antichitate atunci cand sportul vorbea armele tăceau. Din păcate în multe 
sporturi “suporterii” creează “războaie”, atât în teren cât şi în afara lui. Patima a 
înlocuit pasiunea. Chiar şi unii sportivi sunt motivaţi de bani şi nu de pasiunea pentru 
sportul care i-a consacrat; când nu mai sunt bani nu mai este pasiune, iar când nu mai 
este pasiune nu mai este nici performanţă. Banii nu sunt un obiectiv în sine ci doar un 
instrument în atingerea obiectivelor propuse; nu se poate face performanţă cu burta 
goală, dar cei care au înţeles că performanţa adevărată atrage şi resursele necesare 
susţinerii activităţii sportive, printre care şi banii, au reuşit să realizeze dezvoltări 
spectaculoase şi sănătoase pe termen lung. “Mercenarii’ vin şi pleacă acolo unde 
primesc bani mai mulţi, dar unde este tradiţia şi dăruirea faţă de istoria şi culorile 
clubului? Trăim într-o lume lipsită de valori şi de modele reale. Trăim în comunităţi 
din ce în ce mai mari, dar suntem din ce în ce mai izolaţi. Am uitat că forţa comunităţii 
stă în asociere; avem aceleaşi probleme cotidiene dar, în loc să ne unim forţele pentru 
găsirea de soluţii reale, ne zbatem fiecare pe cont propriu. Copleşiţi de dificultăţi ne 
(mai) ducem la terenul de sport pentru că ne “descărcăm” pe adversari … şi pe sportivi 
… şi pe antrenori … şi pe conducerea clubului .. şi pe autorităţi. Aşteptăm ca “cineva” 

să ne dea ceva sau să ne facă ceva ca să ne fie mai 
bine. Haideţi să avem iniţiativă! Haideţi să facem noi 
ceva ca să fim exemplu pozitiv pentru alţii! Haideţi 
să ne asociem şi să ne aducem fiecare contribuţia, 
după puterea fiecăruia, la dezvoltarea sportului 
clujean şi românesc! Doar împreună suntem 
puternici. În sport nu există duşmani; există doar 
adversari în teren şi prieteni în afara lui. Haideţi să ne 
(re)amintim că există ceea ce în rugby se numeşte atât 
de frumos “repriza a treia” şi că înainte şi după meci 
putem, dacă vrem, să ne întâlnim şi să dezbatem şi să 
“combatem” în mod constructiv aspecte sportive şi 
nu numai. Haideţi să ne raportăm la “vremurile de 
aur” sau la “echipa de aur” nu doar cu nostalgia 
timpurilor care au fost şi nu vor mai fi niciodată, ci cu 
ambiţia de a reînvia performanţele trecute şi chiar de 
a le depăşi. Depinde doar de noi de a pune umărul la 
construirea unor structuri puternice şi complete, de la 
copii şi juniori până la tineret şi seniori. Este extraordinară iniţiativa conducerii 
Clubului Sportiv Universitatea Cluj de constituire a unui “business club” a 
partenerilor tuturor secţiilor clubului, care să se întâlnească periodic şi care să 
dezvolte proiecte de colaborare atât pe linie sportivă cât şi pe linie de afaceri; există 
oportunitatea de realizare a unor parteneriate care să genereze noi resurse, care să fie 
alocate pentru dezvoltarea echipelor. Împreună vom avea un cuvânt de spus în mai 
multe domenii de activitate, iar cuvântul nostru va fi mult mai puternic decât 
“şoaptele” care se aud acum pe ici pe colo. Suntem un club universitar dar avem prea 
puţine manifestări în care acţionăm împreună cu universităţile şi studenţii. Există un 
potenţial nemaipomenit într-un oraş cu peste 100.000 de studenţi şi zeci de mii de cadre 
universitare. Este momentul să strângem rândurile şi să revigorăm spiritul universitar. 
Este momentul să-i atragem alături de noi pe părinţii sutelor de copii şi juniori pe 
care-i are Universitatea. Este momentul să arătăm comunităţii clujene şi întregii ţări 
că voinţa noastră este mai puternică decât interesele materiale şi că nu aşteptăm “să 
ni se dea” ci vrem “să dăm ceva” şi avem mult de dat; suntem implicaţi în educaţia de 
bună calitate şi am avut şi avem modele de OAMENI adevăraţi pe care să-i arătăm 
societăţii în care trăim. Avem sportivi şi foşti sportivi care, formaţi şi căliţi în 
confruntările de pe terenul de sport, performează şi în viaţa profesională. Împreună 
suntem trup şi suflet alături de culorile alb-negru. Suntem un model de sUcces şi vrem 
să arătăm tuturor acest lucru; dovedim acest lucru prin ceea ce facem pe terenul de 
sport şi înafara lui. Suntem animaţi de dragostea pentru “U” Cluj care, nu-i aşa, este 
mai mult decât o … legendă. 

 Hari Dumitraş laudă proiectul echipei 
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De 1 Martie urăm tuturor sportivelor, antrenoarelor, 
suporteriţelor, doamnelor şi domnişoarelor, 
o primavară cu multe bucurii şi realizări!

Consiliul Judeţean 
Cluj

UNIVERSITATEA
TEHNICĂPrimăria 

şi Consiliul Local Cluj
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Ambele echipe de handbal 

ale Clubului Sportiv 

Universitatea Cluj au fost 

învinse în cadrul etapei a 

XVI-a a Ligii Naţionale de 

handbal. 

Mai întai, handabalişti i  de 

la U Transilvania au fost în-

vinşi de reşiţenii de la CS Ca-

raş Severin, scor 37-20, în par-

tida de sâmbăta, 23 februarie 

2013. Situaţia de criză este în-

că prezentă la echipa de hand-

bal masculin, care a suferit o 

serie de schimbări odată cu 

începutul returului. “Studen-

ţii” sunt pregătiţi  Lucian Ba-

ciu, care este abia la a doua 

partidă pe banca tehnică şi au 

nevoie de timp pentru a de-

paşi această perioadă. În par-

tida cu CS Caraş Severin, pen-

tru “U” Transilvania au evolu-

at portarii:  Szopka, Cucuieţ şi 

jucătorii: Hagiu 4 goluri, Fa-

zakas 3, Hossu 3, Ursu 3, Som-

lea 3, Irimias 2, Draia 1, Tur-

cu 1. După această partidă, că-

pitanul echipei “U” Transilva-

nia, Răzvan Szopka a decla-

rat: “ Despre meciul de la Re-

şiţa nu pot sa spun foarte mul-

te, cred că rezultatul vorbeş-

te de la sine. În etapa urmă-

toare  întâlnim echipa de pe 

locul 3, Potaissa Turda, o echi-

pă în formă, cu victorii pe li-

nie în ultimele etape. Este un 

derby totuşi şi sperăm să ofe-

rim un specatacol de calitate 

fără sa ne mai gandim la lo-

curile din clasament. Eu pri-

vesc meciul de vineri cu o oa-

recare emoţie, ţ inând cont că 

îmi voi reîntalni în calitate de 

adeversari foştii  colegi, care 

în trecut au evoluat la “U”, 

dar cel mai bun sa invingă!”. 

Partida “U” Transilvania – Po-

taissa Turda este programată 

vineri, 1 martie 2013, ora 16:00, 

la Sala Sporturilor “Horia De-

mian”.

Etapa „neagră“ pentru 
echipele de handbal

Cu probleme în lot, şi, poate 

presiune că joacă cu princi-

pala contracandidată la obţi-

nerea titlului de vicecampi-

oane, “ studentele“ clujence 

au cedat pe terenul echipei 

HCM Baia Mare, care s-a 

întărit pentru acest sezon, 

devenind o echipă extrem de 

puternică. 

Neaşteptat, “U” Jolidon a fost 

învinsă de HCM Baia Mare, scor 

27-21. "Sudentele" antrenate de 

Gheorghe Covaciu s-au îndepar-

tat astfel de locul 2, principalul 

obiectiv, şi rămân pe locul 3 în 

clasamentul Ligii Naţionale, cu 

16 puncte. HCM Baia Mare ocu-

pă poziţia a 2-a cu 22 de puncte. 

"Am avut un început rău, iar pe 

fondul greşelilor noastre Baia Ma-

re s-a distanţat la un ecart care 

nu putea fi recuperat. Putem pu-

ne diferenţa de la final şi pe fap-

tul că 5 dintre titularele noastre 

sunt accidentate sau incomplet 

refăcute. Menţionăm însă, evolu-

ţia bună a portarului Ana Maria 

Măzăreanu, care s-a achitat bine 

de sarcini. Rămâne să ne conce-

trăm pe restul partidelor din se-

zon", a declarat după această par-

tidă directorul sportiv al echipei 

"U" Jolidon, Cosmin Sălăjan. “U” 

Jolidon joacă în următoarea eta-

pă pe teren propriu, contra echi-

pei HCM Roman. Partida este pro-

gramată vineri, 1 martie 2013, ora 

12:00, la Sala Sporturilor “Horia 

Demian”.

„U” Jolidon a pierdut la Baia Mare, 
dar vrea victorie cu HCM Roman
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Loredana OHÂI

Cu emoţie, bucurie, teamă, 

curiozitate… parcă mai ieri 

păşeam pentru prima dată 

într-o sală micuţă de judo din 

Caransebeş, însă imensă în 

ochii de copil. Nu pot descrie 

sentimentele care mă încer-

cau, fi orii pe care i-am simţit 

în momentul în care am intrat 

în sala plină de copii echipaţi 

în fascinante chimonouri.

Acolo ne-au trimis părinţii (pe 

mine şi pe sora mea) pentru a înva-

ţa autoapărare, nu de alta, dar luam 

bătaie de la copiii de pe stradă.

Am început în joacă, dar în timp 

am început să înţeleg frumuseţea 

acestui sport, ba mai mult, "mi-a 

intrat în sânge", a devenit un mi-

crob de care nu pot scăpa. Poate 

şi pentru regulile dure, dar clare, 

care dezvoltă fi ecărui individ un 

caracter puternic, disciplină, res-

pect, hotărâre, spirit de echipă, un 

anume echilibru în viaţă, puterea 

de a depăşi momentele mai puţin 

plăcute din viaţă.

Mai mult, poate şi pentru că 

am avut norocul de a avea în ju-

rul meu oameni deosebiţi: antre-

norii de acasă, coechipierii, fa-

milia… toţi au avut contribuţii 

deosebite în dezvoltarea mea ca 

sportiv, dar şi ca individ.

Primele medalii au venit la 

scurt timp, în competiţii judeţe-

ne, apoi la competiţii naţionale. 

Am prins gustul acestora şi par-

că-mi doream mai mult.

La nici 13 ani am intrat în mi-

ca “familie a Clujului”, mai întâi 

în lotul de cadeţi-juniori, pentru 

ca mai apoi să rămân în marea fa-

milie “U”-CSM. Şi aici am avut 

norocul să întâlnesc oameni de 

calitate, deosebiţi din toate punc-

tele de vedere, care m-au adoptat 

cu bune şi cu rele, care m-au aju-

tat să-mi depăşesc toate temerile, 

să iubesc şi să respect acest sport, 

antrenori care au avut grijă să dez-

volte şi să menţină în fiecare ju-

doka pasiunea pentru judo.

Am deosebita onoare de a mă 

antrena alături de cele mai mari 

nume ai judo-ului românesc şi 

mondial, ceea ce mă motivează 

şi mă ajută să îmi doresc să ajung 

pe culmile cele mai înalte ale per-

formanţei sportive.

Şi medaliile… Nu vă puteţi 

imagina ce înseamnă să auzi im-

nul ţării tale atunci cand eşti pe 

un podium internaţional, sau să 

vezi drapelul ţării tale printre dra-

pelele puterilor lumii şi să ştii că 

eşti acolo. Emoţii şi sentimente 

care nu pot fi descrise în cuvin-

te. Şi atunci îţi spui: “Munca şi 

sacrificiile mele, efortul depus de 

întreaga echipă, pasiunea cu ca-

re se dedică antrenorii acestui 

sport, nu au fost în zadar. A me-

ritat! Mulţumesc mult! RESPECT!”.

Atunci îţi doreşti mai multe re-

alizări, mai multe medalii, chiar 

dacă asta presupune eforturi mari, 

iar rezultatele nu sunt întotdeau-

na pe măsura aşteptărilor. Te ri-

dici şi o iei de la capăt. Mai pu-

ternic şi mai încrezător.

La fel ca în viaţă, uneori câş-

tigi, alteori pierzi. Sentimentul 

înfrângerii?!? Este copleşitor! Sim-

ţi cum se prăbuşeşte totul în ju-

rul tău. E atât de dureros! Mai 

întâi te învinovăţeşti că nu ai re-

uşit mai mult, apoi teama că ai 

dezamăgit, apoi îţi spui că poţi, 

că trebuie să poţi şi să o iei de la 

capăt! E drept că ai alături oame-

nii care te ajută să treci peste eşe-

curi, dar cum ar fi dacă totul ar 

fi perfect? Aş mai putea aprecia 

realizările?!? M-aş putea bucura 

de fiecare rezultat?

Nu cred că sunt foarte talen-

tată, dar munca, efortul, discipli-

na, perseverenţa, pasiunea pen-

tru judo, dar mai ales susţinerea 

antrenorilor m-au ajutat şi m-au 

motivat să-mi doresc să mă au-

todepăşesc, deoarece competiţia 

este în primul rând cu mine în-

sămi. Iar motivaţia apare numai 

atunci când “pui suflet” în ceea 

ce faci, adică multă, multă pasi-

une.

Dacă ar trebui să aleg altceva 

în viaţă? JUDO aş alege. De ce? 

Toate trăirile, experienţele, moti-

vaţia, efortul, dorinţa de autode-

păşire, chiar şi eşecurile mă fac 

sa fiu EU!

Pasiunea pentru judo

Monitorul de Cluj publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE 
primite prin e-mail (anunturi@monitorulcj.ro) 

şi SMS cu tarif normal la numărul 0752-990127
* Pentru persoane fizice, în ziarul tipărit şi pe pagina de internet www.monitorulcj.ro Detalii în pagina 10
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Echipa de volei feminin a 

pierdut in extremis cu CSM 

Bucureşti partida din etapa 

precedentă, penultima din 

sezonul regulat.

“Studentele” au cedat în cinci 

seturi, cu scorul de 2:3. Este a 

şasea înfrângere cu acest scor 

pentru elevele antrenate de Dan 

Gîrleanu, cărora le-a lipsit con-

centrarea pe final de meci. Uni-

versitatea Cluj ne-a obişnuit cu 

partide de cinci seturi pe teren 

propriu. Aşa s-a întâmplat şi 

sâmbătă, 23 februarie 2013, când 

voleibalistele universitare au re-

venit spectaculos de la 0-2 şi au 

fost foarte aproape de prima vic-

torie a sezonului. CSM-ul a în-

ceput tare partida şi s-a impus 

în primele două parţiale la 16, 

respectiv 12. De aici a început 

revenirea “studentelor”, care s-

au impus în setul trei pe final 

(25-22).

În al patrulea parţial diferen-

ţa a fost clară în favoarea volei-

balistelor noastre, care au con-

dus cu 8-1 şi 16-6. Deşi oaspete-

le au dat semne de revenire, uni-

versitarele au trimis partida în 

tie-break după un set câştigat la 

21. Setul decisiv a fost de coşmar 

pentru echipa noastră, care nu a 

reuşit victoria, deşi a condus cu 

8-1, 11-6 şi 12-7. Astfel, Univer-

sitatea Cluj ratează prima victo-

rie a sezonului.

Pentru Universitatea Cluj au 

evoluat: Luminiţa Trombiţaş 7 

pct, Raluca Bucur 20 pct, Tanya 

Paulin 13 pct, Timea Ştirţ 5 pct, 

Emiliya Serafimova 13 pct, Petra 

Sikoş şi Angelica Podină (libero). 

Au mai jucat: Medeea Clăteştea-

nu 2 pct, Raluca Rovas 3 pct şi 

Alexandra Bara. Antrenor: Dan 

Gârleanu

“Un meci extrem de disputat, 

pe care ar fi trebuit să-l câştigăm 

dar, din păcate a intervenit rela-

xarea şi lipsa de concentrare pe 

final de meci. Acum suntem la 

mâna jocului rezultatelor. Avem 

nevoie de victorie în partida ur-

mătoare, de pe teren propriu, cu 

Craiova şi să sperăm ca Sibiul va 

pierde toate cele trei puncte cu 

Medicina Tg. Mureş”, a declarat 

antrenorul Universităţii Cluj, Dan 

Gîrleanu.

Universitatea Cluj va juca ul-

tima partidă din sezonul regulat 

pe teren propriu, sâmbătă (2 mar-

tie 2013), la Sala „Vasile Gele-

rium” din Parcul Sportiv Univer-

sitar „Iuliu Haţieganu”.

Voleibalistele “U” Cluj au scăpat 
printre degete prima victorie

Voleibaliştii se pregătesc pentru play-out
Voleibaliştii universitari au 

avut o etapă pauză, a XX-a, 

din acest sezon regulat al 

Diviziei A1. „Studenţii” ar fi 

trebuit să joace cu LPS 

Bihorul Oradea, echipă care 

s-a retras din campionat. 

Din păcate, voleibaliştii antrenaţi 

de Bogdan Tănase se pregătesc pen-

tru play-out, o luptă grea pentru ră-

mânerea în prima divizie de volei 

masculin. Penultima partidă dinain-

tea play-off-ului acestui sezon al Di-

viziei A1 este cea de azi, cu Şimle-

ul Silvaniei, care s-a impus cu 3:2 

în ultimul joc cu CSM Agronomia 

Bucureşti. Şimleul se bate pentru ul-

timul loc din play-out, în acest mo-

ment ocupă locul 8 în clasamentul 

Diviziei A1. Universitatea Cluj, din 

păcate, nu a obţinut nici o victorie 

în acest sezon şi se va lupta pentru 

evitarea retrogradării cu formaţia 

CSA Steaua Bucureşti, ocupanta lo-

cului 10, cu 14 puncte. Antrenorul 

echipei „U” Cluj, Bogdan Tănase a 

explicat: „Mai avem două etape, dar 

toată pregătirea o concentrăm în ve-

derea play-out-ului. Vor fi  nişte me-

ciuri extraordinar de disputate, în 

care, din păcate pornim cu şansa a 

doua. Sperăm să facem un joc bun 

şi să câştigăm. Avem nevoie de cât 

mai multă lume la sala pentru a ne 

susţine”. Play-out-ul Diviziei A1 se 

joacă după sistemul “trei din cinci” 

meciuri. Universitatea Cluj va evo-

lua în primele două partide in fi eful 

echipei Steaua Bucureşti, pe datele 

9-10 martie 2013, urmând ca în da-

tele 16-17 martie să aibă loc meciu-

rile de la Cluj. În caz de egalitate, 

după cele patru partide, jocul deci-

siv, va avea loc pe terenul echipei 

Steaua, datorită poziţiei mai bune 

în clasament.

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

peste12.000de cititori/ediţie
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SOCIAL

Fertilizarea in vitro
merge mai greoi la ClujClujul a realizat cele mai puține fertilizări in vitro din țară. 
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POLITICĂ

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. 
Pagina 5

SPORT

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. 
Pagina 7
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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. 

Ce-i motivează pe cei care vând astfel de produse şi ce spun nutriţioniştii? Pagina 3

Ce îţi prezic astrele?    HOROSCOPUL în pag. 9 Astăzi la TV: Ultimul viking (sua-ger., 2008, acţiune)                        ora 23.10      PROGRAMELE TV în pag. 11

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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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

Prim ria 
i Consiliul Local Cluj

0264.59.77.00

Foto: Silviu Cristea
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Patrice PODINĂ

Există oameni care au acea 

calitate extraordinară de a fi 

plăcuţi încă de la prima 

întâlnire, iar unul dintre 

aceștia este Hari Dumitraş. 

Fostul căpitan şi antrenor al 

echipei naţionale de rugby a 

României este în prezent 

Director Naţional de 

Dezvoltare şi Diretcor tehnic 

al echipelor naţionale de 

juniori. Din această postură a 

fost prezent zilele acestea la 

Cluj-Napoca, la invitaţia ofi-

cialilor secţiei de rugby a CS 

Universitatea. Nu aveam cum 

să ratez prilejul de a mai 

schimba două vorbe şi de a 

realiza un scurt interviu.

PP: Domnule Dumitraş aţi 
revenit la Cluj-Napoca, de 
această dată în calitate de „pro-
fesor”, pentru a împărtăşi din 
experienţa dumneavoastră, ce 
impresie v-a lăsat noua echi-
pă a Universităţii?

Hari Dumitraş: Sunt fericit 

şi mă simt împlinit de fiecare 

dată când revin la Cluj. Univer-

sitatea este unul dintre clubu-

rile moderne cu structuri soli-

de şi care va crea o surpriză 

plăcută într-un viitor deloc în-

depărtat. Trebuie să recunosc 

că am găsit aici o echipă cu po-

tenţial foarte mare şi cu o cul-

tură rugby-istică bună.

PP: În această iarnă s-au re-
alizat câteva achiziţii intere-
sante. Pe mulţi dintre noii-ve-
niţi îi ştiţi de la loturile naţi-
onale de juniori, cum i-aţi ca-
racteriza?

Hari Dumitraş: Da îi cunosc 

pe toţi, mi-au fost elevi la na-

ţionala sub 19 ani, cu care am 

participat la europeanul din 

2010. Aş zice că au făcut o ale-

gere foarte bună. Aici au şan-

sa să crească şi să se maturize-

ze, pentru că vor lucra cu Ho-

rică (Horea Hâmprea, antrenor 

secund la U Cluj, n.a.), un an-

trenor excepţional, cu mare ex-

perienţă, cu care eu colaborez 

foarte bine şi de foarte multă 

vreme. În plus vor lucra alături 

de câţiva jucători experimen-

taţi, de la care au lucruri bune 

de învăţat.

PP: Dacă l-aţi pomenit pe 
Horea trebuie să vă întreb şi 
ce părere aveţi despre noul 
staff tehnic, la fel unul foarte 
tânăr?

Hari Dumitraş: Cristi Săuan 

(antrenor principal la U Cluj, 

n.a.) a fost un jucător impor-

tant pentru echipa naţională 

a României, este foarte recep-

tiv, se simte că a jucat la un 

nivel înalt. Nu-i va fi uşor pen-

tru că una e să joci şi altceva 

este să manageriezi o echipă, 

dar am mare încredere în el. 

Bogdan Voicu (consilier teh-

nic la U Cluj, n.a.) este iarăşi 

un fost internaţional cu mare 

experienţă, în plus are şi foar-

te multă calitate umană. Des-

pre Horică mi-am spus deja 

părerea…

PP: În încheiere am să vă 
adresez o întrebare puţin al-
tfel. De făcut sunt multe, dar 
ce nu ar trebui să facă cei din 
conducerea secţiei, pentru ca 
lucrurile să meargă spre tot 
mai bine?

Hari Dumitraş:  Am întâlnit 

aici un grup tânăr, serios, e 

foarte plăcut ce am găsit aici, 

dar e un drum lung până la 

marea performanţă. Încă de 

acum un an poate şi mai bine 

şi-au unit forţele şi ideile o 

mână de oameni care au pus 

suflet pentru rugby. Am parti-

cipat la câteva acţiuni foarte 

bine gândite şi organizate, au 

luptat împreună, au trecut de-

ja prin foc cum se spune şi au 

obţinut rezultate frumoase şi 

pot în continuare să facă trea-

bă bună, totul este să nu se 

culce pe lauri, să nu-şi piardă 

interesul şi să ducă mai depar-

te acest proiect.

Hari (Haralambie) Dumitraş 

a evoluat în cariera sa la două 

ediţii ale Cupei Mondiale (în 

1987 – Noua Zeelandă şi 1991 

– Franţa, când a fost şi căpita-

nul „stejarilor”).

patricepodina.wordpress.com

Hari Dumitraş laudă proiectul 
echipei de rugby „U“ Cluj
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“U” Mobitelco a câştigat, vineri, 22 

februarie, cu scorul de 88-69, partida 

disputată pe teren propriu în faţa for-

maţiei CSŞ Giurgiu, în etapa a XXIII-a 

a Ligii Naţionale de Baschet 

Masculin.

La finalul meciului, Hristo Nikolov, cu 

22 de puncte, a fost cel mai bun marcator 

al clujenilor, el fiind urmat de Dalibor Dja-

pa, cu 19 puncte, şi de Stephen Ross, au-

tor a 12 puncte. Din tabăra oaspeţilor s-a 

remarcat Parrish Petty, cu 28 de puncte.

Datorită acestui succes, elevii antrenaţi 

de Niksa Bavcevic au ajuns la 16 victorii 

obţinute în acest sezon şi au acumulat 39 

de puncte.

"Avem o echipă destul de solidă, foar-

te echilibrată şi victoria la 20 de puncte, 

după ce am condus tot meciul, uneori 

chiar la 30 de puncte, arată că suntem o 

echipă puternică. Intensitatea cu care ne 

apărăm este una foarte mare şi e greu pen-

tru adversar”, a declarat, pentru u-mobi-

telco.ro, fundaşul Mihai Paul, proaspăt re-

venit la echipa clujeană.

În următoarea partidă de pe teren pro-

priu, „U” Mobitelco se va duela cu BC 

Mureş. Meciul este programat luni, 4 mar-

tie, cu începere de la ora 20.00. În tur, clu-

jenii au pierdut pe terenul mureşenilor, cu 

scorul de 72-82, la capătul unui meci în 

care Mihai Silvăşan şi Sean Barnette au în-

cheiat fiecare cu câte 16 puncte marcate.

Baschetbalistele “U” Cluj au pierdut 

în etapa precedentă, într-un un meci 

contra unei formaţii apropiate ca 

valoare, Rapid Bucureşti, dar în 

următoarele jocuri vor avea parte de 

două partide “de foc”.

Într-una dintre cele două partide care 

au avut loc sâmbată, 23 februarie 2013, la 

Sala Sporturilor “Horia Demian”, echipa 

de baschet feminin “U” Cluj a întâlnit for-

maţia CS Rapid Bucureşti, într-un meci 

din etapa a XXIV-a a Ligii Naţionale. “Stu-

dentele” antrenate de Florin Covaciu au 

pierdut faţa bucureştencelor cu scorul de 

71-88. “Din păcate am pierdut, era un meci 

pe care-l puteam câştiga. În a doua repri-

ză fetele nu au mai jucat la nivelul primei 

părţi. Adversarele au avut o jucătoare ca-

re a făcut diferenţa, înscriind 42 de punc-

te şi rezultatul nu a mai putut fi întors", 

a declarat managerul echipei Universita-

tea Cluj, Cornel Săftescu. După această 

înfrângere echipa de baschet feminin Uni-

versitatea Cluj a coborât pe locul 14 în 

clasamentul Ligii Naţionale, cu 21 de punc-

te. Pentru Universitatea Cluj urmează un 

final de săptămână foarte greu, în care vor 

juca două meciuri pe teren propriu, con-

tra unor echipe care sunt în topul clasa-

mentului. Mai întai, baschetbalistele uni-

versitare vor întâlnesc campioanele de la 

CS Municipal Târgovişte într-o partidă pro-

gramată joi, 28 februarie, de la ora 13:00. 

CSM Târgovişte vine după o evoluţie ex-

celentă la prima participare în Euro Liga 

de baschet, unde au întâlnit cvadrupla 

campioană, Spartak Moscova Vidnoje. Ru-

soaicele au câştigat ambele meciuri, însă 

la o diferenţă de doar 7, respectiv 6 punc-

te. Al doilea joc pentru “studente” va avea 

loc vineri, 1 martie, de la ora 14:00, con-

tra echipei ACS Sepsi Sf.Gheorghe. Adver-

sara de vineri ocupă locul 4 în Liga Naţi-

onală, cu 35 de puncte, la două puncte di-

ferenţă de CSM Târgovişte, care în mo-

mentul de faţa ocupă locul 3. Ambele me-

ciuri vor avea loc la Sala Sporturilor “Ho-

ria Demian”.

Victorie la scor 
pentru „U” Mobitelco

Misiune grea pentru baschetbaliste
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Nume: RĂZVAN VÂLCELEAN

SPORT: Volei masculin

DATA NAŞTERII: 22.02.1989

Nume: ANDREEA TETEAN

SPORT: Handbal feminin

DATA NAŞTERII: 25.02.1989

Nume: VIKTORIA PETROCZI

SPORT: Handbal feminin

DATA NAŞTERII: 27.02.1983

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

Sportivele “U”/CSM, Loredana Ohâi 

şi Corina Căprioriu n-au prins o zi bu-

nă la turneul de judo din Germania, des-

făşurat sâmbătă, 23 februarie 2013. 

Judoka Loredana Ohâi a avut un par-

curs bun la categoria 57 de kilograme, 

calificându-se în semifinale, după victo-

rii în grupa B, în faţa lui Joliane Melan-

con (Canada) şi a lui Emma Barkeling 

(Suedia). Loredana Ohâi a pierdut însă 

lupta din semifinale, cu Automne Pavia 

(Franţa), dar şi pe cea din recalificări, 

pentru medalia de bronz, cu Jan-Di Kim 

(Coreea de Sud).

Surpriza zilei a venit la aceeaşi cate-

gorie, (57 kg), din partea Corinei Căpri-

oriu, vicecampioană olimpică. Corina a 

fost eliminată în primul duel din grupa 

C, de Larissa Csatari (Elveţia).

După acest concurs, Loredana Ohâi şi 

Corina Căprioriu vor rămâne la Dussel-

dorf pentru un stagiu de pregătire, ur-

mând să participe la un concurs legat de 

cel de la Dusseldorf, programat la Pra-

ga (Cehia). O altă judoka “U”/CSM, Ale-

xandra Pop, categoria 48 kg,  se va ală-

tura celor două sportive mai sus menţi-

onate pentru participarea la concursul 

din Cehia şi stagiul de după concurs, ca-

re va ţine până în 4 martie.

Sportivii secţiei de rugby a CSU au 

intrat în calculele antrenorilor loturilor 

naţionale. Astfel, rugbystele universita-

re au fost convocate din nou la un sta-

giu de pregătire al echipei naţionale de 

rugby în 7. Irina Hîrjete şi Bianca Cri-

şan s-au alăturat lotului naţional de rug-

by 7  pentru perioada 22 februarie - 3 

martie 2013, în vederea participării echi-

pei naţionale 7’s feminin la Campiona-

tul European, competitie oficială din ca-

lendarul internaţional. De cealaltă par-

te, juniorii „U” Cluj, Oros Cristian şi 

Ţandea Florin au fost convocaţi la lotul 

naţional U19, în vederea unui stagiu de 

pregătire. 

În altă ordine de idei, Campionatul 

Naţional de rugby în 7 senioare va în-

cepe pe 13 aprilie 2013. Până acum s-

au înscris cinci echipe în noua ediţie de 

campionat. Prima etapă este programa-

tă la Bucureşti, pe stadionul Federaţiei 

Române de Rugby, Arcul de Triumf.

Miercuri, 27.02.2013

Volei masculin – Divizia A1 – Et. XXI

„U” Cluj – CS Phoenix Simleul Silvani-

ei 15:30

Joi, 28.02.2013

Baschet feminin – Divizia A – Et. XVI

„U” Cluj – CSM Târgovişte 13:00

Vineri, 01.03.2013

Handbal feminin – Liga Nat. – Et. XVI

„U” Jolidon – HCM Roman 12:00

Baschet feminin – Divizia A – Et. XXV

„U” Cluj – Sfîntu Gheorghe 14:00

Handbal masculin – Liga Nat. – Et. XVI

„U” Cluj – ASC Potaissa Turda 16:00

Sâmbătă, 02.03.2013

Volei feminin – Divizia A1 – Et. XXII

„U” Cluj – SCMU Craiova 16:00 (sala 

Geleriu)

Grand Prix Dusseldorf, 
turneu sub egida IJF, 
cu premii totale 
de 100.000 de dolari

Convocări la „naţională“

Program competiţional 
pentru săptămâna aceasta
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parteneri şi sponsori

Sportul între a oferi şi a realiza
Colţul psihologului

Dr. psiholog Marius Crăciun

Atunci când am întrebat o 

înotătoare de 12 ani de ce îi pla-

ce acest sport, ea mi-a răspuns: 

„Îmi place să arăt oamenilor ce-

ea ce pot să fac”. Un atlet de 17 

ani mi-a relatat: „Îmi place să 

fiu mai rapid, să-mi îmbunătă-

ţesc timpii, să fiu cel mai bun 

în ceea ce fac”. O tânără judo-

cană mi-a răspuns simplu: „Îmi 

place să câştig!”

Antrenorii şi sportivii, ca şi 

noi toţi de fapt, suntem imer-

saţi în cultura realizării. A ară-

ta celorlalţi ceea ce putem face, 

creşterea performanţei, victoria 

sunt toate versiuni ale realiză-

rii. De fapt, lumea sportului es-

te cea mai bună ilustrare a cul-

turii realizării. Competiţiile se 

raportează în totalitate la capa-

citatea de a arata de ce suntem 

în stare. Uneori, realizarea este 

subtil mascată prin „munca în 

echipă”, ceea ce înseamnă „să 

ajuţi echipa să câştige”, sau prin 

formula „încearcă dai tot ce es-

te mai bun din tine”, asta în-

semnând că speri să câştigi dar 

probabil nu vei reuşi. Când spu-

nem „să obţin” nu înseamnă ne-

apărat o medalie de aur, un con-

tract la o echipă profesionistă, 

satisfacţie personală sau o trăi-

re de exultanţă. Ne referim la 

activitatea de a obţine care es-

te determinată de cultura reali-

zării mai presus de un scop sau 

rezultat. Sportivii trebuie pur şi 

simplu să îndeplinească nişte 

cerinţe, să obţină un rezultat în 

loc să obţină „dezvoltare carac-

terială”, ceea ce pentru ei nu 

este suficient.

În opinia mea, nu este posi-

bil în cazul sportivilor – ca şi 

pentru fiecare din noi expuşi 

acestei culturi – să fie detaşaţi 

emoţional de activitatea de a ob-

ţine. Marian, un tânăr jucător 

de tenis îmi relatează că înain-

te unui meci simte un deranja-

ment stomacal care îi poate crea 

chiar şi vomă. Mulţi dintre spor-

tivii pe care îi consiliez se plâng 

de lipsă de concentrare şi difi-

cultăţi în a lua cele mai bune 

decizii în situaţii de mare pre-

siune. Toţi aceşti oameni – pe 

care îi admir mult şi îi respect 

– sunt dependenţi de realizare 

şi terorizaţi de frică – nu de fri-

ca de a eşua să evoleze bine, ci 

de frica de eşua în a obţine, fri-

ca de blamul public atunci când 

eşti inferior ca realizator. Pe lân-

gă dureri de cap, anxietate şi 

dezamăgirea nerealizărilor, exis-

tă recompense, bucuria părinţi-

lor, speranţele că lumea sportu-

lui este o un loc sănătos în ca-

re poţi creşte şi învăţa. Această 

teamă de a eşua în a fi un bun 

realizator se bazează pe o pre-

misă socială greşită, o asump-

ţie filozofică incorectă şi nu o 

problemă psihologică.

Noi nu eşuăm în a realiza; 

realizarea ne afectează. O op-

ţiune personală ne deprivează 

de o dezvoltare emoţională po-

trivită.

Dacă am reuşi să oferim mai 

mult celorlalţi din punct de ve-

dere emoţional, acest lucru ne-ar 

ajuta să performăm mai bine şi 

cu mai cu plăcere. Să oferim 

sportivilor ajutor pentru a creş-

te emoţional asumându-şi res-

ponsabilitatea pentru deciziile 

lor. Depinde de ei dacă doresc 

a se dezvolta emoţional într-o 

cultură a realizării. A oferi ce-

va sub aspect emoţional nu es-

te acelaşi lucru cu a oferi mate-

rial. Nu ne putem extrage din 

mediul social în care trăim. Chiar 

şi în societatea modernă care 

valorizează atât de mult victo-

ria şi rezultatul, putem să ne 

educăm tinerii să ofere mai mult 

fără a neglija realizarea.

Un tânăr sportiv nu şi-a pu-

tut îndeplini obiectivul de a fi 

selecţionat în lotul naţional. An-

trenorul lui îl roagă să îl ajute 

să lucreze cu un grup de copii, 

dar idea de a oferi, îl indispu-

ne grozav. Din cauza acestei 

stări, performanţa lui scade dar 

şi speranţele lui sunt diminua-

te. Nu numai sportivii sunt ob-

sedaţi de ideea realizării având 

probleme când este vorba de a 

oferi.

Antrenorii, în special cei cu 

un stil de conducere autoritar, 

excelează în dorinţa lor de a de-

veni buni realizatori. Fiind ima-

turi sub aspect emoţional, aceş-

ti antrenori îşi hărţuiesc sporti-

vii, creind rivalităţi excesive în-

tre membrii echipei. Ei conside-

ră că un sportiv furios va fi mai 

eficient pe teren. Îşi ameninţă 

sportivii cu pedepse şi antrena-

mente istovitoare crezând că în 

această manieră se vor putea 

impune. Antrenori de această 

factură cred că au în posesie 

mintea sufletul şi inima sporti-

vilor, controlându-le viaţa pe te-

ren şi în afara lui. Pe scurt, îşi 

justifică orice conduită crezând 

că astfel îşi vor ajuta sportivii 

să învingă. Antrenorii nu sunt 

de loc pregătiţi să se confrunte 

cu cerinţele tot mai mari impu-

se de societatea competitivă în 

care trăim.

Cum rezolvăm această pro-

blemă?

Urmarea în numărul viitor.


