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„U“n punct de vedere

Mult stimate domnule primar, 
Un oraş european de cinci stele, o capitală polivalentă a unei 

regiuni, se caracterizează şi prin activitatea sportivă de performanţă 
şi de masă. Prin atenţia deosebită acordată sportului clujean, 
municipiul Cluj Napoca se mândreşte cu baze sportive noi, precum 
proiectul Sălii Polivalente, obiectiv care suntem convinşi că va fi dus 
la bun sfârşit, dar şi cu rezultatele excelente obţinute de sportivii 
clujeni la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale, Europene şi 
Naţionale. Semnatarii acestei scrisori vin în sprijinul eforturilor 
Dvs. legate de buna desfăşurare a proiectului Cluj Capitala 
Europeană a Tineretului 2015 şi a candidaturii pentru Cluj Capitala 
Europeană a Culturii 2021. Sportul de performanţă ca şi componenţă 
esenţială pentru dezvoltarea şi afirmarea pe plan naţional şi 
internaţional a municipiului Cluj-Napoca este prezent de zeci de ani 
în oraşul de pe Someş.

Cluj Napoca a fost mereu un creuzet de certe valori sportive, atât 
la capitolul jocuri cât şi la sporturile individuale. Vă reamintim 
câteva din cele mai recente performanţe care au dus numele 
municipiului Cluj Napoca pe cele mai înalte culmi sportive: 
judokanele au dus Clujul în atenţia întregii lumi având în palmares 
zeci de medalii europene şi mondiale de seniori, precum şi medalii la 
Jocurile Olimpice; 14 titluri de campioană naţională pentru echipa 
de baschet feminin; halterele, scrima, luptele libere, gimnastica sau 
polo sunt alte sporturi care au dus faima Clujului pe plan 
internaţional; participările în Champions League şi Cupa Cupelor 
ale echipei de handbal feminin, iar componente ale echipei clujene au 
bifat cu lotul naţional participări la Jocurile Olimpice; atletismul 
clujean are sute de medalii naţionale, zeci de recorduri naţionale; 
titlurile naţionale ale echipei de baschet masculin; marea echipă de 
volei masculin a Clujului (titlul naţional în sezonul 1995-1996 şi 
Cupa României în 1996 şi 1997), participări în fazele superioare ale 
competiţiilor europene intercluburi; medalii de argint şi bronz ale 
echipei de rugby; Pe plan extern Clujul se mândreşte cu medalii şi 
participări la Jocurile Olimpice (Maria Cioncan, bronz la JO Atena 
2004, la proba de 1500m; judoka Simona Richter, bronz la JO Sydney 
2000; judoka Corina Căprioriu, argint la JO Londra 2012).

2013 este începutul unui nou ciclu olimpic. La Jocurile Olimpice 
de la Rio de Janeiro 2016 trebuie să se vorbească din nou de Cluj 
Napoca. La Campionatele Mondiale şi Europene din acest ciclu 
olimpic sportivii clujeni trebuie să fie din nou prezenţi pe 
podiumurile de premiere. Tineretul clujean trebuie să aiba mai 
departe posibilitatea de a practica o gamă larga de sporturi, în cele 
mai bune condiţii. Locuitorii Clujului trebuie să se bucure mai 

departe de spectacolul unic asigurat de sportul de performanţă, 
individual şi de echipe.

In acest sens vă solicităm mărirea cotei alocate întregului sport 
clujean din bugetul aferent anului 2013, pentru menţinerea 
performanţelor sportive, la suma de 6,5 milioane lei. Astfel, 
administraţia locală clujeană va fi şi ea campioană între primăriile 
din ţară, în ceea ce priveşte alocările pentru sport, alături de 
campionii clujeni.

Semnează: CS Universitatea Cluj, CSM, C.S.S. Viitorul, L.P.S. 
Cluj Napoca, C.S. Politehnica, C.S. Voinţa şi U Mobitelco.

 Voleibaliştii îşi apără şansele în play-out 
 Pagina 4

  Schimbare de obiectiv la ”U” Jolidon 
 Pagina 2

Consiliul Judeţean 
Cluj

UNIVERSITATEA
TEHNICĂPrimăria 

şi Consiliul Local Cluj



2 Numai „U“   HANDBAL  HANDBAL  HANDBAL  HANDBAL  HANDBAL 

Handbalistele echipei “U” Joli-

don au pierdut partida din etapa 

trecută, disputată în fi eful forma-

ţiei CSM Bucureşti, scor 36-32, în-

frângere care le-a diminuat şanse-

le la un nou titlu de vicecampioa-

ne. “Studentele” au avut cel mai 

încărcat sezon din ultimii ani. Par-

ticipările în Liga Campionilor, lup-

ta pe plan naţional pentru obiec-

tiv (locul 2 în Liga Naţională) şi 

accidentările, pe rând, a unor ju-

cătoare esenţiale pentru echipă au 

îndepărtat “U” Jolidon de medali-

ile de argint din această ediţie de 

campionat. Însă să nu uităm că în 

acest an echipa de handbal femi-

nin s-a luptat de la egal la egal cu 

cele mai bune echipe din Europa. 

Califi carea istorică în grupele Cham-

pions League, intre primele 16 echi-

pe ale continentului şi prestaţia 

onorabilă demonstrează valoarea 

echipei. Directorul sportiv al echi-

pei “U” Jolidon, Cosmin Sălajan a 

explicat: “Chiar dacă am pierdut 

cu CSM Bucureşti, şansele la locul 

3 sunt încă intacte, noi trebuie să 

ne câştigăm meciurile de pe teren 

propriu şi ne putem asigura locul 

3. Accidentarile şi-au pus ampren-

ta asupra evoluţiei noastre în acest 

sezon şi astfel ne luptăm la ultima 

treaptă de pe podiumul Ligii Naţi-

onale“. După etapa precedentă, cu 

numărul XVII în Liga Naţională, 

„U” Jolidon ocupă locul 3 în cla-

sament, cu 18 puncte. Liderul in-

contestabil, Oltchim Râmnicu Vâl-

cea are 28 de puncte, în timp ce 

ocupanta locului secund, HCM Ba-

ia Mare are 24 de puncte.

Cartaş si Dincă participă 
la „Trofeul Carpaţi”

Liga Naţională de handbal fe-

minin a intrat într-o pauză com-

petiţională până pe data de 4 apri-

lie 2013. În această perioadă va 

avea loc „Trofeul Carpaţi”, la ca-

re Romania va participa cu doua 

reprezentative. Selecţionerul echi-

pei naţionale, Gheorghe Tadici a 

format două loturi competitive 

care vor juca alături de Germa-

nia şi Spania în cadrul turneului 

ce va avea loc în perioada 22-24 

martie, la Craiova. De la „U” Jo-

lidon au fost convocate handba-

listele Carmen Crataş şi Nicoleta 

Dincă.

După acest turneu se va relua 

Liga Naţională cu etapa a XVI-

II-a, cand „U” Jolidon are progra-

mat jocul cu SCM Craiova. Parti-

da va avea loc pe data de 4 apri-

lie 2013, la Sala Sporturilor „Ho-

ria Demian”.

 Schimbare de 
obiectiv la ”U” Jolidon

În etapa a XVIII-a din Liga 

Naţională de handbal masculin, 

jucătorii de la „U” Transilvania 

au de trecut un test important 

în faţa principalei contracandi-

date la rămânerea în prima li-

gă, CSM Ploieşti. Parcursul di-

ficil al „studenţilor” de până 

acum i-a condamnat in postu-

ră de a se lupta împotriva re-

trogradării. Din cele 17 partide 

disputate în această ediţie de 

campionat, „U” Transilvania a 

bifat doar două victorii, în timp 

ce adversarii din confruntarea 

de astăzi au câştigat de trei ori. 

Vecine de clasament, echipa 

oaspete ocupa locul 11 în Liga 

Naţională cu 6 puncte, iar „U” 

Transilvania se află pe locul 12, 

cu 4 puncte. O victorie a „stu-

denţilor” cu ploieştenii ar fi de 

bun augur, în primul rând pen-

tru că cele două echipe ar ajun-

ge la egalitate de puncte. Din 

păcate, în acest sezon s-au în-

scris 12 echipe în campionat, 

ceea ce le condmană pe ultime-

le două clasate la retrogradare. 

Cu toate acestea echipa care 

termină campionatul pe locul 

11 ar mai avea o şansă de a ră-

mâne în prima ligă în cazul în 

care una dintre candidatele la 

promovare s-ar retrage din di-

ferite motive.

După această etapă, handba-

liştii noştri vor evolua în fieful 

vicecampioanei Ştiinţa Dede-

man Bacău, într-o partida pro-

gramată pe 20 martie, după ca-

re Liga Naţionala de handbal 

masculin intra într-o pauză com-

petiţională până pe data de 13 

aprilie 2013.

Meci important pentru handbalişti
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Romeo Lőtei

Am să vorbesc despre echi-

pa de volei băieti a Universită-

ţii Cluj la care am evoluat 15 

ani de zile începând de la ter-

minarea junioratului şi până în 

prezent. Deşi am 34 de ani nu 

mă gândesc la retragere atâta 

timp cât pot să ajut echipa.

Este un moment greu pe ca-

re îl străbate voleiul clujean, 

atât la băieţi cât şi la fete. Am-

bele echipe sunt angrenate în 

lupta pentru menţinerea în di-

vizia A1.

Am experienţa acestor lupte 

pentru menţinerea în primul 

eşalon, unele dintre ele drama-

tice şi aici amintesc ultimul 

meci de baraj cu Baia Mare, în 

care băimărenii conduceau cu 

14-12 în setul decisiv, “U” Cluj 

reuşind să întoarcă situaţia câş-

tigând 16-14 evitând astfel re-

trogradarea, sau confruntările 

cu Bacăul, în care după prime-

le două meciuri scorul era de 

2-0 pentru Bacău. Din nou “U” 

Cluj revine câştigând ultimele 

3 meciuri, ultima partidă chiar 

pe terenul Bacăului, evitând din 

nou retrogradarea.

Şi “U” Cluj se află din nou 

în faţa unui moment greu în ca-

re plăteşte tribut tinereţii şi lip-

sei de experienţă, terminând se-

zonul cu nici un meci câştigat.

Pentru băieţii de la “U” Cluj 

urmează două meciuri cruciale 

pe 16 şi 17 martie la Cluj, îm-

potriva echipei Steaua Bucu-

reşti. Scorul general după do-

uă meciuri jucate la Bucureşti 

este de 1-1, echipa noastră re-

uşind să se mobilizeze şi să câş-

tige un joc pe terenul celor de 

la Steaua. Dacă reuşim să ges-

tionăm cum trebuie meciurile 

care urmează să le jucăm aca-

să, atunci acest meci caştigat 

la Bucureşti poate să fie vital 

în confruntarea noastră. Spe-

răm să ne putem concentra asu-

pra acestor două meciuri, să re-

uşim să fim o echipă adevara-

tă şi acum când suntem la cum-

pănă să demonstrăm că totuşi 

această echipă merită să rămâ-

nă în divizia A1. Nu va fi doar 

meciul de volei, va fi şi un meci 

pe plan psihologic şi echipa ca-

re va reuşi să gestioneze mai 

bine stresul, tensiunea, obosea-

la, nervii şi bucuria va reuşi să 

se menţină în divizia A1.

A fi sau a nu fi 
în Divizia A1

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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Voleibaliştii Universităţii Cluj 

au început cu dreptul play-out-

ul Diviziei A1 din această edi-

ţie de campionat. "U" Cluj a 

învins Steaua Bucureşti în pri-

ma partidă, disputată sâmbătă 

(9 martie) 15:25, 23:25, 25:21, 

16:25). "Studenţii" s-au impus 

chiar pe terenul Stelei, la Bu-

cureşti, demonstrând superio-

ritate la toate capitolele faţă 

de gazde. Prima victorie cate-

gorică le dă speranţe voleiba-

liştilor noştri în a doua băta-

lie de la Cluj, în lupta pentru 

rămânerea în prima divizie de 

volei masculin. Scorul general 

în urma celor două partide dis-

putate la Bucureşti este de 1-

1, după ce în al doilea joc "U" 

Cluj a pierdut cu 0:3 (25:15, 

25:22, 25:18). După primele 

două meciuri, antrenorul "U" 

Cluj, Bogdan Tănase a decla-

rat: “Am reuşit un rezultat bun, 

caştigând prima partidă la Stea-

ua, dar, din păcate nu am re-

uşit să ne păstrăm concentra-

rea şi pentru al doilea meci. 

Avem o săptămână la dispozi-

ţie să punem la punct mici de-

talii tehnico-tactice şi până la 

ora meciului speram să fim în 

cea mai bună formă". Urmatoa-

rele două meciuri din play-out 

se joacă la Cluj în acest week-

end, sambata si duminica (16-

17 martie), de la orele 16:00, 

la Sala Sporturilor "Horia De-

mian". Vă invităm la sală în nu-

măr cât mai mare să suţinem 

echipa de volei masculin în 

această luptă pentru menţine-

rea în prima divzie de volei!

În primele două meciuri din 

play-out voleibalistele "U" Cluj 

au pierdut pe terenul formaţiei 

CSM Sibiu cu scorul de 3:1. Am-

bele partide s-au încheiat cu acest 

scor în favoarea gazdelor, care 

au avut avantajul terenului pro-

priu, ceea ce le-a motivat şi mai 

mult. Presiunea meciurilor din 

play-out şi publicul numeros de 

la Sibiu au fost două dezavanta-

je pentru voleibalistele noastre, 

care au cedat greu în fata sibi-

encelor. Pe seturi, primul joc s-

a terminat: 22:25, 25:19, 25:19, 

25:22, iar al doilea: 25:18, 15:25, 

25:21, 25:20. Pentru “studente” 

meciurile decisive se joacă la 

Cluj, unde au nevoie de două 

victorii pentru a mai spera. Ast-

fel, “U” Cluj ar mai avea o şan-

să, scorul de 2-2 la general le-ar 

permite disputarea partidei de-

cisive, meciul cu numărul 5, ca-

re ar urma să se joace la Sibiu. 

Este greu, dar nu imposibil, ast-

fel că după aceste două partide, 

antrenorul Universitătii Cluj, Dan 

Gîrleanu a declarat: "Am pierdut 

o batălie, dar nu am pierdut răz-

boiul. Ne vom bate până la ca-

păt în meciurile de la Cluj". Ce-

le două partide din play-out sunt 

programate sâmbătă şi dumini-

că (16-17 martie), de la orele 

16:00, la Sala Sporturilor "Horia 

Demain”.  Pentru meciurile din 

play-out facem un apel la publi-

cul clujean să vină în număr cât 

mai mare la sală pentru a le sus-

ţine pe fete în aceste două me-

ciuri dificile. Vă aşteptăm să fiţi 

alături de echipa de volei femi-

nin Universitatea Cluj.

Voleibaliştii îşi apără şansele în play-out

Meciuri decisive pentru voleibaliste

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

CLUJ-NAPOCA

-50C
Detalii în pagina 2

SOCIAL

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. 
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

VINERI - SÂMBĂTĂ | 27 - 28 ianuarie 2012 | anul XV, nr. 15 (3732) | 12 pagini | 1 leu

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

1  = 4.3396 LEI
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Fertiliza
merge m
Clujul a realiz
in vitro din ța
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Atitudine
afectează
Atitudinea celor
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?

SOCIALLL

700 de tăti
de creştere

Numărul bărbaţiCluj care au intrat ancut în concediu creşterea copilului de 700, cifra fiind mfi
că decât cea din 201egală cu cea din 2009mărul bărbaţilor disprămână acasă pentrucreşte copiii a fost, înde 10 ori mai mic decfemeilor. Astfel, în canului trecut, Agenţia tru Plăţi şi Inspecţie Sală Cluj a completat 7de dosare pentru femcare au intrat în concede 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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Echipa de baschet feminin Uni-

versitatea Cluj a pierdut partida 

din etapa precedentă, disputată la 

Sala Sporturilor "Horia Demian", 

contra formaţiei CSBT Alexandria, 

scor 46-76. "Studentele" au avut 

un început de partidă mai puţin 

bun, ceea ce le-a permis adversa-

relor să-şi ia un avantaj liniştitor 

pe tabela de marcaj în prima ju-

matate. Pe fi nal elevele antrenate 

de Florin Covaciu au revenit şi au 

avut o evoluţie satisfăcătoare, în-

să rezultatul nu a mai putut fi  

schimbat. După această partidă 

Universitatea Cluj rămâne pe locul 

14 în Liga Naţională, cu 25 de punc-

te. În următorul meci, baschetba-

listele "U" Cluj ar fi  trebuit să joa-

ce tot pe teren propriu, joi, 14 mar-

tie 2013, contra echipei SCM Cra-

iova, în cadrul etapei a XXVII-a. 

Partida a fost amânată până pe da-

ta de 24 martie 2013 din cauza pro-

gramului încarcat al echipei noas-

tre, cât şi a craiovencelor, ambele 

echipe fi ind angrenate în cadrul 

turneului U23, programat în peri-

oada 17-19 martie 2013. Turneul 

U23 a ajuns la a 4-a etapă, care se 

va disputa la Craiova. După cele 4 

etape, Universitatea Cluj se afl ă pe 

locul 2, la diferenţă de un punct 

faţă de ocupanta locului 1, BCM 

Danzio Timişoara. Celelelate două 

echipe participante sunt gazda aces-

tei etape, SCM Craiova şi Olimpia 

Bucureşti. În Liga Naţională "U" 

Cluj va disputa urmatoarea parti-

dă pe terenul formaţiei CS Nova 

Vita pe data de 16 martie 2013. 

Pentru baschetbaliste vor urma do-

uă meciuri pe teren propriu în cam-

pionat. Primul meci este progra-

mat pe 21 martie, contra echipei 

ICIM Arad, iar al doilea va avea 

loc pe 22 martie, impotriva forma-

ţiei CS Universitatea Alba Iulia.

Baschetbaliştii de la “U” Mobitel-

co au piedut, scor 88-93, meciul dis-

putat, în deplasare, în faţa formaţiei 

CSM Bucureşti, în cadrul etapei a 

XXVI-a a Ligii Naţionale.

În urma acestui rezultat, elevii an-

trenaţi de Niksa Bavcevic au o linie 

de clasament cu 17 victorii, 9 înfrân-

geri şi un total de 43 de puncte.

La fi nalul celor patru sferturi ale 

duelului din Arena de Baschet, cel 

mai bun marcator al clujenilor a fost 

Miţă Paul, cu 23 de puncte, acesta fi -

ind urmat de Derek Wright Jr., cu 15 

puncte.

“După o primă parte mai slabă 

a noastră, am făcut câteva schim-

bări şi am revenit în partea a doua. 

Momentul cheie al meciului a fost 

acel fault la bancă, noi am contes-

tat faza la care Căruţaşu s-a agăţat 

de inel şi nu s-a acordat coşul nos-

tru. Până la fi nal au mai fost doar 

aruncări libere, mai multe nu vreau 

să vorbesc despre alte aspecte ale 

jocului. Vom analiza această parti-

dă”, a declarat, pentru www.u-mo-

bitelco.ro, antrenorul formaţiei “U” 

Mobitelco, Niksa Bavcevic.

În următoarea partidă din depla-

sare, “alb-negrii” se vor duela cu SCM 

Craiova, echipă care s-a impus în tur, 

în Sala Sporturilor “Horia Demian”, 

cu scorul de 86-77. Remarcaţii ace-

lei partide au fost Travis Lee Bureau, 

de la craioveni, cu 25 de puncte, şi 

Derek Wright Jr., de la “U” Mobitel-

co, autor a 23 de puncte.

Program încărcat 
pentru baschetbaliste

“U” Mobitelco 
a pierdut în Capitală

Foto: Silviu Cristea

Foto: Silviu Cristea
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Patrice Podină

Nicolae Barbu, zis şi “Nino”, 

este cea mai recentă achiziţie a 

echipei de rugby U Cluj. Sportivul 

a semnat în această dimineaţă cu 

gruparea universitară (foto), la ca-

re revine practic după o pauză de 

trei ani, petrecuţi la Dinamo Bu-

cureşti.

Nicolae Barbu şi-ar fi dorit să 

ajungă fotbalist, dar a avut noroc 

cu părinţii care l-au îndrumat în-

spre rugby, iar acum nu concepe 

viaţa fără balonul oval. Este licen-

ţiat în Relaţii Internaţionale şi Stu-

dii Europene, a terminat faculta-

tea de profil a Universităţii Spiru 

Haret din Bucureşti şi a urmat şi 

cursurile Facultăţii de Educaţie Fi-

zică şi Sport din cadrul UBB Cluj.

Un alt lucru mai puţin ştiut des-

pre Nino Barbu este faptul că rug-

by-istul a fost model pentru agen-

ţia Hermes Models, dar, trebuie să 

mărturisesc că nu ştiu dacă mai 

practică această “meserie”. Are 26 

de ani şi două experienţe în cam-

pionate ale Europei. Prima aven-

tură “occidentală” a avut-o în Spa-

nia, la Rugby Club Hospitalet, din 

Barcelona.A urmat Franţa, unde s-

a pregătit alături de Tarbes Pyren-

nees Rugby, pe vremea când încă 

nu împlinise 20 de ani. Nicolae 

Barbu este titular incontestabil în 

echipa naţională de rugby în 7 a 

României, iar managerul Universi-

tăţii Cluj, Lorin Cantor, spune des-

pre el că anul acesta va face pa-

sul către echipa naţională de rug-

by în 15.Nicolae Barbu este înce-

pând de astăzi jucătorul echipei 

noastre de suflet, U Cluj, să-i spu-

nem “bine ai venit” şi să fie într-

un ceas bun/

Echipa masculină de rugby “U” Cluj 

a înregistrat, astăzi, primul eşec în me-

ciurile amicale disputate în această iar-

nă, scor 5-57, în faţa campioanei en-ti-

tre a României, RCM Timişoara. Bănă-

ţenii le-au aplicat o serioasă corecţie 

universitarilor, în meciul disputat pe 

terenul din Parcul Sportiv “Iuliu Haţi-

eganu”, astfel că, la pauză conduceau 

deja cu 17-5. Singurele puncte ale Uni-

versităţii au fost reuşite de veteranul 

Ioan Teodorescu (foto), care a culcat 

balonul în terenul de ţintă al campioa-

nei. Transformarea a fost ratată însă 

de Mazăre. Trebuie menţionat că aces-

ta a fost primul joc test, disputat du-

pă regulamentul oficial al meciurilor 

de rugby. Antrenorii echipei clujene au 

folosit câte un 15 diferit, în fiecare re-

priză. La “U” Cluj a debutat, în partea 

a doua a meciului şi Nino Barbu, cea 

mai recentă achiziţie a echipei mascu-

line de rugby.

“U” Cluj va juca, la finalul săptămâ-

nii viitoare, în deplasare, cu CSM Şti-

inţa Baia Mare, în prima etapă a ediţi-

ei 2013 a SuperLigii Naţionale. În cea 

de a doua etapă, Universitatea va în-

tâlni Steaua Bucureşti, în primul joc 

pe teren propriu din viitoarea ediţie de 

campionat. Meciul se va disputa în 30 

martie pe Cluj Arena.

Sursa text: 
patricepodina.wordpress.com

Transfer cu ştaif 
la „U” Cluj

 „U” Cluj nu a făcut 
față campioanei 



7OMNISPORT  OMNISPORT  OMNISPORT  OMNISPORT    Numai „U“

Nume: CRISTIAN SAUAN

SPORT: Rugby

DATA NAŞTERII: 18.03.1974

Nume: ANDREI GEORGESCU

SPORT: Volei

DATA NAŞTERII: 22.03.1991

Nume: SZOCSS NOEMI

SPORT: Rugby

DATA NAŞTERII: 23.03.1992

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

 În perioada 22-24 februarie, în stră-

vechiul oraş Tiberia(s) de pe ţărmul Mă-

rii Galileii din Israel, a avut loc cea de-a 

5-a ediţie a turneului internaţional de 

scrabble în limba engleză Israeli Open. 

Turneul a reunit 41 de puternici jucă-

tori anglofoni şi s-a desfăşurat în 22 de 

runde. România a fost reprezentată la 

acest turneu de Catalin Caba, jucător 

legitimat la CS Universitatea Cluj, care 

s-a clasat pe un meritoriu loc 9 la ge-

neral şi a luat premiul II la grupa B!

În altă ordine de idei, în perioada 8-9 

martie 2013, echipa de scrabble CS Uni-

versitatea s-a deplasat la Bucureşti pen-

tru prima etapă de scrabble anglofon 

din acest an. La finalul competiţiei, doi 

clujeni au terminat pe podium: Mihai 

Pantiş pe locul 2, iar Cătălin Caba pe 

locul 3.

Pentru luna aprilie sunt programate 

doua etape naţionale, după cum urmea-

ză: 12-14 aprilie, prima etapă de scrab-

ble în limba română, la Sibiu şi 27-28 

aprilie, a doua etapă la scrabble anglo-

fon, la Cluj.

Atleții Clubului Sportiv Universitatea 

Cluj au obținut rezultate foarte bune la 

Campionatul Național de aruncări- se-

niori, tineret și juniori I (5-7 martie, 

2013) București. Sportivii pregătiți de 

antrenorii Carol Raduly și Mihai Zara 

au obținut medalii atât la seniori cât și 

la tineret. Cea mai notabilă performanță 

a fost la proba de aruncarea discului, 

Martin Andrei(foto) obținând un rezul-

tat de 55,20m. Astfel, sportivul a obținut 

medalia de argint la tineret și bronzul 

la seniori. Tot la aruncarea discului, 

sportivul „U”/CS Satu Mare, Șerban Raz-

van s-a clasat pe locul 3 la tineret și lo-

cul 4 la seniori cu un rezultat de 51,04m. 

La suliță, Pop Toma Marian a obținut 

medalia de argint la tineret și locul 4 la 

seniori cu rezultatul de 65,68m. Singu-

ra sportiva care a participat din partea 

CSU, Scripciuc Miruna, care a concurat 

la suliță, a obținut medalia de argint la 

tineret și locul 4 la seniori, cu un re-

zultat de 48,92m. Concluziile antreno-

rului Carol Raduly după acest concurs 

au fost: „Sunt mulțumit de rezultatele 

obținute de atleții aruncători, fiind pri-

mul lor concurs în aer liber. A fost și 

timpul favorabil pentru obținerea unor 

rezultate notabile precum cel de la arun-

carea discului de 55,20m, ceea ce con-

stituie barem de participare la campio-

natele europene”. Campionatul Euro-

pean de Tineret (băieți) va avea loc în 

Finlanda (Tampere) în luna iulie a aces-

tui an.

Scrabble anglofon

Rezultate bune pentru 
atleții clubului
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parteneri şi sponsori

Sportul între 
a oferi şi a realiza
Continuare din numărul trecut

Colţul psihologului

Dr. psiholog Marius Crăciun

Arătam în numărul trecut că 

antrenorii sunt tentaţi să îşi jus-

tifice orice comportament care 

ar putea duce la victoria echi-

pei sau a sportivului. Desigur 

nu toţi tehnicienii ignoră nevo-

ile emoţionale ale elevilor lor. 

Stilul dur, autoritar este de mul-

te ori răsplătit în lumea sportu-

lui şi astfel, antrenorii care ar 

dori să fie mai deschişi spre ne-

voile emoţionale ale sportivilor 

sunt confuzi şi derutaţi.

Există puţină precupare pen-

tru a oferi antrenorilor trainin-

guri pe abilităţi de comunica-

re, psihologie sau filozofia an-

trenoratului. Din această cau-

ză majoritatea tehnicienilor îşi 

antrenează sportivii în manie-

ra în care ei înşişi au fost an-

trenaţi. “ Dacă pentru mine a 

fost bine, va fi bine şi pentru 

tinerii pe care îi antrenez”. “Da-

că eu am reuşit să înving toa-

te greutăţile, copiii de acuma 

vor reuşi acelaşi lucru”. Să ne 

gândim puţin la aceste afirma-

ţii. Dacă antrenorii şi copiii de 

azi vor repeta experienţele emo-

ţionale din trecut, atunci filo-

zofia antrenoratului şi comuni-

carea nu va diferi mult de ce-

ea ce se întâmpla pe timpul gla-

diatorilor. Cu alte cuvinte, an-

trenorii şi lumea sportului nu 

s-a schimbat cu mult din acele 

vremuri.

Să fiu bine înţeles! Antreno-

rii nu sunt animaţi de intenţii 

rele, doar că ei sunt influenţaţi 

şi determinaţi de cultura reali-

zării care este dominantă în vre-

murile noastre. Adevărata filo-

zofie care trebuie să anime an-

trenorii, în special în sportul ju-

venile, este a crea din activata-

tea sportivă un lucru plăcut, sti-

mulativ, bazat pe scopuri orien-

tate spre sarcină şi nu spre vic-

torie cu orice preţ. Orientarea 

spre scopuri de rezultat gene-

rează multă frustrare şi anxie-

tate iar copiii abandonează frec-

vent activitatea fizică.

Este dificil de a schimba men-

talităţile pentru că antrenorii, 

ca şi noi toţi, primim recompen-

se doar atunci cînd suntem buni 

realizatori. Frica de a nu reuşi 

să realizăm ce ne-am propus sau 

ceea ce ne-au impus alţii duce 

la un răspuns emoţional nega-

tiv, neplăcut. De multe ori spor-

tivii sunt extrem de afectaţi de 

nereuşite sau de deciziile arbi-

trilor. Prea des ne lăsăm pradă 

emoţiilor şi ne focalizăm exclu-

siv pe acestea. Alternativa, mai 

funcţională, ar fi să ne concen-

trăm pe comportamente. De 

exemplu, să discutăm cu antre-

norul şi colegii de echipă pen-

tru a elabora o strategie mai bu-

nă sau a ne îmbunătăţi jocul in-

dividual. Cu alte cuvinte, să în-

cercăm să modificăm un com-

portament automat, reactiv. Vor-

beam recent într-o emisiune ra-

diofonică cu jurnalistul Alin For-

nade despre celebra inscripţie 

de pe zidurile Clujului “Mamă 

te iubesc dar nu ca şi pe U”. Es-

te ceva impresionant dar nu ne 

ajută foarte mult. Ar fi bine ca 

în loc să ne lăsăm pradă unor 

emoţii puternice (care pot fi bi-

nefăcătoare până la un punct) 

să cumpărăm mai multe bilete 

la meciurile echipei favorite. Ar 

ajuta mai mult Echipa de suflet 

a Clujului.


