NewsCluj - precizări privind
un articol despre persoana
numitului Pop Cornel Mihai
SC GEFLO MEDIA SRL, prin reprezentantul său legal, în calitate
de proprietar și administrator al paginii
de internet www.newscluj.ro, având în vedere solicitările
numitului Pop Cornel Mihai şi informaţiile
suplimentare care ne-au puse la dispoziţie,

adresează

numitului Pop Cornel Mihai scuze publice în vederea
reparării prejudiciului de imagine produs ca urmare

a

publicării articolului cu titlul “EXCLUSIV – Cornel Mihai
Pop, un fost patinator a ţepuit un poliţist”, publicat pe
site-ul www.newscluj.ro.
Potrivit ultimelor informații ce ne-au fost puse la dispoziție
de numitul Pop Cornel Mihai, a rezultat faptul că
articolul la care am făcut referire mai sus a conținut o serie
de informații ce nu corespundeau adevărului în
timp ce alte informații, ce erau în favoarea numitului Pop
Cornel Mihai, nu au fost publicate.
În contextul de mai sus, acceptăm faptul că numitului Pop
Cornel Mihai i s-a cauzat un prejudiciu de
imagine pe care redacția www.newscluj.ro îl repară prin
publicarea prezentului articol.
Informăm publicul larg asupra faptului că această situație a
fost cauzată cu concursul numitului Doduț Ionuţ
Vasile, persoană ce ocupa poziția de redactor al publicației
noastre. Din toate informațiile pe care le
deținem în prezent, rezultă că numitul Doduț Ionuţ Vasile, cu
rea-credință, a publicat articolul la care am
făcut referire anterior cu scopul constrângerii numitului Pop

Cornel Mihai, expus oprobiului public prin
conținutul tendențios al respectivului
îndeplinească obligațiile legal asumate.

articol,

să

Publicația NewsCluj.ro informează faptul că, datorită lipsei
de profesionalism a numitului Doduț Ionuţ
Vasile, a încetat orice legătură contractuală cu acesta,
aspect pe care l-am adus la cunoştinţa publică şi în
trecut.
Având în vedere starea de fapt prezentată, NewsCluj.ro anunță
că nu își asumă răspunderea pentru orice
știre preluată de către orice altă publicație în legătură cu
persoana numitului Pop Cornel Mihai și cu
modalitatea de derulare a relațiilor contractuale născute din
încheierea contractului de împrumut.

Antena 1 ia o decizie dură,
pentru
a
face
economii:
Anulează emisiunea ”Dansează
printre stele”!

Antena 1 a decis ca emisiunea produsă de Mona Segall să se
încheie săptămâna viitoare, comasând finala și semifinala,
deși emisiunea ar fi trebuit să ajungă la final la sfârșitul
lui decembrie.
„Conform strategiei de programming, săptămâna viitoare Antena
1 va difuza în aceeași ediție atat semifinala, cât și finala
“Danseaza printre stele”, a declarat Diana Zamfirescu, PR
Director la Antena Group, pentru paginademedia.ro.
Show-ul Antenei 1 nu a excelat în audiențe. Lansat pe 6
octombrie, emisiunea a fost mutată, după numai trei ediții, în
serile de marți.
De fiecare dată emisiunea s-a clasat după filmele de pe Pro
TV. Începând cu debutul, când show-ul de peste patru ore a
fost urmărit de un milion de persoane, clasându-se după Pro TV
care a avut 1,7 milioane de persoane, după cum
paginademedia.ro a scris AICI. În cea de-a treia ediție, showul de dans a coborât pe trei, la nivel național, fiind depășit
și de Kanal D.

Nici după mutarea în serile de marți, show-ul nu a mers mai
bine în audiențe. În urmă cu două săptămâni, emisiunea a fost
pe locul trei, la nivel național și urban și pe doi pe urban
(detalii, aici). Săptămâna trecută, show-ul a fost pe patru,
în toată țara și la orașe, după cum paginademedia.ro a scris
AICI.
Serviciul Român de Comedie va ieși din grilă după ediția de
mâine, tot din motive de rentabilitate economică.
Sursa: paginademedia.ro

Mărturie pentru jurnalismul
de
calitate
–
cele
3
materiale
realizate
prin
Bursele Superscrieri/Avon

Trei burse, trei echipe de jurnaliști și fotojurnaliști

români, trei luni de intervievat, analizat, fotografiat,
verificat informații, citit legi, studii, statistici, scris,
rescris, editat. Proiectul experimental imaginat în primăvara
acestui an de Fundația Friends For Friends – al cărui scop a
fost de a construi un cadru articulat prin care mediul de
business să poată susține, printr-un program de burse,
jurnaliștii și fotojurnaliștii români care vor să lucreze
materiale de profunzime, amănunțit documentate și atent
redactate – își arată primele roade. Materialele realizate pe
parcursul ultimelor luni în cadrul Burselor Superscrieri/Avon
– e vorba de trei proiecte pe tema violenței domestice,
finanțate cu câte 1.000 euro fiecare – au ajuns la vremea
publicării.
Cele trei proiecte s-au materializat mulțumită programului
Bursele Superscrieri/Avon, organizat de Fundația Friends For
Friends (FFFF.ro) și Avon România. Selecția de proiecte a
demarat în aprilie, iar concurența a fost neașteptat de mare
pentru un program nou-lansat: pentru cele trei burse au
aplicat 42 de echipe candidate, câștigătorii fiind selectați
de un juriu format din 7 jurnaliști experimentați și un
reprezentant Avon.
Programul de burse este cea mai nouă extensie a unui proiect
care deja a prins rădăcini în România: e vorba de Premiile
Superscrieri – o competiție care, de patru ani încoace,
susține jurnalismul narativ și scrierea creativă de nonficțiune din România. „Misiunea noastră declarată este de a
încuraja și crește autori care, prin forța scriiturii lor,
aduc în fața publicului relatări mai robuste, mai documentate,
mai puțin frivole, care în final să poată genera schimbarea
unei societăți tot mai ușor de manipulat și antagonizat”,
spune Sorin Trâncă, președintele Fundației Friends For
Friends.
Primele trei materiale realizate prin programul Burselor
Superscrieri/Avon au fost deja publicate. Iată unde le puteți
citi:

1. „Fără antecedente penale”, proiectul jurnalistei Elena
Stancu și al fotografului Cosmin Bumbuț, a apărut în
numărul din această toamnă al Esquire România. „Fără
antecedente penale” pornește de la povestea unui cuplu
zguduit de pusee de violență domestică care degenerează,
tragic, în crimă, și sfârșește prin a spune o poveste
chiar mai tulburătoare: aceea a unui sat de oameni
gospodari care știu și văd ce se întâmplă, dar aleg să
tacă în loc să se pună în calea unei fărădelegi
petrecute în cadru privat. „Într-o țară în care
redacțiile nu sunt dispuse să investească în materiale
ample, de lungă durată, o astfel de bursă este
salvatoare. Nouă ne-a oferit ocazia să documentăm un caz
de violență domestică într-o comunitate tradițională, în
care oamenii nu se bagă în familia altuia. Am aflat
astfel povestea unui sat care, fără să vrea, a fost
complice la o crimă”, spune Elena Stancu.
2. „Cu jumătate de inimă”, proiectul jurnalistei Lina
Vdovîi și al fotografului George Popescu – publicat pe
platforma online Casa Jurnalistului – a pornit de la o
întrebare simplă: este ordinul de protecție, introdus în
România acum doi ani, un instrument care vine cu
adevărat în ajutorul victimei? Materialul împletește
trei povești ale unor femei diferite poate ca educație
și aspirații, dar unite prin faptul că și-au dus frica
și disperarea în fața justiției. Cei doi co-autori spun
că bursa de 1.000 de euro le-a dat șansa „de a face
documentare pe teren, scriere și editare pe îndelete,
așa cum se mai face în foarte puține redacții din
România – a fost o experiență la finalul căreia pur și
simplu ne-am așezat, ne-am tras sufletul și ne-am
bucurat de-un material muncit pe brânci”.
3. „ T o a t ă l u m e a d i n f a m i l i a n o a s t r ă ” , p r o i e c t u l
jurnalistelor Ana Maria Ciobanu și Oana Sandu și al
artistei vizuale Solène Cesbron este o serie de 14
narațiuni a căror miză e aceea „de a scoate la iveală
cât mai multe dintre nuanțele violenței în familie, de

la violență verbală, emoțională, economică până la
violența fizică”, după cum spun autoarele; „sunt copii,
soții, iubite, colege, asistenți sociali, polițiști,
coordonatori de adăpost care s-au confruntat în diverse
forme cu violența verbală, fizică, economică și sexuală.
Poveștile scrise de cele două jurnaliste au fost
publicate pe platforma online violenta.decatorevista.ro;
selecțiuni din material puteți citi însă și în numărul
17 al Decât o Revistă. Iar acesta nu e, spun autoarele,
punctul final al proiectului, care va continua și postbursă. „Ne-am dat seama în timpul documentării cât de
important este să nu lăsăm acest subiect sub preș și să
convingem cât mai mulți oameni să vorbească despre asta,
ca să învățăm cu toții. Tocmai de aceea vrem să găsim
puterea de a continua seria de narațiuni – vrem ca
proiectul să aducă mai multe perspective unui subiect
social despre care adesea fie credem că știm totul, fie
despre care nu prea vrem să vorbim”.
Schimbă însă oare aceste trei povești ecuația? Mona Dîrțu,
care s-a ocupat de partea de mentorat a celor trei echipe,
crede că formula inaugurată prin Bursele Superscrieri/Avon șia împlinit misiunea: „Pe de o parte, jurnaliștii devotați
meseriei – cei rari, gata să facă efort pentru un interviu în
plus, o fotografie în plus, o verificare în plus, un sinonim
în plus – își găsesc, în astfel de proiecte, un sens
profesional. De cealaltă parte, companiile au prilejul, în
sfârșit, de a sprijini în mod direct jurnalismul de calitate”.
Prin parteneriatul cu Avon, FFFF a creat de fapt un nou
mecanism de suport pentru autorii de „non-ficțiuni care
schimbă lumea”, spune Beatrice Weber, președintele executiv
FFFF. „Am reușit, împreună cu Avon, să facem posibilă
publicarea a trei materiale complexe, de substanță, care poate
altfel nu ar fi căpătat formă. Putem spune, acum, că formula
lansată cu Avon a funcționat și suntem gata să extindem
programul de burse prin parteneriate cu alte companii

interesate să susțină scriitura creativă pe diverse tematici”,
a încheiat Beatrice Weber.
Pentru mai multe detalii despre Bursele Superscrieri/Avon,
explorați: http://ffff.ro/burselesuperscrieri/.

ATENȚIE: Ionuț Vasile (Doduț)
nu
mai
reprezintă
NewsCluj.ro!

Fostul redactor al ziarului online NewsCluj.ro, Ionuț Vasile
Doduț, a încetat colaborarea cu publicația noastră. Pe cale de
consecință, el nu mai poate reprezenta interesele NewsCluj.ro
și ale societății editoare, SC Geflo Media SRL, în relația cu
terțe
instituții,
societăți
comerciale
sau
alte
organisme/organizații/entități care au sau au avut legătură cu
activitatea NewsCluj.ro.
Orice legitimație sau document, care asociază numele său de

NewsCluj.ro sau Geflo Media SRL, este anulat și fără valoare!
Noile date de contact ale newsCluj.ro sunt:
– Email: redactia@newscluj.ro
– Fax: 0364-819322
– Telefon manager/editor/publicitate: 0744-694876
– SMS redactie: 0722-317922 (veți fi contactat ulterior)
De asemenea, pe această cale îl rugăm pe fostul redactor Ionuț
Vasile Doduț să înapoieze laptopul Toshiba (alb), cumpărat și
înmânat lui pentru a-și desfășura activitatea (poate fi trimis
prin colet poștal, la adresa: Geflo Media SRL, Turda, str.
Fabricii nr. 43).
Totodată, îi atragem atenția că menționarea publicației
NewsCluj.ro sau a societății editoare, Geflo Media SRL, în
discuții cu terțe persoane sau instituții, care pot aduce
prejudicii imaginii acestora (NewsCluj.ro și Geflo Media SRL),
poate fi sancționată, conform legilor în vigoare!

NewsCluj.ro nu se va închide!

Ziarul online NewsCluj.ro nu se va închide, așa cum a anunțat
fostul redactor al publicației, Ionuț Vasile Doduț, printr-un
SMS transmis mai multor persoane. Editorul publicației a
anunțat că proiectul va merge mai departe, chiar dacă fostul
redactor a decis să părăsească publicația.
”Breaking News! Nu este o glumă, NewsCluj.ro se va închide în
câteva zile. Mulțumesc tuturor pentru colaborare! Ionuț”,
este mesajul pe care l-a transmis fostul redactor al
publicației.
Faptul că NewsCluj.ro a încetat colaborarea cu Ionuț Vasile
Doduț este un fapt cert, fără a mai intra în detaliile
contractuale nerespectate sau alte detalii care nu privesc
publicul larg. Însă, faptul că NewsCluj.ro s-ar închide, este
doar o invenție a acestuia, în condițiile în care societatea
editoare și deținătoare a site-ului, nu a anunțat așa ceva!
”Am rămas uimit când am văzut modul de reacție al fostului
redactor Ionuț Vasile Doduț, care a considerat că așa este
normal să procedeze cu o publicație la care a colaborat.
Site-ul aparține societății Geflo Media SRL, unde sunt
asociat unic, iar o decizie în privința viitorului acestui
site poate fi luată doar de această societate, nicidecum de
Ionuț Doduț Vasile. Nu vreau să intru în detalii urâte,
pentru că eu consider că rufele murdare nu trebuie să fie

spălate în public. Cert e că s-a întrerupt colaborarea iar
ziarul își va continua activitatea într-o nouă concepție
editorială, mai serioasă, fără Ionuț Vasile Doduț! Punct!
Dacă e cazul, voi reveni cu detalii pe această temă. Însă,
sper că nu va fi cazul…”, a comentat Gelu Florea, asociatul
unic al societății care deține ziarul online NewsCluj.ro.

E OFICIAL: NewsCluj.ro a
intrat în TOP 5 publicații
online din Cluj! Mulțumim
CITITORILOR!

La doar 5 luni de la lansare, NewsCluj.ro a devenit site-ul de
știri cu ascensiunea cea mai fulminantă la nivelul județului,
datele fiind confirmate de site-ul specializat în măsurarea

audiențelor online- Trafic.ro, care ne plasează pe un onorant
loc 5, conform monitorizărilor din luna august 2014!
În luna august, NewsCluj.ro – ziarul a avut peste 80.000 de
cititori unici contorizați de Trafic.ro, devansând publicații
cu vechime mult mai mare și apropiindu-se vertiginos de
ziarele online din top.
Pentru o cât mai corectă și fidelă radiografie a audienței,
precizăm că am folosit datele Trafic.ro care prezintă
cititorii de la nivelul județului Cluj*, identificați pe baza
IP-urilor unice, a providerilor de internet și a altor
proceduri folosite de site-ul specializat în măsurarea
audiențelor online. Conform acestor date, situația la nivelul
județului se prezintă astfel**:
1. stiridecluj.ro – 70.621 unici din județul Cluj (total:
209.154)
2. citynews.ro – 61.378 unici din județul Cluj (total:
274.325)
3. ziardecluj.ro – 48.583 unici din județul Cluj (total:
161.796)
4. ziuadecj.ro – 45.698 unici din județul Cluj (total:
195.848)
5. newscluj.ro – 18.918 unici din județul Cluj (total:
80.889)
6. monitorulcj.ro – 17.965 unici din județul Cluj (total:
72.300)
7. gazetadecluj.ro – 13.203 unici din județul Cluj (total:
38.552)
8. bzc.ro – 5.532 unici din județul Cluj (total: 148.969)
9. ziarulfaclia.ro – 3.274 unici din județul Cluj (total:

9.852)
* Numărul de cititori unici din județ reprezintă o valoare
minimă, certificată de Trafic.ro, însă este posibil ca
numărul real al cititorilor să fie mai mare (de exemplu, cine
accesează site-urile de pe mobil, este înregistrat ca cititor
din București, chiar dacă este din Cluj). Totuși, datele
prezentate reflectă radiografia audiențelor la nivelul
Clujului.
** Top-ul este făcut pe baza datelor publice furnizate de
Trafic.ro. În top nu sunt incluse publicații online care nu
au contorizată audiența și nici nu oferă acces la date
publice privind audiența înregistrată.
NewsCluj.ro face parte dintr-o rețea regională de ziare
online, din care mai fac parte TurdaNews.net (site-ul cu cea
mai mare audiență în zona municipiilor Turda – Câmpia Turzii)
și SibiuNews.net (cel mai nou ziar online din județul Sibiu).

Ilinca
Vandici,
noua
prezentatoare D-Paparazzi, la
Kanal D

SCHIMBARE!
Adelina Pestritu va fi înlocuită de Ilinca Vandici la cârma
emisiunii “D-Paparazzi”, scrie Click.ro.
Adelina rămâne însă la Kanal D, unde va prezenta în continuare
emisiunea “WOW Biz”, alături de Mădălin Ionescu.
Ilinca a revenit recent în televiziune, cu emisiunea “O
iubirea de-o vară”, pe care o prezintă alături de Liviu
Vârciu, tot la postul turcesc, potrivit paginademedia.ro
Adelina a rămas fără emisiune la Kanal D! A fost înlocuită cu
o altă vedetă a postului.

