Intră în concurs!

De 1 Iunie, Mickey şi Minnie
împart daruri copiilor!

Centru SPA îşi întrerupe
activitatea în perioada
06.06.2017 – 30.06.2017
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Propunere legislativă
depusă în Parlament:
Românii să muncească
doar 4 zile pe săptămână
cu un program
de 10 ore zilnic

Interviu incomod cu
Marius Bordea, ultimul
Director General român
al Industriei Sârmei
(Mechel) SA din Câmpia
Turzii (partea I)

Mai mulți senatori liberali propun, prin proiectul de lege, ca
românii să muncească doar 4 zile pe săptămână, și nu 5, cum
se întâmplă în prezent, iar programul zilnic să fie de 10 ore.
Astfel, spun inițiatorii, angajații vor avea trei zile la dispoziție
pentru a se odihni și a sta cu familia.
Potrivit propunerii de modificare a Codului Muncii, pentru
salariații cu normă întreagă, durata normală a timpului de
muncă este de 8 ore pe zi, și de 40 de ore pe săptămână.
Această normă se stabilește cu respectarea prevederilor
europene. Ea poate fi și de 10 ore pe zi, cu respectarea a 40
de ore pe săptămână.
Inițiatorii mai propun ca această repartizare a timpului de lucru
să fie stabilită de comun acord între angajat și angajator, și
poate fi de 10 ore pe zi, timp de 4 zile pe săptămână, cu trei
zile de repaus.

06 07

Indemnizațiile “nesimțite”
de mămică, reduse
de Ministrul Muncii!

Parlamentarii spun că și-au inspirat propunerea dintr-un studiu
CNN Money, care spunea că tot mai multe companii americane
le oferă angajaților posibilitatea de a lucra patru zile pe săptămână, câte 10 sau 11 ore pe zi.
Specialiștii în resurse umane spun că această măsură ar
crește productivitatea muncii, însă ar fi nevoie de o perioadă
de acomodare pentru angajați la noul program, se menționează în expunerea de motive la proiectul de lege. În plus, se
menționează că de această măsură ar putea beneficia tinerii
absolvenți de studii superioare, precum și persoanele între 25
și 40 de ani, care sunt extrem de adaptabile și cărora le este
foarte ușor să se adapteze noului program de lucru.
Și tinerele familii ar putea fi avantajate de un program de 4 zile
pe săptămână, pentru că vor avea mai mult timp pentru familie, spun senatorii în motivarea proiectului de lege. Propunerea
legislativă urmează să intre în dezbaterea Senatului, forul
decizional fiind Camera Deputaților.
Trimiteţi-ne informaţii, fotografii, înregistrări audio sau video, orice poate deveni o ştire.
Ziarul 21, Turda, jud. Cluj, str. Mihai Eminescu nr. 6-8. Tel/fax: 0264-317838, Mobil: 0752-171277;
web: www.ziarul21.ro; e-mail: redactie@ziarul21.ro
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Indemnizațiile “nesimțite” de mămică,
reduse de Ministrul Muncii!
Sergiu JUCAN

M

inistrul Muncii, Lia
Olguța Vasilescu, vrea
plafonarea indemnizațiilor pentru creșterea copilului,
după ce aceasta a constatat o
practică ce tinde să devină foarte
periculuasă pentru bugetul țării.
„Este de fapt o înşelătorie a
statului român ceea ce sigur că nu
putem să acceptăm. Beneficiarii
în plată în luna martie – până la
1.233 lei sunt 108.438 de
beneficiari, deci cei mai mulţi.
Între 1.234 – 3.400 lei sunt
39.700, între 3.400 – 5.000 lei
sunt 5.478, între 5.000 – 10.000
sunt 3.504, iar peste 10.000 sunt
623.
Cu această plafonare pe care o
vom face nu vom afecta foarte
multe persoane din România, dar
în mod clar, cei care au bulversat
sistemul şi ne-au pus să plătim
astfel de sume vor trebui să se
limiteze la ceea ce le permite”, a

afirmat ministrul Muncii.
Indemnizația lunară pentru
creșterea copilului este în prezent
în cuantum de 85% din media
veniturilor nete realizate în

ultimele 12 luni din ultimii doi ani
anteriori datei naşterii copilului şi
nu poate fi mai mică de 85% din
cuantumul salariului minim brut
pe ţară garantat în plată (mai
precis, indemnizaţia minimă este

de 1.235 lei).
Începand cu 1 iulie 2016, data la
care Guvernul a implementat
actul normativ prin care a fost
majorat la 85% cuantumul indem-

nizaţiei lunare pentru creșterea
copilului, la Agenția Națională și
la agențiile teritoriale de plăți au
fost depuse 142.990 dosare din
care 129.226 femei și culmea
13.764 de “bărbați”.

SALINA TURDA
Program de funcţionare: Luni - Duminică 09.00-17.00;
Ultima intrare: ora 16.00
SC Turda Salina Durgău SA; www.salinaturda.eu

PENTRU NOI PACIENTUL CONTEAZĂ!
CENTRUL MEDICAL PRIVAT CLINIC MED DIAGNOSIS
DOTAT CU APARATURĂ MEDICALĂ DE ULTIMĂ
GENERAŢIE, VĂ PUNE LA DISPOZIŢIE CABINETE
MEDICALE DE:

Cel mai fr
subteran dumos loc
in lume

- CARDIOLOGIE-ECOGRAFIE DOPPLER,
TEST DE EFORT ŞI MONITORIZARE HOLTER
- GINECOLOGIE-ECOGRAFIE
- GASTROENTEROLOGIE-ENDOSCOPIE
- NEUROLOGIE-ELECTROMIOGRAFIE
- DERMATOLOGIE
- UROLOGIE
- MEDICINA MUNCII.
TOT AICI BENEFICIAŢI DE SINGURUL COMPUTER
TOMOGRAF DIN ORAŞ , OPERAT ÎN PARTENERIAT CU
CENTRUL MEDICAL TRANSILVANIA.

l Centr
Primu

u Spa

n oraş
i
d
s
s
e
n
& Well

SĂLI DE AŞTEPTARE CIVILIZATE, MEDICI SPECIALIŞTI
RENUMIŢI, ECHIPAMENTE PERFORMANŢE - TOTUL
SUB COORDONAREA DOCTORULUI FLORIN PELEA.
DOAR LA CLINIC MED DIAGNOSIS BENEFICIAŢI ACUM
DE SERVICII MEDICALE DE SIGURANŢĂ
ÎN TRANSPORTURI.

PENTRU ŞOFERI PROFESIONIŞTI
DE LA PROFESIONIŞTI!
Bazinul de înot didactic Turda

CLINIC MED DIAGNOSIS – STRADA LIANELOR 13
TELEFON: 0264.30.60.22

ZIARUL 21
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Strategia de Dezvoltare Durabilă - primul pas
al Turzii pe drumul spre prosperitate
ar urma să fie atins până în anul
2023.

Emil HĂLĂŞTUAN

L

ansarea procesului de
elaborare a Strategiei de
Dezvoltare Durabilă,
eveniment desfășurat joi, 11 mai,
cu începere de la ora 14.00, la
Sala Mare a Primăriei din Turda,
se constituie într-un pas menit să
jaloneze drumul orașului spre
prosperitate.

Punctul de plecare al Turzii spre
prosperitate se definește printr-o
economie locală, formată, în
proporție de 89 la sută din
microintreprinderi, cu câțiva angajați, fiecare, dintr-un potențial
de forță de muncă reprezentat de
38 de mii de locuitori, ce
formează segmentul populației
active a orașului și de o rată de
ocupare a forței de muncă situată
la cota 27,7 procente, în anul
2015.

Potrivit strategiei, prevăzută a se
derula în două etape, 2017-2023,
respectiv 2023-2030, la mijlocul
acestei perioade, adică în anul
2023, Turda ar trebui să devină o
localitate prosperă.
Pentru îndeplinirea acestui deziderat, autoritățile locale au
demarat, la inițiativa primarului
Cristian Matei, procesul de elaborare al strategiei de dezvoltare
durabilă, ce reprezintă, în fapt
”carta dezvoltării locale pe termen
scurt, mediu și lung” a Turzii.
Elaborarea strategiei de dezvoltare locală a Turzii se va face în
14 pași, de la formarea echipei și
identificarea factorilor relevanți,
până la implementarea strategiei
și la marketing, după cum s-a

precizat în prezentarea înfățișată
participanților la întâlnirea ce a
avut loc joi, 11 mai.
Din grupul de lucru ce are drept
obiectiv creionarea strategiei de
dezvoltare durabilă a Turzii vor
face parte reprezentanți ai
autorităților locale, ai furnizorilor
de servicii publice, ai societăților
comerciale din subordinea Consiliului local, ai școlilor, ai instituțiilor de cultură, ai organizațiilor

neguvernamentale ce își desfășoară activitatea în oraș și ai mijloacelor de informare în masă ce
activează în zonă.
De asemenea, din grupul de lucru
nu vor lipsi reprezentanții
autorităților județene și regionale,
respectiv cei ai Consiliului
Județean Cluj și ai Agenției de
Dezvoltare Regională Nord-Vest.
Strategia de dezvoltare locală și-a

Dată devansată pentru
desfășurarea Zilelor Turzii

propus drept țintă transformarea
Turzii în ”pol de dezvoltare” situat în vecinătatea Zonei Metropolitane Cluj, precum și valorificarea superioară a potențialului
istoric și turistic al orașului.

În același an 2015, Turda
dispunea de 17 unități de cazare,
cu o capacitate totală de 453 de
locuri, ceea ce, la un grad de
ocupare de sută la sută, pe toată
durata anului, înseamnă posibilitatea găzduirii a circa 165 de
mii de turiști, în timp ce numărul
vizitatorilor salinei depășea 500
de mii, în același an 2015.

În total, prin implementarea
strategiei de dezvoltare durabilă a
Turzii se vizează atingerea a cinci
obiective de bază, ce vor permite
transformarea orașului într-o
comunitate prosperă, deziderat ce

Din cauza migrației locuitorilor
săi care au plecat să muncească în
alte țări, mai ales din Uniunea
Europeană, municipiul Turda se
confruntă cu o lipsă acută a forței
de muncă.

Sala de sport a Turzii
a prins contur. Pe hârtie

Emil HĂLĂŞTUAN

C

Emil HĂLĂŞTUAN

C

ea de-a XVII–a ediție a sărbătorii
municipiului Turda se va desfășura mai devreme decât de
obicei. Dacă, în mod tradițional, Zilele
Turzii se desfășurau în ultimul week-end al
lunii august, în 2017 această rânduială s-a
schimbat.
În ședința de îndată de vineri, 12 mai, membrii Consiliului local au decis, la propunerea
primarului Cristian Matei, ca ediția din acest
an a Zilelor Turzii să se desfășoare între 11
și 13 august. În proiectul de hotărâre figura,
inițial, perioada 18-20 august, însă din cauza
sărbătoririi, în Ungaria, a Sfântului Ștefan,
celebrat în 20 august, pentru a evita lipsa

oaspeților din orașele maghiare înfrățite cu
Turda, primarul Cristian Matei a revenit
asupra datei propuse inițial și a avansat spre
aprobare, forului deliberativ local, perioada
11–13 august, interval cu care cei 15
consilieri prezenți la ședință, dintr-un total
de 21, s-au declarat de acord.
În acest an sărbătoarea ”Zilele Turzii” va
avea loc în Parcul Teilor și pe strada
Tineretului, situate în perimetrul zonei
”Materna” din cartierul Oprișani.
Comercianții care intenționează să facă
negoț în acea zonă, cu prilejul Zilelor Turzii,
vor putea închiria un metru pătrat de teren
cu 20 de lei, pe zi, conform unei hotărâri
adoptate în acest sens de Consiliul local.

onstrucția unei săli de sport cu
o capacitate de peste 3300 de
locuri s-ar finaliza în doi ani
după începerea lucrărilor. Cel puțin așa se
indică în studiul de fezabilitate întocmit
pentru construirea, la Turda, a unei ”săli
de sport competiționale, de nivel
internațional”.
Potrivit studiului aprobat de Consiliul
local la ședința de îndată ce a avut loc
vineri, 12 mai, sala, ce urmează să fie
construită în apropierea Stadionului
municipal din Turda, ce va avea o
suprafață de circa 4700 de metri pătrați,
va ocupa un teren de aproape 6850 de
metri pătrați. Construcția sălii, prevăzută
cu demisol, parter și etaj, ar urma să coste
aproximativ 16 milioane de euro, potrivit
studiului de fezabilitate aprobat de forul
deliberativ turdean.
Construcția obiectivului de investiții

”Sală de sport competițională de nivel
internațional, de al baza sportivă din
Turda, str. Stadionului nr. 14” inclus, la
sfârșitul anului 2016, în ”lista sinteză de
investiții” a Companiei Naționale de
Investiții – C.N.I SA București, ar urma
să beneficieze de finanțare prin intermediul programului ”Săli de sport” pentru
care s-au alocat fonduri de la bugetul
statului.
Autoritățile turdene au luat în calcul de
mai multe ori, în ultimii 17 ani,
necesitatea construirii unei săli de sport
de mare capacitate. Cu toate acestea, cu
începere din anul 2000 încoace, obiectivul nu a depășit stadiul unei promisiuni
electorale deși o tentativă de începere a
construirii unei asemenea săli a existat.
După turnarea unor stâlpi din beton la
temelia obiectivului, ce urma să ocupe un
spațiu situat în perimetrul actual al
Parcului Teilor, proiectul, început pe vremea celui de-al doilea mandat al fostului
primar Virgil Blasiu, a dat chix.
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Primăria municipiului Turda

Adresa: P-ţa 1 Decembrie 1918 nr. 28, cod 401184
Telefon: 0264-313160;
0264/980 - Telefonul Cetăţeanului
Fax: 0264-317081 0264-317082
Email: primaria@primariaturda.ro
Pagina web: www.primariaturda.ro
Audienţe Primar Cristian Octavian Matei:
miercuri: 14.00
Viceprimar: Lucian Nemeş: joi 10.00-12.00

Primăria municipiului Câmpia Turzii

Adresa: Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor nr. 2,
cod 405100
Tel. 0264-368001, 0264-368002; Fax: 0264-365767
E-mail: primaria@campiaturzii.ro;
web: www.campiaturzii.ro
Primar: Dorin Lojigan
Viceprimar: Robert Istvan Szabo
Program cu publicul:
luni, marţi, miercuri, joi: 08.00-12.00, 14.00-16.00
vineri: 08.00-10.00, 12.00-13.30

Primăria comunei Mihai Viteazu

Adresa: Mihai Viteazu, str. Principală, nr. 1014,
cod 407405
Tel.: 0264-329101; Fax: 0264-286101
E-mail: primariamihaiviteazu@yahoo.com
web: www.primariamihai-viteazu.ro

Audienţe Primar Zeng Ioan: miercuri: 08.00-10.00
Viceprimar: Sasu Gigor: marţi: 08.00-10.00
Secretar: Tuşa Pavel: joi: 08.00-10.00; Tel.: 0264-329100

Primăria comunei Viişoara

Adresa: Viişoara, nr. 589, cod 407360
Tel. 0264-327560, 0264-327601; Fax: 0264-327561
E-mail: primarie@comunaviisoara.ro;
web: www.comunaviisoara.ro

Audienţe Primar Ioan Roman: miercuri: 10.00-12.00; joi: Urca
Viceprimar Hegheş Artemie: marţi: 10.00-12.00; joi: Urca
Audienţe Secretar: marţi: 10.00-12.00; joi: 12.00-14.00

Primăria comunei Luna

Adresa: Luna, str. Principală nr. 192, cod 407360
Tel. 0264-368236; Fax: 0264-368236
E-mail: primaria_luna@yahoo.com;
web: www.primaria-luna.ro
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Salina Turda la Congresul Național
de Balneologie 4-7 mai 2017,
Băile Govora

C

ongresul Național de
Balneologie de la Băile
Govora, 4 - 7 mai 2017 a
adus împreună autoritățile publice
centrale și locale, medici de
recuperare, balneologi, cercetători
în domeniul balneologiei, asistenți
medicali, fiziokinetoterapeuți, kinetoterapeuți, biologi, biochimiști și
chimiști din sistemul sanitar.
Aceștia au dezbătut starea actuală a
turismului balnear și a stațiunilor
balneare și modul în care poate fi
influențată evoluția acestui domeniu prin activitatea asociației.
La deschidere au participat alături
de președintele Asociației dr. biol.
Constantin Munteanu și vicepreședintele ARB, șef Lucrări dr. Gabriela Dogaru, numeroase personalități: ministrul secretar de stat la
Ministerul Turismului Bogdan
Tomoiaga, președintele Organizației Patronale a Turismului Balnear
Nicu Rădulescu, prefecti, parlamentari cat si directori de baze de
tratament ai statiunilor balneare din
Romania.
Salina Turda a fost reprezentată de
către dl.dr.ing. Mera Ovidiu, care a
prezentat în plenul lucrărilor două
comunicări ştiinţifice, „Aspecte
legislative privind asigurarea cu
resurse naturale terapeutice a
bazelor de tratament din staţiunile
balneare. Studiu de caz: staţiunea
balneoclimatică Băile Turda” şi
„Speleoterapie şi turism balnear-

Salina Turda” selectate şi acceptate
de
Comitetul
Ştiinţific
al
Congresului.
În cadrul evenimentului a fost
realizat şi un top al staţiunilor
balneare şi balneoclimatice din
România. În urma evaluărilor
realizate de specialişti, în prezent,
Turda s-a clasat pe locul 8 din
totalul de 29 de staţiuni balneare şi
balneoclimatice de nivel naţional.
Înmânarea trofeelor pentru primele
10 Stațiuni Balneare din topul
realizat de Asociația Română de
Balneologie a fost însoțit de o
motivație prin care au fost punctate
elementele de diferențiere. Scopul
acestui top este unul de a promova
cercetarea
științifică
asupra
resurselor naturale terapeutice și de
a genera dialogul și competitivitatea constructivă la nivelul stați-

unilor balneare din care să rezulte
progresul acestora.
Prin cuvântările oficialităților prezente au fost deschise subiecte de
mare actualitate pentru Turismul
Balnear, nevoia de comunicare între
instituții, autorități locale, dar și
între actorii și factorii decizionali
din stațiunea balneară.
Elementele de modernitate ale
stațiunilor balneare, schimbările
corelate cu medicina modernă și
conceptul de stațiune balneară
modernă care, pe lângă tratament și
recuperare, își dezvoltă un pilon
important de SPA și wellness, care
antrenează întreaga familie ce
ajunge într-o astfel de tratament și
în care vacanța este principalul
scop, au fost principalele elemente
de interes ale congresului în aceste
prime două zile.

Se asfaltează drumul județean
107L Turda – Petreștii de Jos

Audienţe Primar Aurel Giurgiu: luni - vineri: 08.00-10.00
Audienţe Viceprimar Mihail Mărgineanu: luni - vineri: 08.00-10.00
Audienţe Secretar: luni - vineri: 08.00-10.00

Primăria comunei Tureni

Adresa: str. Principală nr. 243, jud.Cluj, cod 407560
Telefon: 0264-310009, Fax: 0264-310009
web: www.comunatureni.ro
Primar: Daniela Elena Mănăilă
Viceprimar: Colosvari Ileana

Primăria comunei Aiton

Adresa: Str. Principala, 462, cod 407025
Telefon: 0264-310400, 310404, Fax: 0264-310404
web: www.primariaaiton.ro
Primar: Nicolae Făgădar
Viceprimar: Stan Vasile

Primăria comunei Tritenii de Jos

Adresa: str. Principală nr. 392,
cod 407550
Tel. 0264-285998; Fax: 0264-285998
web: www.primariatriteniidejos.ro
Primar: Saşa Valer
Viceprimar: Raul Rafai

C

onsiliul Judetean Cluj aduce la cunoștința
turiștilor, a locuitorilor din zonă precum și a
tuturor participanților la trafic faptul că, în
cadrul programului de lucrări care vizează întreținerea
și îmbunătățirea infrastructurii rutiere a județului, pe
drumul județean DJ 107L Turda – Petreștii de Jos se
desfășoară în aceste zile lucrări de așternere de covor
asfaltic. Acestea se execută pe mai multe sectoare de
drum situate pe un tronson în lungime de 12,6 kilometri, mai exact de la kilometrul 2+300 până la
kilometrul 14+900.

această rută alternativă de acces către Rezervația
naturală Cheile Turzii, o zonă care atrage foarte mulți
turiști români și străini precum și către lacurile destinate pescuitului sportiv din comuna Ciurila” a declarat
președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin
Tișe.

“Ceea ce urmărim prin intermediul acestor lucrări de
asfaltare pe care le derulăm în ritm alert este să punem
în valoare și mai intens potențialul turistic al județului.
În acest fel, oferim condiții optime de circulație pe

În același timp, de pe toate cele trei sectoare deja
finalizate au fost extrase de către un laborator specializat carote pentru verificarea calității stratului de asfalt,
fiind controlate atât grosimea cât și consistența acestuia.

Până în prezent au fost deja asfaltate trei sectoare de
drum totalizând peste patru kilometri, lucrările
continuând în ritm susținut pe celelalte sectoare ale
tronsonului vizat.
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Dezbatere: Rolul societății în cazul unei eleve
însărcinate

Emil HĂLĂŞTUAN

T

ema, propusă de Asociaţia Civică pentru Iniţiativă şi Acţiune Comunitară (ACIAC) din Câmpia
Turzii, a fost dezbătută în cursul
unei întâlniri cu elevi de la
Colegiul Tehnic ”Victor Ungureanu” și de la Liceul Teoretic
”Pavel Dan”.
Întâlnirea, organi-zată de ACIAC,
în parteneriat cu Clubul Copiilor,
a avut loc joi, 11 mai, cu începere
de la ora 18.00, în sala de şedinţe
a Palatului Cultural ”Ionel
Floașiu” din Câmpia Turzii.
Pe lângă elevi de la Liceul
Teoretic ,,Pavel Dan” şi de la
Colegiul Tehnic ,,Victor Ungurean” la dezbatere au participat

Tamara Vasinc, şeful Serviciului
Public Local de Asistenţă Socială
din cadrul Primăriei Câmpia
Turzii, Felicia Butean, psihopedagog, dr. Michaela Tobias,
medic planificare familială la
Policlinica Câmpia Turzii, şi
preotul Simion Felvinţi, de la
Parohia Ortodoxă Română nr. 5,
din localitate.
Pentru a ilustra subiectul supus
dezbaterii, voluntarii de la
ACIAC au interpretat sceneta
”Prietenul la nevoie se cunoaște”,
în care se prezintă un mod de
rezolvare a problemelor pe care
le întâmpină o elevă de liceu,
rămasă însărcinată și reacțiile
familiei și ale profesorilor la
aflarea veștii.
În ceea ce privește întreruperile de

sarcină în cazul adolescentelor,
potrivit datelor existente la
Centrul de Statistică și Informatică în Sănătatea Publică din
cadrul Ministerului Sănătății, în
anul 2007 s-au înregistrat 15 mii
de avorturi efectuate la tinere cu
vârsta cuprinsă între 15 și 19 ani.
Numărul avorturilor consemnate
la tinere din această categorie de
vârstă a scăzut în anii următori,
pentru ca în 2012 să se înregistreze circa 7500 de avorturi,
ceea ce înseamnă că numărul
întreruperilor de sarcină la femei
cu vârsta cuprinsă între 15 și 19
ani s-a redus la jumătate, în
comparație cu anul 2007.
Între anii 2007 – 2012, cele mai
multe întreruperi de sarcină s-au
înregistrat în cazul gravidelor cu

vârste cuprinse între 25 și 29 de
ani. Însă și în cazul acestei categorii de vârstă s-a consemnat o
scădere a numărului avorturilor
provocate, de la peste 33 de mii
de cazuri în anul 2007, la 20.210
în anul 2012.
Statisticile demonstrează și în ce
măsură lipsa posibilității de a
apela la întreruperea sarcinii pe
căi legale, din cauza prevederilor
Decretului 770 din 1967, ce restricționa avorturile, a determinat
apariția copiilor nedoriți.
Între anii 1958 și 1966, când se
putea face avort ”la liber” în
România s-au înregistrat aproximativ 7,5 milioane de întreruperi
de sarcină, ceea ce a însemnat 355
de avorturi la 100 de copii născuți
vii. Între anii 1967 și 1989, cu

peste 6,5 milioane de avorturi
raportate, rata întreruperilor de
sarcină indica 52 de ființe care nu
s-au mai născut, la 100 de copii
vii.
După liberalizarea avorturilor, din
1990 până în 2014 statisticile
consemnează circa 7,9 milioane
de întreruperi de sarcină, de unde
a rezultat o rată de 40-41 de
avorturi la 100 de copii născuți
vii.
În județul Cluj, din 1990 până în
2014 numărul avorturilor s-a
redus de aproape zece ori. În
primul an de liberalizare a întreruperilor de sarcină, în județul
Cluj s-au raportat 20.600 de avorturi, pentru ca în anul 2014
numărul acestora să scadă la
2700.

“Vis-à-Vis” – prima cafenea culturală
din Câmpia Turzii

Sergiu JUCAN

“A

rtiştii din Asociaţia Artiştilor
Plastici din Câmpia Turzii au
decis să schimbe faţa oraşului
nu doar prin expoziţiile de artă
organizate, ci şi implicându-se activ în viaţa oraşului, altfel”, a fost anunțul care

promova vernisajul de artă, pictură şi
sculptură oferit de Alida Nagy, Iuliana Pop,
Sebeni Mihaela şi Desideriu Gheorghe
Baldogi.
Locația aleasă a fost cafeneaua “Vis-à-Vis”
(fosta Esenzza), o cafenea amenajată “fără
un designer”, așa cum a precizat Silvia

Circo, managerul cafenelei, completată de
Dana Deac: “din fericire”, pentru că locația
“Vis-à-Vis” este amenajată cu mult gust, un
ambient plăcut, iar pentru a vă convinge, vă
îndemnăm să le treceți pragul.
Astfel, joi, 11 mai, cu începere de la ora
18.00, a avut loc primul eveniment artistic

organizat în cadrul primei cafenele
culturale din Câmpia Turzii.
0 după masă de joi culturală, cu artă
plastică, tablouri, sculptură, muzică și
poezie, dar şi un dialog sincer între artişti şi
cei prezenți au făcut ca seara culturală să
fie una completă.
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Dana DEAC

Î

n această primăvară am
solicitat
domnului
Marius Bordea, ultimul
Director General român
al Industriei Sârmei (Mechel) SA
din Câmpia Turzii şi un important
om politic din oraş până acum
câţiva ani când a decis să se
retragă fără explicaţii, un interviu
legat de privatizarea combinatului, de retragerea sa din viaţa
politică şi lipsa răspunsurilor la
unele atacuri care i s-au adus în
mediul online.
În ciuda celor 35 de întrebări
incomode adeseori, mi-a fost
acordat acest interviu ale cărui
prime întrebări şi răspunsuri le
puteţi citi mai jos.
Bordea Marius: Înainte de a
răspunde la întrebări, doresc să vă
mulțumesc pentru amabilitatea de
a-mi oferi ocazia ca realitatea, așa
subiectiv cum am perceput-o eu,
să rămână scrisă celor de azi dar și
generațiilor viitoare. Suntem în
perioada postului și sinceritatea
răspunsurilor mele vă garantez că
va reflecta realitatea celor trăite și
nu ”folclorul” lansat de mulți
amplificatori de zvonuri. Sunt la
dispoziția întrebărilor Dv. oricât
de incomode ar fi.
Dana Deac: Aţi fost Director general la Industria Sârmei/ Mechel
SA şi Vicepreşedinte MechelEuropa Centrală și de Est. V-aţi
pus amprenta pe destinul multor
familii nu doar din Câmpia Turzii,
ci şi din întreaga Comunitate
Urbană Turda-Arieş. De asemenea, aţi fost o bună bucată de
timp preşedintele PSD Câmpia
Turzii care în perioada aceea era
un partid numeros în localitate şi
aţi fost consilier local. Apoi aţi
ales să vă retrageţi din toate acestea. Cum de un om atât de activ ca
Dv a ales să stea deoparte şi încă
atât de mult timp?
BM: Întrebarea Dv implică un
răspuns complicat, iar eu doresc
să fiu cât mai explicit, cu
răspunsuri simple. Înșiruirea pe
care ați făcut-o arată tocmai că am
fost (și consider că sunt) o
persoană care nu m-am ferit de
provocările vieții iar acestea au
avut fiecare istoria lor pe care pot
să o descriu și s-o probez ca
vorbele să aibă acoperire.
Înțeleg că se percepe că eu m-aș fi
retras ”strategic” din toate
funcțiile, dar nu este aceasta realitatea. Cine va citi acest interviu
până la capăt va înțelege cu
siguranță ce s-a întâmplat și cum
s-a ajuns aici. Ca să nu se creeze
suspiciuni, aș vrea să subliniez că
nu doresc să-mi creez simpatie
sau compasiune, nu urmăresc ca

alții, revenirea pe scena politicii,
singura dorință a mea este ca
adevărul să răzbească și să fie
cunoscut. S-a încercat și se
încearcă încă, ca această comunitate, locuitorii din zona Câmpia
Turzii, să înghită minciuni
favorabile unora, să accepte, cel
puțin temporar, că ar trebui
conduși de personaje cu formă,
dar goale de conținut. Și cu asta
vă asigur că ne îndepărtăm tot mai
mult de drumul care asigură prosperitatea locuitorilor. Conjunctura
le-a fost favorabilă, societatea din
România s-a îmbolnăvit în toate
sectoarele vieții sociale, și în
aceste condiții s-a putut ajunge la
situații greu de crezut. Prin
întrebarea Dv. ați pus de la
început degetul pe rană, aș zice cu
sinceritate, chiar pe mai multe
răni.
Eu m-am născut și am crescut în
Câmpia Turzii, deci am fost în
contact permanent cu spiritul
locului. Constat cu durere că
unele mediocrități amputează
trecutul local și încearcă să-l
modifice după forma și aspectul
lor ca să-şi facă loc într-o
comunitate care îi așezase la locul
modest pe care îl merită. Toată
lumea are loc sub soare, dar unii
construiesc, iar alții demolează,
pentru că în moloz sunt obișnuiți
să trăiască. Rămâne să alegem
cum vrem să trăim, dar să facem o
alegere conștientă, și atunci nu ne
vom mira că elevii slabi ajung la
butoane și sfidează comunitatea,
iar elevii buni părăsesc localitatea. Aparent, am stat deoparte,
dar doar aparent, iar atacurile
repetate la adresa mea dovedesc
că și dacă am tăcut, am deranjat.
Să intru într-un dialog în care eu
aduc dovezi scrise, poze, filme,
care să susțină argumentele, iar ei
să aducă vorbe de la radio șanț?
DD: Există voci, mai ales în
ultima perioadă de timp, care,
atât în real, cât şi în mediul
online, vă aduc diferite acuze, iar
Dv nu aţi dat nicio replică, dând
apă la moara celor care văzând
tăcerea Dv spun că cineva vă are
la mână şi că acuzaţiile sunt
reale. Ce ne puteţi spune despre
acest lucru?
BM: Constatarea dumneavoastră
este pertinentă. Da, eu am evitat
să intru în dispute publice inutile
care se doreau capcane care
urmăreau ca anumite persoane
să-și crească audiența și în
viziunea lor să-și ridice valoarea
prin senzația că pot boxa cu o
persoană atestată (am totuși
diplome de la primele 3 universități recunoscute valoric din
România), deci am fi ajuns să
apărem egali într-un circ inutil.
Poți purta o dispută în care unul
dintre combatanți vorbește cel

mult din auzite? Niciuna dintre
acele voci nu a fost pe front, sigur
la figurat, ori atunci viteji după
război pot fi toți.
Vă răspund foarte clar la întrebarea cu avutul la mână: nu mă
poate avea la mână din simplu
motiv că am fost probabil cea mai
vânată persoană, am avut nenumărate controale de la toate
organele statului, de la acționarul
rus, de la cele mai renumite structuri profesionale (Ernst&Yang,
Pricewaterhouse Coopers etc), și
toate acestea au confirmat că eram
o persoană competentă și responsabilă de faptele mele. Credeți că
dacă aveau ceva cât de mărunt să
mă agațe m-ar fi cruțat?
Celebrul Pănuș (șeful serviciului
Risc), care la plecare mi-a
mărturisit că el a fost adus cu
tema de a umbla special și cu
toate metodele cunoscute, să mă
găsească cu ceva, timp de un an
de zile, dar nu a mai întâlnit un
om ca mine pe care să nu-l poată
agăța? Poate realizați că aceia
care mă atacau sau încă mă mai
atacă sunt în afara domeniului, și,
ca să vă spun sincer ce cred
despre ei, este că la primul duel
real din nenumăratele pe care eu
le-am avut, lor le cădeau
pantalonii de pe ei, fiind niște
personaje lașe. Doar îi cunosc
foarte bine... Din tribună toți
spectatorii pot comenta, dar jucătorii greșesc dacă intră cu ei în
dialog. Iar dacă doresc să joace, să
le spună cineva regulile jocului și
că ei stau tot timpul în ofsaid.
Cu firma E&Y am făcut dosarul
pe baza căruia Mechel s-a listat la
bursa de la New-York și în prima
zi de listare s-au atras 237
milioane de dolari USA. Nu cred
că a fost ceva simplu și comun, iar
acei comentatori ai mei nu cred că
înțeleg nici coperțile unei astfel de
lucrări! ISCT avea anual o cifră
de afaceri de aprox. 150 mil.euro,
adică de zeci de ori bugetul anual
al municipiului. Și atunci nu
credeți că este cam mare diferența? Cu cine să intru în dispute,
cu cei care, astfel, ar fi mutat
atenția publicului de la incompetența lor?
Sper ca cititorii acestui interviu să
realizeze că nu am intrat în
dispute inutile, deși ne place
circul între români, pentru că la
durerea generată de pierderea
locurilor de muncă în zonă, eu nu
puteam să o adâncesc. De altfel,
cei ce căutau să mă provoace, nici
nu au lucrat în ISCT, nu aveau
niciun obiectiv concret, doar să
urce pe un eventual cadavru și să
apară ca mari victorioși, cu
convingerea că locuitorii zonei
sunt niște idioți. Și cred că astfel

de oameni nu merită atenție chiar
deloc.
Ca să aduc argumente suplimentare, o să vă dau 2 perle de la unul
dintre aceștia (și eu nu vorbesc
din auzite, am fost auditor):
- ”o să fac Academie de fotbal la
Câmpia Turzii și o să-l aduc la
inaugurare pe Johan Cruyff” (nu-l
poate aduce nici Hagi!);
- ”o să-l aduc la Câmpia Turzii să
vă vorbească pe Dalai Lama”
(nu-l poate aduce nimeni în
România”). Au acoperire afirmațiile de mai sus, sau sunt generate
de o minte puerilă? Putem avea
concetățeni care să înghită așa
gogoși exage-rate? Cu astfel de
oameni pot intra eu în dispute?
Niște disperați care nu știu cum să
capteze atenția publică? Am
considerat că este mai bine să
vorbească singuri și minciunile
să-i îngroape.
DD: Din punctul meu de vedere,
împărtăşit şi de alţi oameni cu
care am discutat, este ciudat că
cel mai virulent acuzator, cel care
vă ia numele şi realizările în
derâdere, este chiar un fost coleg
de-al Dv. Şi, mai mult decât atât,
este omul pe care l-aţi sprijinit să
se afirme atunci când nu ştia
nimeni despre el şi aţi avut
încredere deplină în el. Şi a urcat
foarte sus, ajungând să vă ia locul
la preşedinţia PSD Câmpia
Turzii, să ajungă city-manager, să
vă dea la o parte. Tirada acuzelor
sale împotriva Dv, care merge
până la a afirma că Dv aţi distrus
Industria Sârmei, e remarcată
destul de des pe pagina sa de

Facebook. Iar Dv nu aţi dezis
niciodată acuzele acestea. De ce
este înverşunat Petre Pop pe Dv şi
de ce nu aţi răspuns acuzelor care
vi le-a adus de atâta vreme?
BM: Abordați acum relația cu un
fost coleg. Să începem cu
începutul privind activitatea mea
politică: în 25 mai 1995, la
rugămintea directorului general
de la acea dată, în biroul lui și în
prezența a trei persoane din ClujNapoca am acceptat să construiesc la Câmpia Turzii o formațiune politică locală a PDSR. La
primele alegeri locale din 1996
s-au obținut 2 locuri de consilieri
locali în condiția în care eu m-am
trecut pe lista candidaților PDSR
pe poziția 16, iar asta spune
suficient pentru cine vrea să
gândească. Apoi, la alegerile din
2000, am devenit mai activi și am
obținut 6 locuri de consilier local
și locul de primar. Deși prin
alegerile interne în PDSR eu am
fost desemnat să candidez, la
rugămintea doamnei Hanga și a
soțului dânsei, am renunțat în
favoarea lui.
În acea campanie am aflat că între
contracandidați, din partea partidului PSDR (Sergiu Cunescu)
sunt niște tineri, printre care Gal
Avram, Pop Petru, Cuc Florin și
alții. Unii poate își amintesc de
fluturașii lansați de aceștia din
avion deasupra uzinei și orașului.
Acțiunea, aparent spectaculoasă și
de impact, a însemnat și prima
țeapă trasă unuia dintre oamenii
de afaceri din localitate.
(continuare în pagina 7)
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a, ultimul Director General român
Câmpia Turzii (partea I)
(urmare din pagina 6)
În anul 2001, prin decizia
Bucureștiului, PDSR a absorbit
PSDR, constituindu-se noul PSD.
Doresc să subliniez că cele
conținute în întrebarea pe care ați
formulat-o au avut o istorie
anterioară similară în care doar
personajul a fost altul, respectiv
Gal Avram.
Campania din 2004 am gestionat-o personal și am avut o abordare
atipică, și după mulți, apolitică.
Spre surprinderea tuturor, nu am
permis niciun discurs politic
pentru că eram convins că faptele
trebuie să determine electoratul, și
nu vorbele. Și s-a obținut un scor
de 43% înainte de redistribuire și
49% în final. În ziua votului, Gal
A. îmi spune că a aranjat în PSD
ca el să ajungă viceprimar. Prin
faptul că am apreciat să nu-l
exclud din partid când a cerut
acest lucru Alexandru Atanasiu,
(și erau motive întemeiate) și am
fost tolerant (considerându-l tânăr
necopt), unii membri din PSD
mi-au reproșat că îl țin în brațe.
Acum vor afla cu toții că în ziua
votului, în 2004, i-am spus
categoric lui Gal că nu sunt de
acord să ajungă el viceprimar,
chiar dacă are avizul primarului
Vasinca și că trebuie să se
corecteze și să convingă că merită
acest post onorabil.
Sigur că din acea zi am devenit
dușmanul numărul 1 al lui și al
unora din anturajul lui. Am fost
atacat timp de 2 ani prin toate
metodele pe care le-a putut gândi,
de la articole denigratoare în
ziare, până la telefoane indecente
la ore nocturne, sau la tentative de
șicanare pentru a deranja căsătoria fiului meu (a adus o
basculantă cu număr de Sălaj să
perturbe coloana atât la ceremonia civilă, cât și la cea religioasă,
a organizat ziua clătitei pentru
perturbare sonoră etc.). După mai
bine de 2 ani de luptă subterană, a
abandonat. Dar n-a trecut mult și
a început ceva similar cu celălalt
personaj menționat în întrebare,
Pop Petre. Pe Pop l-am angajat
la clubul ISCT când încă nu-l
transferasem la Consiliul Local.
Cum nu avea nicio pregătire și
era și handicapat fizic, nu
aveam unde să-l angajez în
fabrică, așa că l-am plasat la
club. Se poate verifica că eu i-am
semnat în calitate de președinte
CA al ISCT spațiul din club pentru sediul Tin Tim-ului, apoi l-am
susținut să aibă 1000 lei/lună
(RON) din bugetul local. Și
trebuie să știe toți că acei bani nu
au fost utilizați niciodată (niciun
leu) pentru PSD. Numai el știe
cum i-a folosit… Și suma anuală
rezultată este destul de consisten-

tă, și a primit-o foarte mulți ani.
Eu am vrut să utilizeze banii în
activități utile tineretului local și
nu bănuiam că îi va stimula pofta
de bani în interes personal. Dar
mi-am zis că, fiind un handicapat,
să aibă o activitate care poate
ajunge cândva să fie utilă
comunității. Am avut un sentiment creștin și recunosc că abia în
2008 m-am convins de activitățile
perfide care nu urmăreau decât să
mă izoleze și să mă sape. Anterior
am primit mesaje de acest soi prin
îndepărtarea lui Puiu Bretoiu,
A.Mischian, Cuc Florin, Popovici
C. și dintr-un studiu sociologic
făcut profesionist de echipa D-lui
Vasile Dâncu.
Cât timp a fost viceprimar Todea
Dorel, de fiecare dată când
ajungea să aibă ocazia, Pop îmi
șoptea că Todea este un simbol al
comuniștilor ticăloși, că ne face
de râs în Primărie, că toată ziua
este beat și cade de pe bicicletă,
că trebuie dus pe brațe acasă etc.
Mă solicita lunar să-l schimb din
funcția de viceprimar și atunci
nici nu bănuiam că se vedea pe el
pe acest post. La experiența mea,
îmi era clar că vorbea în el o ură și
o invidie periculoase, și, logic, nu
am acționat contra lui Todea.
În perioada 2004-2008 cât viceprimar a fost profesorul Tulai
Ioan, Pop a continuat serialul
denigrărilor spunând că Tulai nu
știe nimic, are un limbaj de lemn
etc. Dar să ajungem în campania
locală din 2008 când am constatat
o atmosferă permanentă de scandal la sediu PSD (locația sediului
era lângă poștă) pe toată durata
campaniei, atmosferă creată de
Pop sub pretextul conflictului
dintre el și profesorul Tulai. Totul
era o perdea de fum și nu urmărea
decât otrăvirea atmosferei în
sediu și între membrii partidului.
Apoi, pierde (așa a susținut) toate
adresele de email a aproximativ
350 de tineri, ca să nu putem
acționa pe internet, modifică
programul de întâlniri cu cetățenii
ca să poată fi lansată suspiciunea
că Bordea are ceva probleme cu
fabrica, afișează un banner greșit
în zona centrală și multe altele.
Este și perioada când el simte că
știu ce face și devine agitat. Unul
dintre membri îmi spune că
imediat ce eu părăsesc sediul, Pop
începe să mă ponegrească și să le
ceară și altora să mă sape.
Fără a avea aprobarea mea sau a
partidului, în prima ședință de CL
de după alegeri se autopropune
viceprimar, dar vede (și am dorit
să vadă el și alții) că îl resping la
votul secret (care nu am dorit să
fie secret), considerându-l incapabil de un asemenea post. Dar el
avea deja cazul Gal petrecut

anterior și a fost mult mai perfid
decât acesta. Tot el mă încearcă și
îmi spune că are poze cu primarul
într-un cazinou din Dubai și să le
folosim împotriva lui. Îi spun că
eu nu fac o astfel de politică. În
același an Pop este mutat de la
club la piață. Într-un dialog clarificator cu primarul, acesta îmi
spune motivele deciziei, iar eu
ulterior i le spun lui Pop: tu
vămuiești tot ce poți și ai o
mulțime de reclamații (avea în
responsabilitate căminul de
nefamiliști, sala sporturilor și
clubul). Reacția lui, se face roșu
ca racul că s-a aflat. Oricum,
știam deja că are o mare
slăbiciune la bani, și faptul că am
interzis să se primească sponsorizări pentru partid, faptul că nu
i-am numit în consilii de administrație să-și adune bani, i-a
deranjat grozav atât pe el, cât și pe
cei care prin politică urmăreau să
se căpătuiască.
Cu sinceritate vă mărturisesc că
niciodată nu am acceptat să fiu
membru în consilii de administrație cât timp am fost in politică.
Și priviți: după plecarea mea, Pop
adună toate veniturile care le
poate face din astfel de poziții,
chiar dacă nu-l recomandă nicio
calitate. Clar că deosebirile au
fost și sunt atât de mari între noi,
încât sunt convins că a suferit
mult din cauza condițiilor de etică
pe care le-am impus în perioada
cât am condus PSD. Prin construcția mea, știu că banii se
câștigă prin muncă, iar în politică
nu activezi ca să aduni bani, ci ca
să servești comunitatea. Politica
lui PP era să-i îndepărteze pe toți
cei pe care nu-i putea controla, și
pot exemplifica (cei mai
cunoscuți de public): Morar
Rareș, Horațiu Hatos, Geană
Ionuț, Matei Gh., Hanga R și
mulți alții. În anul 2012 primesc
anterior campaniei multe mesaje,
unele scrise, prin care sunt
informat că PP are discuții
individuale prin care vrea să
convingă membrii PSD să mă
elimine de pe liste.
Acesta este personajul. Sunt încă
multe care pot fi menționate, dar
cred că ajunge. Sigur că aruncă cu
noroi, că doar făptașii caută să-și
acopere faptele murdare. Și sper
că puteți constata că nu poate să
mă aibă la mână… Spre rușinea și
nimicnicia lor, Pop și Hanga, în
prima ședință de CL din 2012
schimbă organigrama numai și
numai ca să-i taie salariul soției
mele. Până acolo au coborât, iar
eu am primit putere de la D-zeu să
suport. Binele pe care îl faci
trebuie să nu rămână nepedepsit.
Nu a contat că personal am ajutat
și alți membri din familiile lor, nu
numai pe ei. Dar au dovedit că

sunt oameni mici, plini de ură și
invidie, iar eu am încercat să mă
controlez și să nu le achit nota de
plată (deși am suficiente dovezi
despre multe alte fapte urâte pe
care le-au comis și la care am fost
martor). Cât de josnic poți să fi să
ataci familia altuia de pe poziție
de forță (primar și administrator
public) și să-i spui victimei că nu
avem nimic cu Dv., dar avem cu
soțul… Și ce aveau? Că am
afirmat cu convingere că Hanga
nu este candidatul de care are
nevoie Câmpia Turzii la data
respectivă, iar evoluția evenimentelor a confirmat întru totul că
am avut dreptate? Și chiar dacă nu
aveam, nu puteam să am o altă
părere decât ei? Sau sinceritatea
trebuie pedepsită?
DD: Acum, la mulţi ani după ce a
avut loc, cum vedeţi privatizarea
Industriei Sârmei? Consideraţi că
alegerea ruşilor a fost un lucru
bun sau era mai bine ca Guvernul
să fi ales pe indianul de la Galaţi
sau pe altcineva?
BM: Au trecut 14 ani de la data
privatizării. Sper ca cititorii
acestui interviu să aibă curiozitatea de a afla istoria trăită de
mine privitor la această etapă a
ISCT-ului. Guvernele României
din perioada 1997-2000 au
desemnat o comisie să negocieze
cu Banca Mondială viitorul unei
mari părți a economiei naționale.
Comisia era condusă de Ministrul
transporturilor la acea dată, Traian
Băsescu, iar documentele rezultate au purtat numele PSAL 1 și
PSAL 2. Aceste documente
prevedeau că România se obligă
să privatizeze o listă de unități
economice cu capital majoritar de
stat. Pe lista PSAL 1 era cuprins și
ISCT-ul, iar cel puțin o parte din
mecanismul privatizării era agreat
și de UE (mă refer la ajutorul de
stat).
Și acum, să vă relatez situația în
care se afla ISCT până la
privatizare. Confruntată cu haosul
creat după revoluție, cu amatorismul unor guverne sau interese
obscure, cu o stare de dezechilibru a pieței interne, cu frământări sociale interne și cu salturi
nocturne de prețuri la utilități de
300%, cu o conducere care învăța
și se adapta din mers, combinatul
a trecut prin momente delicate,
unele critice și chiar dureroase.
Pot aprecia că intervalul de minim
a fost atins în perioada 19971999, dar și anterior au fost
perioade dificile în 1991, 1993,
1995. Cu altă ocazie pot dezvolta
aceste etape. Din 2000 conducerea uzinei a încercat să aducă
situația economică la un normal și
să pregătească ISCT de momentul
privatizării (s-a comunicat de

către guvernanți că această
tranziție nu poate fi evitată).
Uzina a suportat unele transformări organizatorice și tehnologice
și a încheiat și semnat ultima fază
de modernizare (turnare continuăcontract semnat cu firma
Voestalpine în 2002 și înregistrat
inclusiv la APAPS în sediul căreia
s-a și finalizat negocierea).
Privatizarea industriei metalurgice începuse, și deja uzinele de la
Oțelul Roșu, Călărași, Galați,
Târgoviște, își schimbaseră
acționariatul. Ceea ce am constatat era că la toate a fost interesat
un singur cumpărător și acesta a
preluat uzinele la un preț care
părea foarte mic.
ISCT-ul a reușit să atragă 6 firme
străine care să dorească să îl
cumpere, toate din Europa,
respectiv
Italia,
Germania,
Anglia, Austria și Elveția. Sigur
că am avut o satisfacție pentru
acest lucru și am apreciat că s-au
creat condițiile ca priva-tizarea să
fie una de succes. Pot să vă
confirm că în 2002 am avut vizite
de la aceste firme interesate și,
atât reprezentanții firmelor, cât și
consultanții angajați de aceștia, au
avut aprecieri laudative despre
cum arată și funcționează ISCT,
comparativ cu alte uzine.
Îmi aduc aminte cum, după 4 ore
de vizită în uzină, mâna dreaptă a
lui Mittal (pe atunci DG la Galați)
mi-a spus că nu a văzut așa o
uzină bine organizată și să fiu
sigur că eu voi rămâne directorul
general și după privatizare (de
față a fost Ionel Borș ultimul DG
de la Sidex Galați). Statul își
exercita atribuțiile de acționar
principal prin ministerul numit
APAPS, și este demn de reținut că
în vara lui 2002 a desemnat un
administrator special al ISCT-ului
în persoana unui director din
APAPS, respectiv Ungureanu
George.
Cu siguranță că eram o persoană
dificilă
pentru
conducerea
APAPS-ului, și au dorit ca
procesul de privatizare să-l poată
controla mai bine. Ofertele de
cumpărare a ISCT s-au depus la
APAPS până la data de 24
decembrie 2002. A fost prima și
singura uzină siderurgică care a
avut mai mulți cumpărători.
APAPS a constituit o comisie de
selecție și desemnare a câștigătorului, comisie care a avut ca
președinte un alt director din
APAPS, Hațegan Ioan. Subliniez
că eu nu am fost membru în
comisie, nu am avut nicio
tangență cu procesul de privatizare.
(Va urma)
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Bugetul Companiei de Salubritate Câmpia Turzii, aprobat!
Sergiu JUCAN

B

ugetul de Venituri și Cheltuieli al Companiei de
Salubritate Câmpia Turzii a
fost aprobat în ultima ședință de
Consiliu local. Astfel, printr-o
scrisoare înaintată către Primăria
municipiului Câmpia Turzii, de către
Cristian Cîmpean, directorul general al
Companiei de Salubritate, se cerea
introducerea pe ordinea de zi a proiectului de aprobare a BVC al Companiei
de Salubritate.
Cu o documentație foarte bine făcută,

remarcată de către consilierii locali,
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al
Companiei de Salubritate a trecut fără
probleme. Astfel, Compania de
Salubritate își propune să realizeze
venituri în sumă de 5.025 mii lei, în
timp ce cheltuielile sunt estimate la
5006 mii lei, preconizând un profit
brut de 19 mii lei.
Din anexele scrisorii de aprobare a
BVC-ului, am putut afla că, la capitolul VENITURI, Compania de
Salubritate va aduce venituri din serviciile de salubritate prestate către
populație, gospodării, asociațiile de

locatari, agenții economici, din chirii
containere și pubele, din vânzarea
deșeurilor reciclabile, dar și din alte
servicii diverse.
La partea de cheltuieli, Compania de
Salubritate își propune un procent de
5% mai mic față de anul 2016, astfel:
* cheltuieli cu bunuri și servicii 2.073
mii lei/an
* cheltuieli cu impozite, taxe și
vărsăminte 90 mii lei/an
* cheltuieli cu personalul 2.626 mii
lei/an
* alte cheltuieli de exploatare 217 mii
lei/an.

Şi bugetul Domeniului Public Câmpia Turzii, aprobat!
Domeniului Public Câmpia Turzii sunt din
lucrările de modernizare, întreținere,
reparații drumuri și străzi din municipiul
Câmpia Turzii, precum și din alte proiecte
de modernizare/ reabilitare drumuri, străzi,
din întreținerea spațiilor verzi, întreținere și
reparații parcuri de joacă, lucrări de
deszăpezire, din închirieri de utilaje și din
vânzari produse de seră.

Sergiu JUCAN

B

ugetul de Venituri și Cheltuieli al
Domeniului Public Câmpia Turzii
a fost aprobat, după o adresă
înaintată primăriei municipiului Câmpia
Turzii de către Horațiu Mândruțiu, directorul general al SC Domeniul Public.
Bugetul este fundamentat la nivelul sumei
de 2759,78 mii lei la partea de venituri și
2752,88 mii lei la partea de cheltuieli,
societatea propunându-și un profit brut de
6,9 mii lei. Majoritatea veniturilor

Cheltuielile Domeniului Public Câmpia
Turzii sunt cheltuielile cu bunuri și servicii,
Cheltuieli cu taxe și impozite, Cheltuieli cu
asigurările și protecția socială.

B.V.C. al Parcului Industrial Câmpia Turzii, aprobat!
Sergiu JUCAN

B

ugetul de venituri și
cheltuieli al Parcului
Industrial Câmpia Turzii
a fost aprobat în unanimitate de
către Consiliul local.
Printr-o adresă înaintată de către
Remus Matei, directorul genral al
Parcului Industrial Câmpia
Turzii, către primăria municipiului Câmpia Turzii, în care se
cerea introducerea pe ordinea de
zi a proiectului de aprobare a

BVC, am putut afla din anexele
acestei scrisori de intenție că, la
partea de venituri, Parcul
Industrial a preconizat suma de
155 mii lei, în timp ce la partea
de cheltuieli suma totală este de
151 mii lei, astfel se preconizează un profit de brut de 4 mii
lei.
Sumele din capitolul VENITURI
vor fi obținute din facturarea
firmelor din taxa de administrare
și servicii conexe și din cesionarea parcelelor de teren: 21.000

mp – teren cesionat Berg Banat,
6.900 mp – teren cesionat Marco
Plast, 8.300 mp teren cesionat
Berg Banat (luna martie 2017).
Pentru alte 2 parcele de 8100 mp
și 6700 mp se vor organiza
licitații publice deschise.
Partea de cheltuieli în sumă
totală de 151 mii lei cuprinde
cheltuieli pentru: materiale, combustibil, consumabile, energie,
apă, protocol, reclamă, poștale și
telecomunicații, impozite și taxe.

Au început lucrările de modernizare a drumurilor
din Câmpia Turzii
Sergiu JUCAN

Î

n Câmpia Turzii au început lucrările de modernizare
pe strada P-ța Mihai Viteazu (intrare de pe strada
Aurel Vlaicu, inclusiv zona Tiver, acces în strada
Laminoriștilor zona RomBiz).

Zona străzii Piața Mihai Viteazu, este un adevărat haos, drumuri denivelate, guri de canal care niciodată nu sunt la același
nivel cu șoseaua, pietonii nu au un trotuar de acces, iar
mașinile sunt oprite și pe o parte și pe alta a șoselei, în timp ce
circulația se desfășoară cu dificultate printre gurile de canal,
gropi și pietonii care se deplasează pe șosea.
Lucrările începute vor rezolva această problemă și vor ridica
mult comfortul locuitorilor din zonă, dar și a fluidizării
traficului.
În urma lucrărilor de modernizare vor apărea trotuarele care
vor fi realizate cu pavele autoblocante și vor fi încadrate cu
borduri. Vor fi realizate parcări oblice și perpedinculare și vor
apărea și spațiile verzi.
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Jolidon Internațional a demarat
producția la Câmpia Turzii
Sergiu JUCAN

P

rimarul
municipiului
Câmpia Turzii, Dorin
Lojigan a anunţat luni, 8
mai, că a avut loc inaugurarea
oficială a secției de la Câmpia
Turzii a societății Jolidon Internațional.

Bugetul Turzii contribuie
la finanțarea cheltuielilor necesare
pentru organizarea finalei Cupei
Challenge la handbal masculin

A

Suma acordată de forul deliberativ turdean, potrivit
unei hotărâri a Consiliului local, întrunit vineri, 12 mai,
în ședință deîndată, se va folosi pentru finanțarea
cheltuielilor de cazare, masă și transport, prilejuite de
deplasarea formației Potaissa Turda la Lisabona, unde
handbaliștii turdeni vor juca prima manșă a finalei
Cupei Challenge EHF, în compania formației Sporting
Lisabona.
De asemenea, din cei 250 de mii de lei alocați
Asociației Handbal Club Potaissa Turda de la bugetul
local, se vor mai plăti medicamentele necesare
sportivilor, echipamentele suplimentare, costurile
închirierii Sălii Sporturilor ”Horia Demian” din ClujNapoca, precum și cheltuielile pentru asigurarea pazei
și a ordinii la partida retur, achitarea taxei EHF pentru

Condamnat pentru dare de mită
La data de 25.04.2017, procurorul competent din cadrul
Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj a încheiat acordul de
recunoaştere a vinovăţiei cu inculpatul H.C.V., persoană fără
calitate specială, şi a propus condamnarea acestuia la pedeapsa
de 1 an şi 5 luni închisoare cu suspendarea sub supraveghere a
executării pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani
pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită.

În fapt, din probatoriul administrat în cauză s-a reţinut că, în
intervalul 22.02.2017 – 24.02.2017, inculpatul H.C.V. a oferit
sume de bani şi foloase materiale (1000 de euro, respectiv 500
de euro şi 3 mc de material lemnos) unor agenţi de poliţie din
cadrul I.P.J. Cluj – Secţia 4 Poliţie Rurală Câmpia-Turzii, pentru
ca aceştia să nu îi întocmească dosar penal pentru săvârşirea
infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului
sau a altor substanţe.

Felicitari, Jolidon International!
Sunteți un partener onest si de
nădejde pentru Câmpia Turzii, a
spus Lojigan.

sociația Handbal Club Potaissa Turda va beneficia de 250 de mii de lei (2,5 miliarde de lei
vechi) acordați de la bugetul local, cu titlul de
contribuție a autorităților turdene la finanțarea cheltuielilor prilejuite de disputarea finalei Cupei Challenge
EHF de formația de handbal masculin Potaissa Turda.

POLIŢIA INFORMEAZĂ

Totodată, prin acord s-au stabilit următoarele: condamnatul va
urma un program de reintegrare socială, va presta o muncă
neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 70 de zile
şi va plăti 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

În prezent lucrează aproximativ 50
de angajați, însă tendința este de
mărire a echipei de producție la
peste 100 de angajati pe schimb,
urmând ca la capacitate maximă să
se lucreze în 3 schimburi.

Emil HĂLĂŞTUAN
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În cauză, la data de 22.02.2017, au fost depuse la Serviciul
Judeţean Anticorupţie Cluj două denunţuri care au făcut obiectul
dosarului penal 265/P/2017 înregistrat la Parchetul de pe lângă
Tribunalul Cluj.
Dosarul a fost instrumentat cu ajutorul ofiţerilor D.G.A. - S.J.A.
Cluj, care au avut ordonanţe de delegare în acest sens.

Poliţiştii au premiat trei elevi
de la Şcoala Gimnazială
„Mihai Viteazu” Câmpia Turzii

participarea la finala Cupei Challenge și asigurarea
unei suprafețe de joc corespunzătoare standardelor
EHF.
Asociația Handbal Club Potaissa Turda s-a înființat ca
urmare a asocierii dintre clubul de handbal și Consiliul
local din Turda. Ulterior, AHC Potaissa Turda a
încheiat un parteneriat în virtutea căruia obține
finanțare și din partea societății comerciale Salina
Turda SA, ce contribuie cu 100 de mii de lei, lunar, la
susținerea financiară a activității handbalistice locale.
În luna aprilie, AHC Potaissa Turda a semnat un contract de sponsorizare cu firma italiană Mapei, producător de adezivi pentru construcții.
Partida tur a finalei celei de-a treia competiții europene
destinată echipelor de club, dintre Sporting Lisabona și
Potaissa Turda, se va disputa în 21 mai, la Lisabona.
Meciul retur va avea loc în 27 mai, cu începere de la ora
17, în Sala Sprturilor ”Horia Demian” din Cluj-Napoca.
Formația turdeană este singura echipă de club din
România calificată în finala unei cupe europene, în anul
competițional 2016-2017. În același timp, evenimentul
constituie o premieră absolută pentru sporturile de
echipă din Turda, dar și din județul Cluj.

Inspectoratul de Poliție Județean Cluj promovează spiritul civic
și încurajează actele prin care comunitatea contribuie la prevenirea faptelor antisociale.
Vineri, 12 mai a.c., trei elevi ai Școlii Gimnaziale ,,Mihai
Viteazu” din Câmpia Turzii au fost felicitați și le-au fost înmânate diplome din partea Inspectoratului de Poliție Județean Cluj
în prezența colegilor de clasă și a conducerii istituției de
învățământ, pentru spiritul civic de care a dat dovadă.
În fapt, la data de 10 mai a.c, trei elevi din clasa a V-a B ai Școlii
Gimnaziale ,,Mihai Viteazu” din Câmpia Turzii, au găsit într-un
loc public suma de 150 lei pe care au predat-o Poliției municipiului Câmpia-Turzii.
Pentru conduita adoptată și promovarea actelor de acest gen,
elevii au fost felicitați în cadru festiv, iar reprezentantul
Inspectoratului de Poliție Județean Cluj le-a înmânat diplome de
merit.
Poliţia clujeană mulţumește cetăţenilor care îşi asumă un rol
activ în viaţa comunităţii și vin în sprijinul oamenilor legii!
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EDITORIAL
Legea compensației, în era performanțelor absolute

Emil HĂLĂŞTUAN

C

alificarea echipei de
handbal
masculin
Potaissa Turda în finala
unei cupe europene intercluburi,
performanță nemaiatinsă vreodată
la un sport de echipă, pe plan
local, ce se constituie totodată
într-un record și pentru județul
Cluj, merită menționată și mai
încolo de paginile de sport ale
ziarelor.
Performanța Potaissei a început să
se clădească cu mulți ani în urmă,
nu numai de când echipa joacă în
prima ligă a handbalului românesc. Germenii succeselor de azi
au răsărit din bitumul terenului de
handbal de la ”Chimie 1” unde
Flaviu Sâsâeac, actualul președinte al Asociației Handbal Club
Potaissa, sau Aurel Oroian, unul
dintre cei care pregătesc ”schimbul de mâine” la Potaissa își
zdreleau coatele și genunchii în
încercarea de a menține echipa de
SC TODA PRESS SRL
J12/269/2010
CUI: RO 26538381
Capital social: 200 lei
Sediul social: Turda, jud. Cluj
str. 22 Decembrie 1989 nr. 44
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str. M. Eminescu nr. 6-8
Tel./fax: 0264-317838
cont IBAN Banca Transilvania:
RO24BTRL05101202S85779XX

handbal a Turzii în ligile inferioare, pentru a nu pierde
contactul cu nivelul național al
acestui sport. Aceasta se întâmpla
prin anul 2000, când Potaissa activa în Divizia B, cel de-al treilea
eșalon al handbalului românesc.
Apoi, sămânța performanței de
azi, unică în analele sportului
turdean, s-a răsădit în Sala
Sporturilor ”Horia Demian” din
Cluj-Napoca, unde, în cel mai de
fără cusur anonimat, Potaissa își
disputa partidele în Divizia A, pe
care le pierdea pe ”bandă
rulantă”, în afară de cele cu vreo
altă echipă mai sărmană, de la
care formația turdeană culegea
punctele necesare salvării de la
retrogradare.
Dar înfrângerile de atunci au călit
ambițiile unui grup de oameni
care s-au încăpățânat să creadă că
la Turda se poate face handbal de
înaltă performanță, până ce și
autoritățile locale au crezut
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același lucru și au consimțit să
sprijine ”aventura” lui Sâsâeac, a
fraților Gal, a lui Oroian și a
celorlalți bărbați hotărâți să
demonstreze că Turda are loc pe
harta marii performanțe sportive,
întâi la nivelul țării și apoi la nivel
european.
Calificarea echipei de handbal
Potaissa Turda într-o finală de
cupă europeană demonstrează că
legea compensației acționează și
azi, ca și ieri, ca și de când lumea.
Mă gândesc la dezamăgirea
resimțită de fotbaliștii de la
Arieșul Turda, care au câștigat
Cupa României, în anul 1961, dar
Federația Română de Fotbal nu a
înscris clubul turdean în Cupa
Cupelor, deși Arieșul își câștigase
acel drept pe teren și nu oricum, ci
după un marș triumfal, încheiat
apoteotic pe stadionul Republicii
din București, unde divizionara B
din Turda învingea pe Rapid, la
acea vreme principala pepinieră a
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echipei naționale a României,
căreia formația din Giulești îi
dădea șapte din cei 11 titulari.
În aceeași ordine de idei, se poate
spune că handbaliștii, prin
performanța lor, i-au răzbunat pe
fotbaliștii Arieșului din 1961, dar
și pe generația Arieșului care, în
anul 1981, era împiedicată de
manevrele din culisele forbalului
românesc să treacă de Politehnica
Timișoara în semifinale, pentru că
o calificare a formației turdene în
finală, echivala, atunci, cu o
participare
în
competițiile
europene intercluburi.
Și mai marii fotbalului românesc
au barat iarăși drumul Arieșului
spre Europa.
De aceea s-ar cuveni ca la partida
retur a finalei Cupei Challenge,
dintre Potaissa Turda și Sporting
Lisabona, ce se va disputa în 27
mai, la Cluj-Napoca, în aceeași
sală ”Horia Demian” unde
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Sâsâeac și compania au ”tras la
galere” pentru a pregăti performanțele de azi, să fie invitați și să
fie ținuți la mare cinste profesorul
Ioan Onacă ”ultimul mohican” al
Arieșului 1961 și jucătorii generației ”de după 20 de ani”.
Astfel li s-ar oferi acestora o
reparație morală pentru nedreptățile suferite numai din cauza
îndrăznelii de a se lupta de la egal
la egal cu mai marii fotbalului
românesc, ei, componenții unei
echipe mici, dintr-un oraș bun
doar să pompeze cifre mari de
producție în statisticile economice
ale regimului comunist.
Iar pentru coechipierii ”magisterului” Onacă, plecați, cu toții, la
marele meci cu eternitatea, s-ar
cuveni ca, înaintea începerii
partidei dintre Potaissa Turda și
Sporting Lisabona, din finala
Cupei Challenge la handbal
masculin, să „răsune” tăcerea
unui moment de reculegere.
ABONAMENTE
se pot face la orice oficiu poştal
sau la factorii poştali cu doar
5 lei/ lună + taxe poştale
Ziarul 21 se află la numărul
14.029
în catalogul publicaţiilor de la
Poşta Română.
Tiparul executat la
TIPOGRAFIA GARAMOND
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Ascultă Ştirile 21 – audio!
Sergiu JUCAN

Z

iarul 21 a lansat pe site-ul propriu Știrile 21 audio. Un proiect curajos, premieră pentru
online-ul local, Știrile 21 audio vin în ajutorul cititorilor de presă, astfel, într-un format
simplu, știrile 21 audio pot fi ascultate în timpul navigării pe internet ori în timp ce
consumatorul de presă poate desfășura și alte activități.
“Este doar o mică parte dintr-un proiect mare, după lansarea siteului nou, implementarea
“Știrile 21 audio”, vor urma și alte noutăţi în premieră pentru ceea ce înseamnă trustul Ziarul
21” – dau asigurări reprezentanții Ziarului 21.
Ziarul 21, cel mai longetiv ziar local, singura instituție media din zonă cu punct de lucru activ:
(redacția Ziarului 21 se află pe strada Mihai Eminescu), unde zi de zi, o echipă formată din:
Ada, Tania, Denisa, Lia, Emil, Sergiu, plus colaboratorii noștri, ascultă comunitatea și lucrează
pentru aceasta.

Sărbătorim 1 iunie!
Mickey şi Minnie
vor împărți 21 de cadouri

Sergiu JUCAN

A

șa cum și-a obișnuit cititorii,
Ziarul 21 nu lasă să treacă niciun
eveniment important fără a-i

Decupează talonul de concurs de la pagina 21, depune-l, pe numele copilului tău,
la chioșcurile de presă și poţi fi unul
dintre câștigătorii nostri.

premia.
Astfel, Mickey şi Minnie vor împărți 21
de cadouri pentru 21 de copii, de 1 iunie.
Concursul, lansat de Ziarul 21 în ediția
print, oferă posibilitatea ca 21 din copiii
dumneavoastră să aibă o surpriză din
partea lui Mickey şi Minnie.

Tragerea la sorți va avea loc pe 26 mai, la
sediul Ziarului 21, din Turda, strada
Mihai Eminescu nr. 6-8, numele
câștigătorilor vor fi afișate în ziar luni, 29
mai, iar premierea va avea loc joi, 1 iunie,
orele 12.00, la redacția Ziarului 21.

Crina Cristurean ratează
finala „Românii au talent”

Ada DURLAN

D

upă ce la preselecțiile „Românii au
talent”, tânăra de 13 ani din
comuna Luna a reușit să cucerească patru de DA, vineri seară când s-a
desfășurat semifinala concursului și telespectatorii au avut ultimul cuvânt, aceasta
s-a clasat pe locul trei, cu piesa „Pie Jesu”.

Din nefericire pentru Crina, preferații
publicului au fost Lorelai Moșneguțu și
dansatorii Hera Zaulet și Marius Moldovan.
Crina a fost votată de Andi Moisescu, iar
Andra și Florin Călinescu au dat votul
pentru Hera și Marius, iar decizia finală, a
Mihaelei Rădulescu, a fost ca Hera și
Marius să pășească în finală.
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Ceremonia dedicată sărbătorii zilei de 9 mai, la Turda

Emil HĂLĂŞTUAN

Î

n mesajul transmis cu
prilejul sărbătoririi zilei
de 9 mai, primarul
Turzii, Cristian Matei,
i-a îndemnat pe concetățenii săi să
formeze o echipă, împreună cu
autoritățile locale pentru a
îndeplini, împreună, dezideratul
dezoltării edilitare a orașului.

Ceremonia dedicată sărbătorii
zilei de 9 mai a avut loc, ca de
obicei, în fața monumentului
Eroilor Aviatori căzuți în luptele
de pe frontul de răsărit, în
războiul împotriva Uniunii
Sovietice, declanșat de România
în cea de-a doua conflagrație
mondială. Manifestările au
debutat marți, 9 mai, la ora 10, cu
oficierea unei slujbe de pomenire

a memoriei ostașilor români care
și-au jertfit viața în războaiele
pentru apărarea patriei.
După Te Deum-ul oficiat de un
sobor de preoți ai bisericilor
românești din Turda primarul
Cristian Matei a transmis mesajul
său adresat locuitorilor orașului,
pe care i-a îndemnat să formeze o
echipă, împreună cu autoritățile

locale, pentru a contribui astfel la
rezolvarea problemelor edilitare
ale municipiului de pe Arieș.
Ceremonia s-a încheiat cu defilarea gărzii militare, alcătuită din
ostași de la unitățile militare din
Garnizoana Turda și cu depunerea
de coroane la Monumentul
Eroilor Aviatori, amplasat în
apropierea Catedralei Ortodoxe
Române, din centrul orașului.

În 9 mai s-au împlinit 140 de ani
de la proclamarea independenței
de stat a României. În aceeași zi
s-au marcat 72 de ani de în capitularea Germaniei fasciste, act ce
a pus capăt luptelor purtate în
Europa în timpul celui de-al
doilea război mondial. Cea de-a
treia semnificație sărbătorească a
datei de 9 mai o constituie marcarea Zilei Europei.

9 mai, sărbătorită la Câmpia Turzii

de reculegere, care a încheiat momentul
oficial (forțați de lege).

Sergiu JUCAN

Z

iua Indepedenței, Ziua Victoriei,
Ziua Europei - 9 Mai, a fost
marcată și la Câmpia Turzii, într-un moment oficial scurt, în conformitate
cu legea nr.215/2016 privind ceremoniile
oficiale, publicată în Monitorul Oficial,
Partea I nr.915 din 14 noiembrie 2016,
unde a fost instituit un ansamblu de norme
desfăşurate de autorităţile şi instituţiile
publice, centrale şi locale care stabilesc
ordinea participanţilor la ceremoniile
oficiale şi reglementează atribuţiile
autorităţilor şi instituţiilor publice în
această materie.

“Neoficial” au mai depus coroane și alte
entități prezente la eveniment.
O pată neagră pe istoria acestei țări ar putea
fi legea legea nr.215/2016, care limitează
ceremonia oficială a omagierii celor care
s-au luptat pentru ca România, azi, să fie o
țară liberă.

Astfel, ceremonia oficială a început atunci
când a sosit şeful instituţiei participante cu
rangul cel mai înalt, iar depunerea
coroanelor de flori s-a desfăşurat cu
respectarea ordinii de precădere, şi anume:
- Primarul Municipiului Câmpia Turzii
- Consiliul Local al Municipiului Câmpia
Turzii, toate cu un preambul al soborului de

preoți prezenți la eveniment.
După monentul depunerii de coroane și

mesajul primarului municipiului Câmpia
Turzii, Dorin Lojigan, s-a ținut un moment

În altă ordine de idei, această lege vine să
întregească evenimentele care ar trebui să
fie niște sărbători, însă din lipsă de viziune
ele au fost transformate în adevărate
parastase: slujbele de pomenire făcute de
soboare întregi de preoți, coroane peste
coroane, și o stare generală de tistrețe care
domină aceste evenimente, fie că este
vorba de Ziua Europei, fie că e vorba de
ziua României, fie că e vorba de ziua
armatei, unde bravii nostri militari sunt
trecuți în plan secund, în prin plan
dominind slujbele de pomenire, coroanele
și politicienii.

ZIARUL 21
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Portul popular de pe Valea Arieșului ilustrat prin piese de muzeu

Emil HĂLĂŞTUAN

P

e Valea Arieșului se mai
găsesc vreo două cămăși
populare ”cu ciupag”
purtate odinioară de către femeile
din partea locului.
Alte patru asemenea ii, din
colecția lui Sebastian Baic, fac
parte din expoziția etnografică
deschisă, din 11 mai, la Muzeul
de Istorie din Turda.
Expoziția, organizată de muzeul
turdean, în colaborare cu Muzeul
Etnografic al Transilvaniei, din
Cluj-Napoca, ce se poate vizita
până în 15 septembrie, include
costume populare românești și
maghiare, din Mocănimea Arie-

șului, Rimetea și din Țara Moților.
Cu prilejul vernisării colecției de
costume populare specifice
locuitorilor din unele zone ale
Munților Apuseni, eveniment
desfășurat miercuri, 10 mai, de la
ora 13, muzeograful Fodor Attila,
specialist în etnografie, a
prezentat cele cinci secțiuni ale
expoziției ”Portul popular pe
Valea Arieșului”.
În holul muzeului, vizitatorul ia
cunoștință cu piese specifice
industriei casnice textile, întrebuințate pentru prelucrarea inului
și a cânepii.
În cea de-a doua secțiune a
expoziției se află expuse porturi
populare specifice unor zone

învecinate cu Munții Apuseni,
precum Călata, Mărgău sau Valea
Târnavelor.
Secțiunea a treia a expoziției
”Portul popular pe Valea
Arieșului” cuprinde două porturi
femeiești, un port bărbătesc și un
cojoc, specifice zonei Abrudului,
iar în secțiunea a patra se află costume populare maghiare, purtate
de către locuitorii satelor Rimetea
și Colțești.
Secțiunea a cincea a expoziției
etnografice deschise din 11 mai la
Muzeul de Istorie din Turda
cuprinde cele mai arhaice elemente ale portului popular din
zona Munților Apuseni, cele caracteristice costumelor populare

purtate de locuitorii din Mocănimea Arieșului.
Directorul adjunct al Muzeului
Etnografic al Transilvaniei, expert
dr. Totszegi Tekla, a remarcat că
expoziția găzduită de Muzeul de
Istorie din Turda se înscrie între
evenimentele ”ce vin în întâmpinarea trendului de reevaluare și
valorizare a portului popular, vizibil mai ales în rândul tinerilor”.
Astfel, în 16 mai se sărbătorește
Ziua Națională a Costumului
Popular din România, iar în 24
iunie Ziua Universală a Iiei.
Marcată pentru prima dată în 24
iunie 2013, Ziua Universală a Iiei
se sărbătorește acum în 50 de țări
de pe șase continente, a precizat

dr. Totszegi Tekla.
Piesele din colecția prezentată în
expoziția etnografică ”Portul
popular de pe Valea Arieșului”
găzduită în această vară de
Muzeul de Istorie din Turda, au
fost restaurate de către Mioara
Sîntioan și dr. Daniela Toader, de
la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, din Cluj-Napoca.
Alături de directorul Muzeului de
Istorie din Turda, Mariana
Pâslaru, la ceremonia vernisării
expoziției etnografice au mai participat viceprimarul Turzii,
Lucian Nemeș și colecționarul
Sebastian Baic, un neobosit
peregrin aflat mai mereu în
căutarea nestematelor portului
popular din Munții Apuseni.

Școala “Avram Iancu” din Câmpia Turzii,
câștigătoarea Proiectului Rotary
pentru educație

Sergiu JUCAN

Î

n contextul temei anului rotarian
actual care vizează educaţia, Club
Rotary Câmpia Turzii şi-a propus
să sprijine învăţământul din
municipiul Câmpia Turzii prin modernizarea unui laborator şcolar sau săli de clasă
din unul din colegiile/şcolile generale/grădiniţele/creşele din localitate.
Astfel, în data de 4 noiembrie 2016, Club
Rotary Câmpia Turzii a organizat balul
anual de caritate, bal aflat la a treia ediţie.
Suma strînsă cu ocazia acestui bal, aproxi-

mativ 20.000 RON, a fost utilizată pentru
modernizarea unui laborator şcolar la una
din şcolile generale din localitate.
Club Rotary Câmpia Turzii a desemnat
școala ”Avram Iancu” din Câmpia Turzii
câștigătoarea finanțării acestui proiect, al
cărui scop principal este sprijinul educației
acordate tinerilor elevi.
“Rotary Câmpia Turzii susține excelența.
Anul acesta tema Rotary Câmpia Turzii a
fost învățământul, astfel că pe 4 noiembrie
2017 am organizat un bal de caritate. Am
anunțat înainte toate organismele de

învățământ la nivel local și le-am propus un
concurs pe proiecte. Școala Avram Iancu a
câștigat concursul, a fost cel mai bun
proiect. Membrii Rotary l-au votat în
unanimitate. Proiectul constă în dotarea a
două săli de clasă cu echipamente de fizică,
biologie, chimie. Le mulțumim celor de la
Avram Iancu pentru profesionalism și le
urăm succes”, a declarat Doru Chiper,
președintele Rotary Câmpia Turzii.
“Considerăm proiectul Clubului Rotary ca
o oportunitate extraordinară pentru școala
noastră, pentru care le mulțumim. Sperăm
ca elevii nostri să aducă premii, la fizică, la

chimie, şi, de ce nu, acești elevi să fie
viitorii ingineri ai orașului.
Noi vă mulțumim, copiii sunt foarte bucuroși, noi am considerat că dotarea unui
laborator de științe este foarte important
pentru a lega învățarea teoretică de cea practică.
Sperăm să onorăm proiectul dumneavoastră și
să fiți mândri de ceea ce ați investit.
Este extraordinar că cineva se implică și că
acordă sprijin pentru copiii care doresc să
învețe și doresc să facă performanță”, a
menționat directoarea şcolii, profesor Ana
Popescu.

14

RECLAME

www.ziarul21.ro

TANIRA

I&C Transilvania Construcţii
exploatează şi produce sorturi
(balast, nisip, pietriş)

Transilvania Impact
produce şi vinde betoane

petreceri private - 0752-171277

În zona Unităţii militare

Turda, Str. Mihai Viteazu nr. 45
Tel. sediu firmă: 0264-312455
Fax: 0264-317911
Betoane: 0264-312453
Sorturi: 0264-286032
office@transilvaniaimpact.ro
www.transilvaniaimpact.ro

Activităţi de consultanţă energetică, proiectare şi execuţie
instalaţii electrice cu tensiuni între 0,4 - 20 KV.
Relaţii la tel./fax 0264-368844 sau la sediu:
Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor 59.
www.reeaprocons.ro; s.c.reea@hotmail.com

Noi îţi luminăm viaţa!
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Turda vrea aeroport

P

Primarul din Turda, Cristian Matei a
declarat că este interesat de construirea
unui aeroport în oraș, pentru că cu cât vor
fi mai mulți investitori cu atât se va
dezvolta mai mult orașul. Deocamdată se
caută terenul potrivit. Pe viitorul aeroport
din Turda ar urma să aterizeze avioane de
companie și private.
“Există niște investitori care vor să
construiască la Turda, au luat legătura cu
mine. M-au rugat să văd dacă pot identifica
un teren care să se preteze condițiilor
construirii unui aeroport, adică vântul să
bată dintr-o anumită direcție, trebuie să fie
o anumită planeitate și alte condiții. Există
posibilitatea și de ce nu, până o să avem un
nou nivel de autostradă, să se permită

accesul și cu avioane de mici dimensiuni,
avioane de companie, personale. Mă
tentează această idee, ca de altfel orice altă
idee pentru că cu cât avem mai mulți
investitori la Turda, orașul va crește și își
diversifică serviciile”, a spus Cristian
Matei.
Până acum, Primăria Turda a identificat
două terenuri care s-ar putea preta unei
astfel de investiții.
“Am căutat să găsim terenul potrivit, am
găsit două variante până acum. Urmează ca
atunci când vom stabili întâlnirea cu
investitorii pentru discuții să facem publice
toate detaliile. Formula financiară nu am
gândit-o încă. Probabil se va merge pe un
parteneriat public privat sau pur și simplu
alocarea de teren și investitorii să realizeze
investiția”, a afirmat primarul din Turda.
În SUA, traficul de avioane mici, private și
de business cum se dorește să se facă și la
Turda este mult mai mare decât traficul de
avioane mari. Aeroportul Internațional
Cluj-Napoca nu va fi afectat de
deschiderea unui nou aeroport în apropiere.

Concurs de tir sportiv la talere,
ediţia a 3-a

www.ziarul21.ro

#Rațiu100 Friends and Family
Weekend: Alexandru Tomescu
și Angela Drăghicescu susțin
Concertul Centenar Ion Rațiu,
la Turda

V

rimăria din Turda caută terenul
potrivit pentru construirea unui
aeroport în oraș, scrie Ziar de Cluj.
Administrația publică locală a fost
contactată de investitori interesați să facă
această investiție în Turda. Acest gen de
trafic aerian care va fi operat de pe noul
aeroport este foarte important în SUA.
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iolonistul Alexandru Tomescu și
pianista Angela Drăghicescu
susțin Concertul Centenar Ion
Rațiu la Teatrul „Aureliu Manea” din
Turda, vineri, 2 iunie 2017, începând cu
ora 19.00. Concertul este dedicat Casei
Enescu din Mihăileni și are loc în cadrul
evenimentului aniversar #Rațiu100
Friends and Family Weekend, organizat
de Centrul Rațiu pentru Democrație la
Turda și Cluj-Napoca între 2 și 4 iunie.
Proiectul de reabilitare și revitalizare a

Casei Enescu din Mihăileni și înființarea
Academiei de Muzică și Arte Vizuale
„George Enescu” Mihăileni este susținut
de Fundația Pro Patrimonio, în parteneriat
cu Fundația Remember Enescu.
Concertul de la Turda va fi însoțit de o
expoziție dedicată proiectului, amenajată
în foaierul Teatrului, unde se vor putea
face și donații. Biletele au fost puse în
vânzare la Teatrul „Aureliu Manea” și la
Cafeneaua Culturală La Papion din Turda.
Prețul unui bilet este de 20 de lei.

Centru SPA îşi întrerupe
activitatea în perioada
06.06.2017 – 30.06.2017

S

ocietatea Turda Salina Durgău S.A. anunță întreruperea activității punctului de
lucru Complex Balnear Potaissa – Centru SPA, situat în Piața Republicii, nr. 6
A, în incinta Potaissa Hotel, pentru perioada 06.06.2017 – 30.06.2017.

Sistarea activității pentru perioada menționată se datorează necesității efectuării unor
lucrări de reparații și mentenanță la instalații și construcție. De asemenea, din
considerente de ordin tehnic și pentru asigurarea bunei funcționări a Centrului SPA, se
vor efectua procedurile pentru curățarea bazinului de agrement, precum și dezinfectarea
și schimbarea apei.
Deoarece, pe durata efectuării lucrărilor de reparații și mentenanță, Centrul SPA și Sala
de Fitness vor fi închise, toate tipurile de abonamente achiziționate pentru perioada
respectivă se vor prelungi cu un număr de zile echivalent celui în care Complexul va fi
închis (25 de zile).
Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniențe și vă așteptăm în continuare la răsfăț
și relaxare!
Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la numărul de telefon: 0371 022 641,
la recepția Centrului SPA, Piața Republicii, 6 A sau ne puteți scrie la adresa de e-mail:
spa@potaissahotel.ro.

Multe premii și locuri I pentru
Maria Mocean și Tașnadi Nora
la Gala Festivalului „Bravo”

E

venimentul va avea loc sâmbătă
20 mai 2017 începând cu orele
9.00 în poligonul "Opriş Tiberiu"
din localitatea Luduş.
Concursul se desfăşoară pe două poligoane
fiecare tragător va trage câte o manşă
compusă din 25 talere pe fiecare poligon,
deci un total de 50 talere.
Muniţia necesară minim 75 cartuşe de
concurent, de preferinţă calibrul 12 şi alica
până la 2,5 mm, ideală până la 28 gr.
Între manşe se face o pauză în care se va
servi o masă în poligon.
Vineri seara după antrenament, cu cei
prezenţi vom organiza o cină comună
pentru sfaturi tehnice şi socializare.
Preţuri antrenament: 30 ron manşa de 25
talere.
Preţ Concurs: 150 RON, sunt incluse,

talerele, masă de prânz şi premiile.
Pentru persoanele neautorizate de port
armă prezente se organizează poligon
special cu instructori abiltaţi pentru
îndrumare.
Vă rog comunicaţi din timp cei care doriţi
cazare pentru a putea rezerva camerele
necesare şi comunicaţi perioada dorită de
cazare. Cine rămâne până duminică, se
poate vizita Salina Turda şi Cheile Turzii
Pentru detalii şi înscrierea în concurs vă
rog anunţaţi până în data de 10.05.2017
pentru o bună organizare la tel.0742122803 Pop Mihai sau 0745-385335 Moga
Mihai.
De asemenea, pe adresă de contact a
Clubului
Rotary
Câmpia
Turzii,
contact@rotarycampiaturzii.ro.

M

aria Mocean și Nora Tașnadi au
participat weekend-ul acesta la
Festivalul Internațional de
Interpretare „Bravo”, din Finlanda, unde
au reușit să cucerească primul loc și
diplome speciale.
Maria Mocean a obținut premiul întâi la
secțiunea pop-internațional, locul I
muzica tradițională și diplomă specială

pentru păstrarea tradițiilor naționale.
Tașnadi Nora, premiul I la secțiunea popinternațional, locul II muzica tradițională
și diplome speciale pentru interpretare
artistică și păstrarea tradițiilor naționale.
Fetele sunt eleve ale Clubului Canto Bella
Muzica al Centrului de Cultură „Ionel
Floașiu” din Câmpia Turzii.
Felicitări Maria Mocean și Nora Tașnadi!
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Locul 4 pentru Juniorii 1 de la
Potaissa Turda la Turneul Final

15 - 21 mai 2017

Victorie pentru Potaissa Turda în primul
meci al semifinalei cu CSM Bucureşti
Potaissa Turda-CSM Bucureşti 28-27 (13-12)
Sala "Gheorghe Bariţiu" a găzduit miercuri, 10 mai, primul meci
al semifinalei dintre Potaissa
Turda şi CSM Bucureşti.
În faţa propriilor suporteri, care
au creat o atmosferă frumoasă,
turdenii au avut un început bun de
meci şi la şase minute de la startul partidei tabela a înregistrat un
avans de 2 goluri, scor 3-1.

Juniorii 1 de la Potaissa Turda au încheiat pe locul 4 turneul naţional
la care au participat cele mai bune formaţii la această categorie.
În perioada 9-11 mai s-au disputat meciurile din grupă, iar juniorii
turdeni au obţinut următoarele rezultate:
Farul Constanţa- CSS 1 Constanţa 25-24
LPS I. Balas Soter Buzău-Potaissa Turda 29-35
CSS 1 Constanţa- Potaissa Turda 27-28
Farul Constanţa- LPS I. Balas Soter Buzău 36-24
LPS I. Balas Soter Buzău- Farul Constanţa 21-22
Potaissa Turda- Farul Constanţa 25-37

Oaspeţii au restabilit egalitatea în
minutul 18, scor 7-7, şi au preluat
pentru prima dată conducerea
graţie reuşitei lui Saurina, scor 78 (min.19).
Minutul 22 şi Marijanac a punctat
pentru 9-11, moment în care
tehnicianul Horaţiu Gal a solicitat
time-out.

Semifinale: Potaissa Turda- CS Stiinţa Municipal Bacău 25-40
Finala mică: Farul Constanţa- Potaissa Turda 29-25

"Am intrat în jocul lor, trebuie să
avem răbdare, mai avem o repriză
de jucat, nu trebuie să ne grăbim"
le-a transmis Horaţiu Gal elevilor
săi.

S-a încheiat Transilvania Rally.
Echipajul Bogdan Marişca-Carmen
Poenaru, locul II în etapa
europeană

Savic a redus din diferenţă imediat după reluarea jocului, în timp
ce Zacaciurin a transformat o
lovitură de la 7 metri şi, cu un
minut înainte de finalul primei
părţi, a restabilit egalitatea la 12.
Ultima acţiune a aparţinut formaţiei conduse de Horaţiu Gal, care
a intrat la cabine cu un avans
minim, după ce Radu Lazăr l-a
lăsat fără replică pe goalkeeperul
Iancu, scor 13-12.

BT Transilvania Rally powered by Ford și-a închis porțile. Peste
20.000 de spectatori au fost pe probe, îndeosebi în Florești și la super
speciala de la Cluj Arena, organizatorul şi managerul Rally Academy,
Marco Tempestini a apeciat ca fiind de bun augur rezultatul
organizării în Cluj a primei etape europene de raliu Tour Europen
Rally (TER).
"Sunt foarte mulțumit de modul în care am reușit să organizăm acest
raliu. Așa cum anticipam, orașul Cluj-Napoca, județul Cluj și
România au avut parte de o promovare foarte bună în afara granițelor
țării. Fanii motorsportului s-au putut bucura de un spectacol de o
calitate foarte înaltă, la Cluj fiind prezentă actuala elită europeană din
raliu, iar pe de altă parte, noile probe - super speciala de la Cluj Arena
și cele trei speciale din Florești s-au dovedit a fi foarte apreciate, peste
20.000 de spectatori fiind prezenți doar la acestea. Faptul că a reușit
impecabil o altă premieră - Rally Radio de la Radio Cluj - și
transmisia în direct de către Look TV a superspecialei de la Cluj Arena
au adugat raliului calitatea de a fi unul cu adevărat europen, cu nimic
mai prejos decât altele cu tradiție deja", a precizat Marco Tempestini,
managerul Napoca Rally Academy.
Echipajul Giandomenico Basso-Lorenzo Granai este câştigătorul
etapei europene cu un timp de 1h 24min 1sec, după toate cele 14
probe. Pe locul 2 s-a clasat echipajul Bogdan Marişca-Carmen
Poenaru, iar pe ultima poziţie a podiumului a urcat echipajul Bernd
Casier-Pieter Vyncke. Prima poziţie a etapei naţionale i-a revenit
echipajului Bogdan Marişca-Carmen Poenaru cu un timp general de
1h 25min 27sec, iar pe locul doi s-a clasat echipajul Dan GîrtofanTudor Mârza. Locul III a fost ocupat de Vali Porcişteanu-Dan Dobre.

Ramon Şomlea a restabilit egalitatea imediat după reluarea partidei, iar Georgievski a fost omul
cu golul, reuşind să puncteze în
momentele cheie ale partidei.
Minutul 39 şi turdenii au revenit
la conducere, Pavel stabilind o
diferenţă de două goluri. Bernatonis nu l-a învins pe Ţenghea de
la 7 metri şi turdenii s-au distanţat
la 3 goluri, scor 20-17 (min.46).
Cu zece minute înainte de final,
antrenorul Zvonko Sundovski a
solicitat time-out în încercarea de
a-şi motiva elevii şi de a le oferi
câteva soluţii: "Băieţi, acum e
momentul, să desfacem", a fost
mesajul tehnicianului bucureştean.
Cu toate acestea, turdenii au
continuat să puncteze şi, în plus,
s-au bucurat şi de intervenţiile
salvatoare ale portarului Ţenghea, care s-a dovedit mult mai

inspirat în actul secund.
Cu cinci minute înainte de final,
formaţia gazdă avea un avans de
4 goluri, scor 24-20, dar Georgievski şi Negru au redus din
diferenţă. Raul Marian a înscris
două goluri importante pe final de
meci, şi cu toate că în minutul 58
tabela afişa 28-25, bucureştenii
au revenit pe final şi s-au apropiat
la un singur gol, scor final: 28-27.
Potaissa Turda: Ţenghea, Varoportari
Au marcat: Zacaciurin 6 goluri,
Pavel 6, Cântec 4, Adomnicăi 3,
Lazăr 3, Marian 2, Thalmaier 2,
Ignat 1, Savic 1.
Antrenor: Horaţiu Gal
CSM Bucureşti: Iancu-portar
Au marcat: Georgievski 12
goluri, Negru 6, Marijanac 3,
Şomlea 2, Aslanian 2, Saurina 1,
Milosevic 1.
Antrenor: Zvonko Sundovski

Cupa României. Potaissa Turda a fost
învinsă de HC Dobrogea Sud Constanţa
şi va juca în finala mică
Potaissa Turda- HC Dobrogea Sud Constanţa 29-36 (16-19)
Sâmbătă, 13 mai, şi duminică, 14 mai, Sala
Sporturilor "Olimpia" din Ploieşti a găzduit final
four-ul Cupei României la handbal masculin.
Potaissa Turda şi HC Dobrogea Sud Constanţa au
deschis " balul ", ambele cu ambiţii mari şi cu
dorinţa de victorie, o victorie care le asigura un loc
în finala competiţiei. A fost ziua Constanţei, care a
intrat mai bine în joc şi a reuşit să puncteze de trei
ori consecutiv, după ce veteranul Stănescu a fost de
neînvins între buturi. Primul gol al turdenilor a venit
în minutul 4, graţie reuşitei lui Zacaciurin care a
transformat o lovitură de la 7 metri, scor 1-3.
Ţenghea s-a remarcat prin trei parade consecutive şi
în minutul 11 Ignat a înscris golul cu numărul 5 pentru turdeni restabilind egalitatea pe tabela de marcaj.
A fost momentul în care tehnicianul Aihan Omer a
solicitat time-out pentru a le repeta elevilor săi
"liniştiţi". Doar că dobrogenii n-au fost deloc liniştiţi
şi au insistat pe faza ofensivă, într-atât de mult încât
Omer a cerut, la un moment dat, calmarea atacului.
Minutul 25 şi tabela de marcaj afişa o diferenţă de
trei goluri în favoarea constănţenilor, scor 13-16 şi
aceeaşi diferenţă s-a menţinut pînă la finalul primei
reprize, scor 16-19.

La zece minute de la reluarea actului secund,
Vujadinovici a stabilit o diferenţă de cinci goluri,
scor 21-26, iar în minutul 48 tabela afişa 24-30.
Thalmaier a înscris de două ori consecutiv pentru
formaţia antrenată de Horaţiu Gal, dar Crnoglavac a
fost de neoprit pe final de meci şi fluierul final a
consimţit victoria clară a dobrogenilor, scor 29-36.
Nou-înfiinţata HC Dobrogea Sud Constanţa, echipa
cu cea mai înaintată medie de vârstă din handbalul
românesc, s-a calificat în finala Cupei României şi
va lupta pentru primul său trofeu.
Duminică, 14 mai, Potaissa Turda va întâlni, în
finala mică, învinsa din duelul CSM BucureştiDinamo Bucureşti.
HC Dobrogea Sud Constanţa: Toma 6 goluri ,
Crnoglavac 5, Vujadinovici 5, Cutura 4, Soare 4,
Rohozneanu 4, Angelovski 2, Bologa 2, Nikolici 1,
Buricea 1, Rackcevici 1.
Antrenor: Aihan Omer
Potaissa Turda: Zacaciurin 7 goluri, Thalmaier 6,
Adomnicăi 5, R. Lazăr 5, Pavel 3, R. Marian 2, L.
Ignat 1, Huta 1.
Antrenor: Horațiu Gal
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pentru "Trofeul Crişului"
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Rezultate "Memorialul
Remus Filip" la fotbal
În perioada 13-14 mai, Stadionul "Mihai
Adam" din Câmpia Turzii a găzduit prima
ediţie a turneului de fotbal "Memorialul
Remus Filip".
Competiţia a adus la start 12 formaţii care
au fost împărţite în două grupe stabilite în
urma tragerii la sorţi.

Sâmbătă, 13 mai, s-a desfăşurat la Vadu
Crişului penultimul turneu din cadrul
Campionatului Regional de minirugby.

ces tuturor", a declarat Gheorghe Sabău,
Director de Dezvoltare Transilvania.
La categoria U 10 au participat echipele:

"Penultimul turneu din cadrul Campionatului Regional Transilvania la mini-rugby
organizat de CS.Olimpic Vadu Crişului şi
Departamentul Dezvoltare Transilvania
din cadrul FRR şi dotat cu "Trofeul
Crişului" sperăm să fie unul reuşit mai ales
din punct de vedere calitativ. După ultimul
turneu care se va desfăşura în 10 iunie la
Mihai Viteazu vor urma etapele de Circuit
Naţional, iar echipele vor trebui să ajungă
la "turaţia maximă". Ne bucurăm cu toţii
de continuitatea avută şi progresele
realizate şi sperăm ca numărul echipelor
din regiune să se mărească în viitorul
apropiat. Le urăm, de pe acum, mult suc-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Warriors Timişoara
Florin Popovici Baia Mare
CS Olimpic Vadu Crişului
CSM Câmpia Turzii
CSM Sibiu
CS Viitorul Cluj-Napoca
CS Şoimii Câmpia Turzii
Warriors Timişoara II

La categoria U 12 au participat formaţiile:
1. Warriors Timişoara
2. CSM Câmpia Turzii
3. RC Arieşul Mihai Viteazu
4. Şoimii Sibiu

Popice. Echipa CFR Cluj – CSM
Câmpia Turzii este campioană
naţională

În grupa A s-au înregistrat următoarele
rezultate:
Aranyzosgyeres-Teky Team 2-0
Poliţia Turda- Atletico Câmpia Turzii 4-0
CSM Câmpia Turzii- Consiliul Local
Câmpia Turzii 3-1
Aranyzosgyeres- Poliţia Turda 0-3
CSM Câmpia Turzii-Atletico Câmpia
Turzii 1-4
Teky Team- Consiliul Local Câmpia Turzii
5-1
CSM Câmpia Turzii- Aranyzosgyeres 4-0
Poliţia Turda -Teky Team 2-0
Consiliul Local Câmpia Turzii- Atletico
Câmpia Turzii 0-11
Poliţia Turda- CSM Câmpia Turzii 7-0
Aranyzosgyeres- Consiliul Local Câmpia
Turzii 1-5
Consiliul Local Câmpia Turzii- Poliţia
Turda 0-3
CSM Câmpia Turzii- Teky Team 0-3
Atletico Câmpia Turzii- Aranyzosgyeres
5-1

Rezultate Grupa B:
Ofensiv-EON Gaz 8-1
Newmark-HECO 0-2
300 Motors-Radio Taxi 2-1
Ofensiv-Newmark 5-2
300 Motors-HECO 3-0
EON Gaz- Radio Taxi 6-2
300 Motors-Ofensiv 1-2
Newmark- EON Gaz 4-2
Radio Taxi-HECO 1-2
Newmark-300 Motors 2-1
Ofensiv- Radio Taxi 8-6
EON Gaz- HECO 0-3
300 Motors- EON Gaz 3-0
Duminică, 14 mai, s-au disputat partidele
pentru stabilirea clasamentului final.

Abel Bordi, medaliat cu bronz
la turneul internaţional de box
"Ringul de foc"
În perioada 6-10 mai pugilistul Abel Bordi de
la CS "Florin Bordi" Box Turda a participat
la turneul internaţional de box "Ringul de
foc" desfăşurat la Chişinău.
Sportivul pregătit de antrenorul Florin Bordi
a boxat la categoria 64 kg, tineret şi s-a întors
în ţară cu medalia de bronz.

În perioada 6-7 mai s-au disputat la baza sportivă Gherogheni din Cluj-Napoca
semifinalele şi finalele Ligii I de popice seniori.
Sâmbătă, 6 mai, CFR Cluj-CSM Câmpia Turzii s-a impus în faţa formaţiei Inter Petrila
cu scorul de 5-3 la puncte de echipă (3581 p.d. - 3308 p.d.) şi s-a calificat în faza finală
a competiţiei, iar în cea de-a doua semifinală CFR Olimpia ACB Iaşi a câştigat în faţa
formaţiei Electromureş Târgu Mureş cu scorul de 7-1 la puncte de echipă (3574 p.d. 3389 p.d.).
Duminică, 7 mai, în finala mare CFR Cluj-CSM Câmpia Turzii a dispus de CFR
Olimpia ACB Iaşi cu scorul de 6-2 la puncte de echipă (3686 p.d. - 3578 p.d). Au punctat
pentru echipa noastră:
Virgil Dorin - 586 p.d.
George Cristian Mihăşan - 543 p.d.
Petruţ Mihălcioiu - 637 p.d.
Vlad Sabău - 607 p.d.
Bogdan Dudaş - 666 p.d.
Clasamentul final:
1. CFR Cluj – CSM Câmpia Turzii-campioană naţională;
2. CFR Olimpia ACB Iaşi
3. Electromureş Tg. Mureş
4. Inter Petrila

"Abel a fost învins de un rus, campionul
european, dar a obţinut o medalie importantă
la un turneu mare la care au participat
sportivi din Europa şi Asia. Demonstrăm, în
continuare, că putem face performanţă şi
sperăm în continuare că vom primi ajutorul
pe care îl merităm, date fiind rezultatele
obţinute. O veste bună e că Abel este urmărit
de clubul Dinamo şi de antrenorul Napoleon
Gheorghe. Noi muncim în continuare şi ne pregătim cu seriozitate pentru că ştim că vom
obţine rezultate cel puţin la fel de bune", a declarat antrenorul Florin Bordi.

Înfrângere usturătoare pentru Industria
Sârmei 1921 Câmpia Turzii
Universitatea Cluj- Industria Sârmei 1921 Câmpia Turzii
12-0 (6-0)
Sâmbătă, 13 mai, etapa cu numărul 27 a Ligii a IV-a de fotbal a programat întâlnirea
dintre Universitatea Cluj şi Industria Sârmei 1921 Câmpia Turzii.
Vremea urâtă nu i-a împiedicat pe clujeni să-şi facă jocul, aşa că elevii lui Marius
Popescu au înscris nu mai puţin de 6 goluri în prima repriză.
Menţinând acelaşi ritm, Universitatea a fost de neoprit şi în actul secund reuşind să
mai puncteze de şase ori, scor final: 12-0. Au punctat: Lemac şi Goga, câte trei reuşite,
Takacs, două reuşite, Giurgiu, Irimie, Ionescu şi Seck.
Cu un total de 70 puncte, Universitatea Cluj se menţine pe prima poziţie în
clasamentul Ligii a IV-a de fotbal şi va întâlni etapa următoare, în deplasare, Arieşul
Mihai Viteazu. Industria Sârmei Câmpia Turzii, care şi-a trecut în cont a 15-a înfrângere,
va întâlni sâmbătă, 20 mai, Unirea Tritenii de Jos.
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La Câmpia Turzii asistații sociali, puși la muncă!
raza municipiului, evacuarea deșeurilor
nemenajere depozitate necontrolat la
periferia municipiului (capătul străzii T.
Vladimirescu, stația de epurare, pășune
Sâncrai, ICAR, cimitire și pășune Șarât),
curățarea și amenajarea locurilor de
desfășurare a activităților și manifestărilor
cultural sportive, salubrizarea zonei pieței
de câte ori este nevoie, salubrizarea
malurilor cursurilor de apă, adunarea
vegetației rezultată din cosirea ierbii în
parcuri, răzuirea afișelor de pe stâlpi, pereți
și alte locuri nepermise, descărcareaîncărcarea și aranjarea alimentelor din programul PEAD, plus alte sarcini trasate de
conducerea primăriei Câmpia Turzii.

Sergiu JUCAN

L

a ultima ședință de Consiliu local
s-a stabilit planul de acțiuni sau de
lucrări de interes local ce trebuie
executat de beneficiarii de ajutor social în
perioada 2017-2018 la nivelul municipiului
Câmpia Turzii.
Astfel, măturarea străzilor, trotuarelor,
parcurilor și parcărilor de pe raza municipiului intră în atribuţiile asistaţilor sociali.
De asemenea, adunarea, încărcarea și
transportarea la punctele gospodărești a
deșeurilor menajere, curățarea rigolilor și
trotuarelor de noroi, văruirea pomilor de pe

Poliția Locală Câmpia Turzii, pusă pe fapte mari.
Nu respecți curățenia, vei fi amendat!
Sergiu JUCAN

P

oliția Locală a municipiului Câmpia Turzii
este pusă pe fapte mari,
după ce tot mai mulți cetățeni
responsabili ai municipiului acuză
faptul că în municipiul Câmpia
Turzii, deși se face frecvent
curățenie, aceasta nu se întreține.
Tot mai mulți oameni constată de
pildă că, deși containerele sunt de
multe ori goale, gunoaiele sunt
aruncate pe lângă.

dezbatere, mai mulți cetățeni ai
municipiului Câmpia Turzii au
venit cu amendamente în acest
sens, iar în ultima ședință de
Consiliu local au fost dați ca
exemplu atât Florin Taloș, cât și
Ioan Macra, care au ținut să-și
exercite dreptul civic.
Un proiect greu, “adică cum să
amendezi omul că nu-și face curățenie în curte?” au acuzat consilierii PSD, care însă nu s-au
gândit la faptul că dintr-o
asemenea curte îți pot invada casa
șobolanii, de pildă.

O soluție simplă la aceste probleme constatate de noi, vine
dinspre Poliția Locală, care a
propus o serie de sancționări a
acestor persoane care nu respectă
minimele reguli de civilizație.

Sancțiunile propuse spre aprobare
împotriva celor care nu respectă
minimele reguli de civilizație sunt
cuprinse între 100 și 2500 lei.

Astfel, după ce propunerea a fost
pusă pe siteul primăriei, spre

De asemenea, neefectuarea sau
nemenținerea curățeniei trotuare-

lor din fața imobilelor în care
locuiesc cetăţenii va fi sancționată.
Cultivarea legumelor și zarzavaturilor pe domeniul public va fi
sancționată, de asemenea, dar şi
necurățarea mijloacelor de transport și a utilajelor la intrarea
acestora pe drumurile publice din
șantier, zone agricole, etc.
Utilizarea garajelor amplasate pe
domeniul public în afara scopului
pentru gararea autovehicolelor va
fi sancționată.
Întreaga listă de sancțiuni și a
faptelor care constituie contravenții este disponibilă pe siteul
primăriei.
„Doamnelor și domnilor vă mulțumesc că ați spart gheața, eu sunt
publicul, în primul rând ați votat o

hotărâre care mă privește pe mine,
publicul. Dacă de obicei eu vă
critic, de data asta vă felicit, ați
luat taurul de coarne, până la
urmă problema tot trebuia
rezolvată. Domnule, păi nu se
poate ca de la scuipat și până la
aruncatul pe stradă... păi trebuie
să vă spun ceva, trotuarele sunt
ale noastre, omul trebuie să sfin-

țească locul, trăim într-o comunitate, curățenia este sănătate, eu vă
felicit...”, a fost și reacția cetățeanului Mircea Crișan, cetățeanul cu
cel mai înalt simț civic din
Câmpia Turzii, şi ne permitem
să-i dăm exemplu curtea casei
sale, o curte curată, ordonată, așa
cum ne-ar place să arate și celelalte zone ale municipiului.

Concursul Regional „Olimpiada Pământului”,
ediţia a VII-a, la Şcoala „Andrei Şaguna”

P

ictură, literatură, ştiinţe, prin toate
acestea elevii vor arăta că
„Frumuseţea naturii este egalată
numai de frumuseţea sufletului” (Victor
Hugo). Printr-un proiect inedit, Şcoala
Andrei Şaguna îi invită pe elevi să se
întreacă în cunoştinţe despre natură.
Şcoala Gimnazială „Andrei Şaguna” Turda,
judeţul Cluj, organizează Concursul
Regional „Olimpiada Pământului”, ediţia a
VII-a, cuprins în Calendarul Activităţilor
Educative Regionale – anul 2017, poziţia
1632. Concursul este organizat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj,
Fundaţia de Ecologie şi Turism „Potaissa”
Turda și Biblioteca Municipală ”Teodor
Murășanu”. Concursul se încadrează în
sfera educaţiei pentru mediu, fiind structurat pe patru secţiuni:
Secţiunea 1 – „Unde se avântă vulturii?” –
concurs de compoziţie plastică. Elevii
trebuie să redea în compozițiile pe care le
realizează lumea văzută din înălţimile
albastre ale văzduhului, cu toate frumuseţile ei. Simbol al contemplării, al puterii şi
al înălţării, al dorinţei de libertate, al
comuniunii om-natură, vulturul reflectă

adresat elevilor din clasele V, VI şi VII.
Originalitatea concursului constă în faptul
că subiectele cuprind itemi de Geografie,
Fizică, Chimie şi Biologie, care se circumscriu unei teme comune „Pământul”.
Data susţinerii concursului este 20 mai
2017, în intervalul orar 1000-1200, la
sediul Şcolii Gimnaziale „Andrei Şaguna”.
Responsabil: profesor Mureşan Gabriela.

îndrăzneala, curajul, traiul aspru în singurătate.
Responsabil secțiune este prof. înv. primar
Oţel Cristina.
Secţiunea 2 – „Unde se avântă vulturii?” –
concurs de creaţie literară. Activitatea
constă în redactarea unei compuneri
narative, în care narațiunea să se împletească cu descrierea și dialogul. La secvenţele descriptive se va reliefa punctul de
vedere al observatorului (al celui care

descrie), exprimarea propriilor sentimente,
trăiri, legate de aspectul descris.
Responsabil secține este prof. Oniș Maria.
Evaluarea lucrărilor şi comunicarea
rezultatelor pentru secțiunile 1 și 2 se va
realiza în perioada 15-17 mai 2017.
Secţiunea 3 – „Olimpiada Pământului” –
probă scrisă.
„Olimpiada Pământului” este un concurs
interdisciplinar de ştiinţe ale naturii,

Secţiunea 4 – „ECO-atitudine” – activitate
pentru cunoaşterea şi protecţia naturii,
realizată în teren. Este o activitate tematică
la care vor participa echipe formate din 3 –
5 elevi de la şcolile partenere. Activitatea
va cuprinde mai multe probe specifice,
menite să contribuie la cunoaşterea şi
promovarea importanţei rezervaţiilor naturale şi a activităţilor educative desfăşurate
în natură. Activitatea se va desfăşura în
perimetrul staţiunii turistice Muntele
Băişorii, jud. Cluj în data de 27 mai 2017.
Responsabil: profesor Hirişcău Claudia.
Director,
Prof.dr. Morar Olga Elena
Coordonator proiect,
Prof.înv.primar Ormenişan Irina
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Concurs la Spitalul Municipal
Turda
Spitalul Municipal Turda organizeaza in data de 26.05.2017, ora 09:00, concurs
pentru ocuparea unui 1/2 post pe perioada nedeterminata de Tehnician treapta profesionala IA- responsabil cu supravegherea tehnică a instalatiilor/ echipamentelor din domeniul ISCIR-O- operator RSVTI la Compartimentul tehnic
de intretinere.
Conditii de desfasurare a concursului:
- concursul consta in proba scrisa si interviu;
- fiecare proba a concursului va fi notata cu note de la 1 la 10;
- pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba cel putin
nota 7;
- promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea interviului
- stabilirea candidatilor care urmeaza sa ocupe postul vacant scos la concurs se va
face in ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei aritmetice a notelor obtinute de catre candidati la fiecare proba.
- probele se sustin in limba romana;
- în cadrul interviului vor fi testate cunostintele teoretice si practice, abilitatile si
aptitudinile candidatului pe baza urmatoarelor criterii de evaluare a performantelor
profesionale individuale:
a) pregatirea profesionala;
b) pregatirea teoretica pe baza bibliografiei stabilite;
c) aptitudini de comunicare/reprezentare;
d) abilitati impuse de exercitarea functiei;
e) motivatia candidatului;
Conditii de participare:
- diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate sau diploma de
bacalaureat
- autorizatie RSVTI
- 6ani si 6 luni vechime in specialitate conform Ordinului MS 1470/2011
Acte necesare la dosar:
a) copia actului de identitate;
b) formularul de inscriere;
c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
d) copia carnetului de munca si adeverinta care sa ateste vechimea in munca de la
data de 01.01.2011 pana in prezent, raport REVISAL;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
g) copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz,
recomandarea de la ultimul loc de munca (sa aiba nr.de inregistrare, semnatura si
stampila);
h) test psihologic de angajare (psiholog acreditat in psihologia muncii);
i) alte inscrisuri din care sa rezulte indeplinirea conditiilor speciale de participare la
concurs;
j) curriculum vitae;
k) taxa concurs 100 lei – se achita la caseria unitatii;
Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale,
care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de
concurs, sau in copii legalizate.
Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării
dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei.
TEMATICA/BIBLIOGRAFIE
1.Legea nr.64/21 martie 2008*** Republicata privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil.
2.Ordin nr.401 din 5 august 2005 privind aprobarea aplicarii sigiliilor de catre
inspectorii de spacialitate din cadrul Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR) la instalatiile si echipamentele neautorizate sau care nu prezinta siguranta in functionare, conform
Prescriptiilor tehnice-colectia ISCIR.
3. Ordin nr.7 din 13 februarie 2013 referitor la masuri privind siguranta ascensoarelor de persoane, Emitent: Ministerul Economiei Inspectia de Stat pentru contrlolul cazanelor, recipientelor sub presiune si instalatiilor de ridicat, publicat in:
Monitorul Oficial nr.105 din 21 februarie 2013.
4. Ordinuil nr. 130/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor/echipamentelor din
domeniul ISCIR-operator RSVTI-actualizat.
5. ROF (Regulamentul de organizare si functionare) al Spitalului Municipal Turdase afla publicat pe site-ul Spitalului Municipal Turda;
6.RI (Regulamentul intern) al Spitalului Municipal Turda-se afla publicat pe site-ul
Spitalului Municipal Turda;
7. Atributii specifice fisa postului.
Dosarele se depun la Secretariatul unitatii pana la data de 22.05.2017, ora 15:00,
dupa ce au fost verificate la Serv.RUNOS – SALARII. Program cu publicul: lunijoi: 8:00- 09:00 si 14:00-15:00 / vineri: 8:00- 09:00 si 11:00-12:00.

www.ziarul21.ro

Convocator
Administratorul Unic al SC Turdeana SA. cu
sediul în Turda, str. 22 Decembrie 1989 nr.
17, CUI 202280, în temeiul art. 117 din legea
31/1990 modificată, convoacă Adunarea
Generală Ordinară a acționarilor, cu toți
acționarii
înregistrați
în
Registrul
Acționarilor, pentru data de 26.05.2017 care
va avea loc la sediul societății la ora 11.00 și
respectiv 27.05.2017 la ora 11.00 cu
următoarea ordine de zi:
1. Raportul de gestiune al administratorului
pe anul 2016.
2. Raportul Comisiei de cenzori privind
gestionarea societății, Bilanțul Contabil,

Contul de profit și pierderi pe anul 2016.
3. Aprobarea Bilanțului contabil și a
Contului de profit și pierderi pe anul 2016.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și
Cheltuieli pe anul 2017.
5. Diverse.
În cazul neîndeplinirii condițiilor de evorum
și validitate pentru adoptarea hotărârii,
Adunarea Generală Ordinară va avea loc la
data de 26.05.2017 la ora 11.00 și respectiv
27.05.2017 la ora 11.00 la sediul societății,
cu aceeași ordine de zi.
Administrator Unic, Popa Romul

ANUNŢ DE PARTICIPARE
Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, tefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Primăria
Comunei Aiton, Comuna Aiton, Str.Morii, Nr.419/A, Judeţul Cluj, cod fiscal 4378743,
tel./fax 0264/310.400, e-mail:comunaaiton2013@gmail.com.
Acordă finanţări nerambursabile în anul 2017 din bugetul propriu pentru activităţi non profit de interes general, în baza Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru următoarele domenii:
- Sport – 2.000 lei;
- Culte religioase – 12.500 lei;
- Cultură – 23.000 lei.
Programul anual al finanţărilor nerambursabile din fonduri publice ale Comunei Aiton pentru
anul 2017 este în sumă totală de 37.500 lei şi este destinat persoanelor fizice sau juridice fără
scop patrimonial.

Anunț începere lucrări reabilitare
rețea apă potabilă în Turda, strada
Gheorghe Șincai – etapa II
Compania de Apă ARIEŞ anunță începerea
lucrărilor de reabilitare a rețelei de apă
potabilă în Turda, strada Gheorghe Șincai –
etapa II, din data de 15.05.2017.
Pe parcursul efectuării lucrărilor sunt posibile întreruperi temporare a furnizării apei

potabile. Echipele CAA depun toate eforturile necesare pentru efectuarea lucrărilor în
cel mai scurt timp posibil.
Ne cerem scuze pentru inconvenientele
provocate şi vă mulţumim pentru înţelegerea
acordată.

Vocea cetăţeanului
Subject: Am fost victima unei talharii
From: "Robert Hegedus" <hrobertmokus@yahoo.com>
Date: Thu, May 11, 2017 12:08 pm
To:"primaria@primariaturda.ro" <primaria@primariaturda.ro>
Cc:"redactie@ziarul21.ro" <redactie@ziarul21.ro>
Priority: Normal
Options: View Full Header | Print | Download this as a file | View as HTML
Cu ocazia unei tranzactii imobiliare la adresa Turda Calea Victoriei 7 B blocul cimentului
inca in 2013 am fost amenintat si talharit de proprietarii locuintei C L si M M cu 3000 de
euro. Am anuntat imediat politia care nici nu preocupat cu asa ceva a spus ca asteas talhari
altadata nu preocupati cu istea.Am incercat si judecatoria dar degeaba.Am ramas fara bani
care nu am putut recupera.

S-a câştigat premiul de categoria I
la Loto 6/49. Câştigul este de peste
2,2 milioane de euro
La tragerea Loto 6/49 de joi, 11 mai, s-a
câştigat premiul de categoria I în valoare de
10.286.597,39 lei (peste 2,26 milioane de
euro). Biletul norocos a costat numai 4,9 lei
şi a fost jucat la agenţia 38-012 din
Drăgăşani, judeţul Vâlcea, fiind completat cu
1 singură varianta simplă la Loto 6/49.
Reamintim că, ultima dată, premiul de

categoria I la acest joc a fost câştigat în dată
de 29.01.2017, iar valoarea câştigului a fost
de 715.075,24 lei. În conformitate cu
Regulamentul privind organizarea şi administrarea jocurilor loto, câştigătorii la
jocurile de tip loto organizate şi administrate
de către Loteria Română au la dispoziţie 90
de zile, de la dată efectuării tragerii, pentru
a-şi ridică premiul.
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Vând în Turda, zona industrială, ansamblu format din 3 case (5 camere, 2 camere, 2 camere), buc+
baie+ cămară+ beci+ pod+ hol+ terasă- la fiecare, inclusiv spaţiu comercial cu vad format (3 săli cu
toate dotările, terasă, ultramodern), curte şi grădină, ST 1190 mp, superfinisat, decorativă, lavabilă,
g+f+p, telefon, televiziune, internet, totul nou. Preţ 150.000 euro sau schimb proprietatea pe 3
apartamente plus diferenţa în bani la înţelegere. Tel. 0740-787369.
GARSONIERE
*Vând garsonieră conf. I, în C.
Turzii, 30 mp., etaj II, utilată.
TeL. 0745-265107.
* Vând urgent gars. renovată,
parchet, gresie, faianță, ct. utilată.
Tel. 0756-65895.
* Vând garsonieră pe str.
Tineretului, Turda. Tel. 0744330715.
APARTAMENTE 2 CAMERE
*Vând ap. semidec., 2 cam., 42
mp., recent renovat complet,
izolat, cetrul Turzii, spațiu verde
propriu de 10 mp., pod și loc
parcare. Preț 26.000 euro neg. Tel.
0745-381144.
* Vând ap. 2 cam., nefin., etaj IV,
Micro 3. Tel. 0745-038219.
* Vând ap. în Turda str. Zorilor,
etaj IV. Tel. 0740-656503.
* Vând ap. 2 cam., Micro III, sau
schimb cu casă mică în C. Turzii
sau Viișoara. Tel. 0741-549693.
APARTAMENTE 3 CAMERE
* Vând ap. 3 cam., 36 mp., Micro
I, str. Baladei, etaj IV, modernizat
termic și hidroizolat. Merită
văzut. Preț 75.000 lei neg. Tel.
0743-387262.
* Vând în Câmpia Turzii ap. 3
cam., conf. 2. Tel. 0725-536050.
* Vând în Turda ap. cu 3 cam.,
micro 2, conf. 1, bloc cărămidă,
c.t., parchet stejar, temop., mobilat, electrocasnice, garaj auto,
zonă f. bună, str. Calea Victoriei
nr. 21, bl. C7. Tel. 0752-069967.
* Vând ap. str. Ghe. Barițiu, nr.
109 A, ap. 13, 3 cam., buc., baie,
balcon 11 m., boxă, garaj, Turda.
Tel. 0758-439628 sau 0264323781.
* Vând ap. cu 3 cam., 2 grupuri
sociale și baie, buc., cămară și 2
holuri în bloc Turda, str. Calea la
parter. Tel. 0264-313427.
* Vând în Turda, str. Zorilor, ap. 3
cam., dec., et. 1, izolat termic,
finisat, termop., parchet, ușă
metalică, balcon închis, întabulat
sau schimb cu casă + diferență.
Tel. 0758-844393.
APARTAMENTE 4 CAMERE
Vând ap. cu 4 camere
decomandat, 2 băi, 2 balcoane, parchet stejar, izolat
termic zona Micro II, str.
Calea Victoriei, nr. 106, bloc I,
lângă cofetăria Savarina,
suprafață 96 mp., cu garaj,
bloc deosebit. Preț 48.000
euro. Tel. 0747-487755.

* Vând ap. cu 4 camere
decomandat, 2 băi, 2 balcoane,
parchet stejar, izolat termic zona
Micro II, str. Calea Victoriei, nr.
106, bloc I, lângă cofetăria
Savarina, suprafață 96 mp., cu
garaj, bloc deosebit. Preț 48.000
euro. Tel. 0747-487755.
* Vând ap. 4 camere în C. Turzii
cu îmbunătățiri sau schimb cu un
ap. cu 2 cam., etaj I sau II, zonă
bună. Tel. 0748-045267.

CASE
* Vând casă în com. Frata,
compusă din buc., 2 cam., antreu,
beci, apă, canalizare, curent, 3
focuri de gaz, sup. 1800 mp.,
aproape de centru. Tel. 0758944804.
* Vând casă și grădină în sat
Gligorești, s.t. 1.079 mp., utilit.,
apă, gaz, curent electric și anexe
gospodărești, întabulat, ocupabilă
imediat. Tel. 0743-046682.
* Vând casă urgent în Turda str.
Nicolae Vlăduţiu, nr. 14, preţ
avantajos, vânzare integral sau cu
dreptul la uzufruct viager, la
înţelegere. Tel. 0264-314643.
* Vând casă din cărămidă (85 mp)
situată pe un teren de 600 mp.
intravilan, întabulată, str. Gen.
Dragalina nr. 74, Turda, preţ neg.
Tel. 0747-234794 sau 0751792969.
* Vând casă 2 cam., buc., baie,
cămară, str. Republicii, termop.
Tel. 0747-116649.
* Vând casă în centru, curte
comună, 2 cam., buc., baie, pod,
37 mp. locuibili, cu acte la zi,
întabulată, semifin. Preț 18.000
euro neg. Tel. 0769-456053.
* Vând casă în Turda, 3 cam.,
buc., cămară, baie, grădină, anexe
gospodărești, s.t. 338 mp., poziție
foarte bună. Preț 120.000 lei neg.
Tel. 0741-643415 sau 0264315677.
* Vând casă în Turda, zona Băi,
cu grădină de 1700 mp. Tel. 0723733100.
* Vând casă cu 2 cam. și altele în
com. Frata. Preț 65.000 euro neg.
Tel. 0756-546634.
* Vând casă în C. Turzii, str.
Decebal, nr. 9, 4 ari, toate
dependințele. Preț 83.000 euro
neg. Tel. 0744-647196.
* Vând casă în centrul Turzii,
compusă din 2 corpuri cu intrări
separate, o parte este veche cu 2
cam., buc., 2 holuri, cămară și
pivniță, iar cealaltă parte nouă cu
2 cam., buc. și baie + anexe
gospodărești. Tel. 0756-466061.
* Vând sau schimb cu ap 2 cam. +
dif. vilă duplex în Turda, la etaj: 2
dormitoare, 2 cam. studiu, 2 băi, 3
holuri, 2 balcoane, la parter: 2
sufragerii mari, 2 buc. mari, 2
cămări, 2 băi, 2 debarale, 4 holuri,
2 beciuri locuibile, garaj, grădină,
cotețe, gaz, lumină, apă, finisată
total. Merită văzută! Tel. 0743664283.
* Vând cabană pe Valea Arieșului- Lunca de Arieș. Preț 6000
euro neg. Tel. 0761-585455.
* Vând casă pe str. Traian, nr. 6.
Tel. 0771-477135.
* Vând casă în Turda str.
Bujorului, nr.2 A, cu 3 cam., două
beciuri, mansardă neterminată,
garaj mare, acte la zi, construită în
1999, merită văzută. Preț 68.000
euro neg. Tel. 0741-172968.
* Vând casă cu etaj Turda, str.
Castrului Roman, nr. 28, compusă
din 5 cam., buc., 2 băi, beci,
cămară, 2 holuri, balcon, izolată

interior/exterior, f+g+p., grădină
cu pomi, anexe gosp., întab. Tel.
0745-399102.
* Vând sau schimb cu ap. + dif.,
casă situată în T. Nouă, 4 cam.,
buc., hol., 2 băi, cămară, 2 terase,
s.t. 616 mp., supr. constr. 150 mp.
Tel. 0753-921768 sau 0264313902.
* Vând casă str. I. Budai Deleanu,
nr. 14, compusă din 2 cam., buc.,
baie, su. 45 mp., curte 45 mp. Preț
neg. Tel. 0742-080545.
* Vând casă în Sat Petreștii de
Jos, curent trifazic, 2 mori în
funcțiune, acte în regulă. Preț neg.
Tel. 0748-263713.
* Vând casă 1 cam., buc., baie,
cămară, situată în centrul Turzii.
Tel. 0758-465271 sau 0742346555.
* Vând casă bătrânească în com.
Mihai Viteazul, utilități- grădină,
acte la zi. Tel. 0741-658646.
* Vând casă 2 cam., buc., baie,
cămară, uși, geamuri, termopane,
curte și grădină, st. 350 mp. Preț
170.000 lei. Tel. 0758-139775.
TERENURI
* Vând teren agricol 6500 mp.,
drumul spre Bogata, lângă
pompele de apă la drum 25 m
lăţime, aştept oferte de colaborare. Tel. 0744-678668.
* Vând teren intravilan, vielivadă 2900 mp., dealul Zânelor.
Tel. 0753-687081.
Vând teren intravilan, lângă
Salina Turda, în parcare, la
stațiunea de cercetări agricole
din Turda, str. Agriculturii 27,
front la parcare, 2017 mp.,
acces direct la apă, canalizare,
gaz, energie electrică, tv
cablu, internet, etc. Preț 15
euro/ mp. neg. Tel. 0748808397.

* Vând în Tureni teren intravilan,
supr. 1.000-1.500 mp., utilități,
întabulat, acte la zi, loc pentru
construcții lângă casă. Tel. 0749160377.
* Vând teren 53 ari în cartierul
Sâncrai, str. Viitorului, lângă
pârâu, bun pentru grădinărit și
c-ție de case, front la stradă 30 m.
x 180 m. Tel. 0264- 367366.
* Vând în com. Mihai Viteazu
teren intravilan, 9.000 mp., 24 m
lat, 400 m lung., cu acces la
ambele capete – cu c.f. Tel. 0741757150.
* Vând teren pentru cabană 5500
mp., curent 220 V- 380 V în localitatea Râmetea, jud. Alba, transformator 1000 kva (-2000 V la
400 V)-2 buc. Tel. 0745-980334.
* Vând teren 9 ari, str. Drumul
Ceanului, la stradă, apă, curent,
canalizare,
gaz,
pentru
construcție. Tel. 0745-906676.
SPAȚII COMERCIALE
* Dau în chirie spațiu pentru
birou, situat în centrul Turzii, P-ța
1 Decembrie 1918, nr. 4. Tel.
0745-194261.

ÎNCHIRIERI
* Dau în chirie în Turda cameră +
bucătărie la curte. Doresc o
femeie singură, serioasă. Tel.
0753-612769.
VÂNZĂRI DIVERSE
* Vând în Turda telefon Nokia
Lumia, 4 inch, căști, încărcător,
windows, codat în Orange,
funcționează excelent. Preț 180
lei. Tel. 0749-025470.
* Vând ouă pentru incubat de la
găini de rasa Playmuth Rock
Barat (pestrițe) și bancă de
grădină din 2 roți de car, roată de
rezervă nouă pentru Fiat
(îngustă). Preț 4 și 400 lei neg.
Tel. 0745-746708.
* Vând familii de albine cu sau
fără lăzi. Tel. 0756-565437 sau
0751-333052.
* Vând 7 rafturi din furnir stejar
natur 90 x 220 pentru magazin,
cuptor pâine „Mulinex XXL”
nou, tocător crengi, aparat foto
„Polaroid” poze la minut, cameră
foto „Sony” cu casetă mică, cuptor electric „Kinc” nou, video
„VHS Japonia” nou, proiectoare
ceață noi pentru Renault Master,
Megane, Tuning, antenă electrică
auto telescopică, tensiometru digital, tv sport 24v sau 220v. Tel.
0744-678668.
* Vând în Turda congelator Arctic
(4 sertare), debitmetru Ford 1,6
benzină, țuică făcută din fructe,
cizme cauciuc nr. 42, portbagaj
Dacia. Tel. 0754-367034.
* Vând în Tureni familii de
albine. Tel. 0758-887442.
* De vânzare mobilă second hand
din Germania, canapele și colțare
extensibile, mob. și colțar de buc.
cu masă și scaune, dulap pantofi,
mob. sufragerie, birou, pat simplu
și dublu, garderobă, bicicletă,
mese etc. Tel. 0741-071618.
* Vând în Turda masă extensibilă
de cameră, cuier pentru hol cu
oglindă, mașină de cusut “Casnica”, mașină de făcut tăiței în stare
f. bună. Tel. 0746-127588.
* Vând în Turda mașină de cusut
Singer (Casnica Super), betonieră
220 v, țiglă veche din ciment,
portbagaj Dacia 1300, geam nou
cu 4 canate, reșou pe gaz cu 2
ochiuri, aspirator nou Modelhome, stabilizator tensiune 220 v,
masă de călcat, tv alb negru la 220
v și 12 v și mobilier vechi. Tel.
0264-314643.
* Vând în Turda colțar de cameră

cu ladă, lunetă pentru pușcă,
sfărmătoare porumb manuală,
mașină de spălat Bosch (defectă),
ochelari binoculari pentru ceasornicar, furtun 40 m. cu inserție,
compresor pentru vopsit cublu
piston 220 v., aparat de sudură cu
220 v, undițe pentru pescuit,
motopompă pe benzină, rolă
pentru furtun tip căruț, alimente
nutritive pentru sportivi, proteine
Omega 3 din pește, energizante,
măsuță mică cu blat de sticlă,
scaun pentru birou pe roți. Tel.
0740-798399.
* Vând în Turda frigider „Arctic”
240 l în stare bună, aragaz modern
cu 4 ochiuri și robinet cuptor
defect, în rest funcționează perfect. Tel. 0720-380347, 0729345974 sau 0264-314708.
* Vând în Câmpia Turzii țiglă
folosită. Preț 0,5 lei/ buc. Tel.
0724-385090.
* Vând în Turda tv color
„Samsung”, ecran plat, diag. 54
cm., stare f. bună (300 lei), dvd
player „Elite” împreună cu sistem
audio „Home Cinema”, perfect
funcțional și estetic (400 lei) +
bonus cd cu muzică populară
(originale). Tel. 0728-842441.
* Vând în Petreștii de Jos 3
motoare electrice trifazice de 1,5
kw; 5 kw și 11 kw, turația 1500
rot/ min. Tel. 0748-263713.
* Vând în Turda plapumă nouă
făcută manual pentru 2 pers.,
aragaz, masă de birou, canapea,
aspirator, dulap cu vitrină „Bobâlna”,
tv color cu telecomandă, 20 canale și
ecran mare. Tel. 0724-947937.
* Vând în Turda mașină de cusut
electrică „Singer” tip geamantan,
dulap cu 3 uși pentru sufragerie,
mob. buc., canapea, 2 fotolii,
căruț pe roți de rulmenți, 2 tv
„Samsung”, masă de birou. Tel.
0743-664283.
* Vând în Turda combină
muzicală electronică cu 4 tobe
digitale tip Yamaha DD-20 cu 100
tipuri de melodii electronice
pentru copii. Preț 80 lei. Tel.
0756-709595.
* Vând în Câmpia Turzii 10 stupi.
Tel. 0364-888953.
* Vând în Turda polen crud,
poliflor, recoltă 2017. Preț 60 lei/
kg. Tel. 0772-036691.
* Vând în Turda radiator cameră
pe ulei. Tel. 0741-766356.
* Vând în Turda mașină de făcut
pâine, nouă în garanție. Tel. 0741766356.

P.F. DIRIGINTE DE ŞANTIER, Dom. 2, 3, Cat. Imp. B
Verific calitatea lucrărilor de construcţie pentru a întocmi
CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCŢIEI până la terminarea
lucrărilor, necesară pentru ÎNTABULAREA CONSTRUCŢIEI.
P.F. RESPONSABIL TEHNIC cu EXECUŢIA (R.T.E.) Dom. I, IX.
Întocmesc întreaga documentaţie, conform Legii nr. 10/1995,
actualizată la 11.09.2015, privind Calitatea în construcţii pentru
CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCŢIEI, necesară la
ÎNTABULARE.
* ASISTENŢĂ TEHNICĂ la lucrări de construcţii: civile,
industriale, agrozootehnice, edilitare şi gospodării comunale.
Tel. 0744-218545, 0264-312340.
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Presa de weekend se găseşte în Câmpia Turzii la Tabaco, Piața Unirii (Hala Agroalimentară). Deschis inclusiv duminica!
Salina Turda angajează personal pentru punctul de lucru Ştrand
Durgău, situat în Turda, Aleea Durgaului, nr. 4, jud. Cluj.
* Vânzător - 2 posturi sezoniere
* Bucătar - 2 posturi sezoniere
* Lucrător în bucătărie - 4 posturi sezoniere
* Femeie de serviciu - 4 posturi sezoniere
* Salvator ştrand - 2 posturi sezoniere
Candidaţii interesaţi pot trimite CV însoţit de scrisoare de intenţie
până la data de 19.05.2017, la următoarea adresă de e-mail
office@salinaturda.eu sau la sediul societăţii Turda, Aleea
Durgaului, nr.7, jud. Cluj. Tel. 0364-260.940 - int. Resurse Umane
* Vând în Turda tv color cu 100
progr. în stare f. bună, diag. 54 cm
(250 lei), bibelouri mate și
lucioase arse la cuptor. Tel. 0753016898.
* Vând în Turda gheretă de lemn
12 mp., geam + ușă termop.,
curent, se află în curtea școlii
Horea, Cloșca și Crișan. Preț
1.200 lei neg. Tel. 0746-806802.
* Vând în Câmpia Turzii tricicletă
electrică pentru adulți, râșniță cu
motor electric (macină numai
cereale), ușă metalică de intrare în
ap., sobă Kalorex culoare maroroșcat, saltea burete 2 x 0,90 x
0,80, reductor punte spate, aparat
de fotografiat, fier vechi la 0,50
lei. Tel. 0264-367366.
CUMPĂRĂRI
* Cumpăr aparate radio cu lămpi
(orice stare). Tel. 0741-766356.
PRESTĂRI SERVICII
Executăm construcții de la AZ și finisaje. Tel. 0747-914194.
* Economistă cu experiență, țin
evidență contabilă completă, depun declarații, întocmesc bilanțuri, la prețuri avantajoase. Tel.
0744-672715.
* Expert contabil cu semnătură
electronică, efectuez servicii de
contabilitate (inclusiv bilanț),
fiscalitate și resurse umane, depun

declarații, desfășor activități de
cenzorat și consultanță în afaceri.
Tel. 0745-548712.
* Meseriaș, execut amenajări interioare de la A-Z, finisaje,
zugrăveli în var, lavabilă,
reparații, placat, gresie, faianță,
ob. sanitare, electrice, instalații de
apă la prețuri bune. Tel. 0743978232.
* Contabil autorizat, cu semnătură
electronică, efectuez contabilitate
pe calculator de la A la Z, inclusiv
depuneri situaţii, declaraţii,
bilanţuri, state de plată, verificări
de bilanţuri şi pentru asociaţii de
locatari şi blocuri, etc, la şi sub
preţul pieţei, între 150 – 400 lei, la
nevoie mă deplasez şi la sediul
firmelor interesate. Tel. 0748808397.
* P.f. instalator execut intervenții
și reparații la instalațiile de apă,
ob. sanitare, numai în zona Turda.
Tel. 0745-956848.
* Pensionară, îngrijesc persoane
în vârstă sau copii. Fac și menaj
ușor. Tel. 0746-633664.
* P.f execut montaj și asamblare
mobilă
nouă,
repar
și
recondiționez mob. veche, numai
în zona Turda. Tel. 0745-956848.
AUTO
* Vând Fiat Marea Wekend, JTD
105, accidentată, pentru piese de
schimb, an 1998. Tel. 0744-

TEATRUL AURELIU MANEA TURDA
ORGANIZEAZĂ CONCURS
ÎN DATA DE 12 IUNIE 2017, ORELE 11.00
PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI
CONTRACTUALE VACANTE:
• Portar –1 post, durată nedeterminată
Condiţii specifice de participare - studii generale sau liceale
- curs pază – atestat agent de pază, eliberat conform prevederilor legii 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor
şi protecţia persoanelor
- minim 1 an vechime specialitatea studiilor necesare ocupării
postului
Concursul este organizat conform prevederilor HGR 286/2011,
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice.

pentru prietenie, căsătorie. Tel.
0758-655246.
* Eu 49 ani cu 2 copii, văduv de 4
ani, dețin auto, vreau să cunosc o
femeie căreia să îi placă viața la
țară, pentru căsătorie. Zilnic între
orele 18 și 21. Tel. 0721-367910.
* Domn, 67 ani, doresc cunoștință
cu o doamnă pentru prietenie. Tel.
0740-238496.
* Tânăr 41/ 175/ 75 kg., doresc să
cunosc o tânără de vârstă
apropiată pentru prietenie –
căsătorie. Tel. 0742-953052.

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte condiţiile
generale stabilite prin art. 3 din HGR 286/2011. Proba scrisă se
va susţine în data de 12 IUNIE 2017, orele 11,00 la sediul
institutiei, interviul urmand să se desfăşoare în data de 13 iunie
2017, la ora 11.00 la sediul instituţiei.
Dosarele se depun la sediul Teatrului Aureliu Manea Turda, Str
Republicii, nr. 52, secretariat până la data de 31 mai 2017, orele
13.00. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar
rezultatele selectării dosarelor se vor afişa pe site şi la sediul
instituţiei.

LOCURI DE MUNCĂ

Restaurant Expres
angajează
femeie de serviciu.
Tel. 0745-80604.
Societate comercială din com.
Mihai Viteazu angajează
ambalatori manual – 2 posturi
și brutari – 1 post. Tel. 0755088632.
Societate întreţinere toalete
automate inteligente angajăm
electromecanic sau automatist
pentru mentenanţa toaletelor
automate din Turda, posesor
permis cat.B şi auto personal.
Tel. contact 0733-504528.

Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obţine de
la Compartiment contabilitatea, resurse umane, achiziţii publice,
telefon 0264-311952.

298815.
* Vând în Turda Renault Kangoo,
motor 1500, diesel, dubiță, 75.000
km, fără evenimente, unic proprietar, a.c. Tel. 0744-678668.
* Vând în Turda mașină Hyundai
Atos, an 2002, 5 uși, motor 1000,
recent adusă, nu s-au scos nr.
roșii, arată bine. Preț 750 euro
neg. Tel. 0745-831811.
* Vând în Câmpia Turzii
Volkswagen Touran, 7 locuri, 1.9
TDI, an fabr. 2008. Preț 7000 euro

neg. Tel. 0755-765453.
* Vând în Turda VW Passat, an
2005, diesel, 90.300 km,
înmatriculat RO, fiscal la zi, ținut
în garaj, stare f. bună. Preț 4.700
euro neg. Tel. 0747-685668.
* Vând în Turda scuter Piaggio.
Tel. 0755-123868.
MATRIMONIALE
* Domn, 65/ 1,67/ 70 kg, fără
obligații, cu simțul umorului, caut
doamnă de vârstă apropiată,

Angajez modelatoare
de panificaţie în Turda.
Tel. 0749-173837.
Benzinăria A&A angajează şef
staţie carburant, gestionar,
vânzător, pompagiu, ajutor
ospătar, femeie serviciu, contabil. CV-urile se depun la
firmă, pe variantă, iar informaţii se pot obţine la tel. 0744537169.

În atenţia cititorilor!
Sesizări şi reclamaţii mica publicitate tel. 0747-512889 şi 0752-171277.
Taloanele de mică publicitate pot conţine doar un anunţ de maxim 30 de cuvinte.
Cele cărora le lipseşte numărul de telefon sau nu sunt scrise citeţ, nu se iau în considerare.
Anunţurile persoanelor juridice se taxează 1 leu/cuvântul + TVA. Anunţurile în chenar pentru persoane fizice se taxează 3,5 lei/apariţie. Inserare fotografie: 10 lei.
Decupează talonul şi depune-l în cutiile publicitare ale Ziarului 21 de la chioşcurile de difuzare a presei.

CONCURS: De 1 Iunie, Mickey şi

Minnie împart daruri copiilor!
- dulciuri şi jucării
pentru 21 de copii (0-10 ani) NUMELE COPILULUI: ____________________________________
VÂRSTA: ______________________
LOCALITATEA: _________________________

TALON GRATUIT DE MICĂ PUBLICITATE
valabil numai pentru persoane fizice
Taloanele, numai din numărul curent, se depun până joi la orele 11.00
TEXT ANUNŢ
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

ADRESA: ______________________________________________

_____________________________________________________________________

TELEFON: _____________________
Tragerea la sorţi: vineri, 26 mai 2017, orele 12.00, la redacţie,
în Turda, str. Mihai Eminescu nr. 6-8.
Numele câştigătorilor vor fi publicate luni, 29 mai 2017.
Premierea câştigătorilor: joi, 01 iunie. orele 12.00, la redacţie

_____________________________________________________________________
LOCALITATEA: _______________________________________________________
PREŢ: ________________________
TELEFON: _____________________

Z I A R U L 2 1 n r. 2 0

Taloanele se pot depune în cutiile publicitare ale săptămânalului ZIARUL 21 de la chioşcurile de difuzare a presei din: Turda: * În Turda Nouă: chioşcul de la spital * În centru: *Magazinul
de ziare GYA de lângă Gigi (covrigi) * Magazinul Los Chicos din BILLA; * Chioşcul alb vis a vis de BCR; * Chioşcul alb de lângă Poliţie; * La Materna: magazinul de piese auto LUCUS.
din spatele gangului; * Chioşcul portocaliu lateral de Milenium; Chioşcul alb vis-a-vis de Milenium, în staţia de autobuz * La 3 Mocani: Chioşcul alb de la Celest.
Câmpia Turzii: * Magazinul Vodafone, vis-a-vis de Primărie; * Chioşcurile din Piaţa mică, * Magazinul Tabaco din Hala agroalimentară.
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HOROSCOP

BERBEC
Va atrage atât de mult munca, încât aţi uitat cu
desăvârşire de casă şi de cei dragi. N-ar fi rău
dacă aţi aloca puţin timp şi pentru lucruri care
ţin de suflet. În dragoste, întregul interval numai
de bine. Miercuri, aţi putea primi propuneri
tentante sau v-aţi putea planifica o întâlnire
deosebit de romantică. De joi, apar tot felul de
evenimente care nu vă mai permit să vă
implicaţi în alt fel de "activităţi", mai plăcute ori
măcar un pic mai relaxante.

RAC
Poziţia astrelor din această săptămână corespunde momentului de conştientizare a unor noi
direcţii de acţiune. Veţi fi mai dispuşi ca până
acum să preluaţi frâiele activităţii dv., să vă
proclamaţi independenţa şi chiar să riscaţi.
Intervalul influenţează favorabil comerţul,
trezind în personalitatea dvs. şi oarecare tendinţe
viclene. Referitor la sănătate, apare posibilitatea
unor dureri în zona coloanei vertebrale (nu
scăpaţi nici de durerile de stomac).

BALANŢA
Faceţi reparaţii acasă sau cheltuiţi o sumă de
bani pentru reparaţia autoturismului. Atenţie la
deplasări, în special dacă folosiţi maşina, pentru
că aţi putea avea probleme cu autorităţile,
posibil o amendă. Vă veţi vedea pe neaşteptate
cu o persoană la care ţineţi şi veţi dori să
organizaţi o mică petrecere pentru a sărbători
evenimentul. Nimeni din familie nu vă susţine şi
va trebui să renunţaţi. Vineri şi sâmbătă, sunteţi
nevoit să faceţi singur toate treburile casnice.

CAPRICORN
Sunteţi predispus la izolare şi nu este exclus să
vreţi să vă retrageţi pentru puţin timp din orice
activitate şi implicit din viaţă publică şi să vă
odihniţi mai mult. Totuşi sunt favorizate întregul
interval relaţiile cu persoanele de sex opus. Nu
este exclus să vă simţiţi atras chiar de către
cineva din cercul cunoscuţilor. Dacă tot aveţi
atâta poftă de iubire, poate că n-ar fi rău să
retrăiţi o aventură sentimentală la care aţi
renunţat din pricina lipsei de timp.

TAUR
Relaţia dv. de familie şi cea intimă cu partenerul
de cuplu vor cunoaşte o evoluţie armonioasă.
Sunt de aşteptat surprize plăcute şi sprijin din
partea persoanelor iubite. Săptămâna aceasta
favorizează relaţiile sentimentale şi le protejează. Sunt susţinute călătoriile alături de familie.
Colaborările joacă şi ele un rol important, dacă
vă gândiţi să câştigaţi bani alături de persoanele
din familie. La serviciu, vi se impun reguli noi,
în urma unui control de rutină.

LEU
Să nu vă aşteptaţi să primiţi încurajări din partea
familiei în legătură cu o schimbare pe care doriţi
să o faceţi acasă. Se pare că planurile dv. în
legătură cu căminul trebuie să mai aştepte, cel
puţin până se mai calmează tensiunile din
familie. Trebuie să daţi joi dovadă de prudenţă,
dacă vi se cere să semnaţi nişte acte. Este posibil
să primiţi o veste importantă despre o rudă mai
în vârstă, care a fost spitalizată. În general,
cheltuiţi mai mult pentru alţii decât pentru dv.

SCORPION
Aţi dori să faceţi mai multe pentru cei dragi şi să
le dedicaţi mai mult din timpul dv. Pentru
început, vă decideţi să vă apropiaţi sufleteşte de
ei. Declaraţiile de dragoste pe care le faceţi vor
fi primite cu bucurie de toţi cei dragi. În ceea ce
priveşte banii, nu trebuie să munciţi foarte mult
pentru a primi ce vi se cuvine. Veţi primi numai
veşti bune de la rude şi de la amici întregul
interval. Treceţi totuşi printr-o stare de
nemulţumire.

VĂRSĂTOR
Este o săptămână bună pentru vise îndrăzneţe,
imaginaţie şi creşterea veniturilor. Este posibil
ca în acest interval să comunicaţi mult sau să
călătoriţi. Apare posibilitatea rezolvării unor
conflicte mai vechi şi se întrezăreşte şansa unor
colaborări eficiente. Se recomandă însă o mai
mare prudenţa în alegerea colaboratorilor. Este o
perioadă favorabilă şi concepţiei sau naşterilor.
Oficializările relaţiilor de cuplu sunt de asemenea recomandabile, mai ales vineri.

GEMENI
Aflaţi din greşeală că sunteţi bârfit, dar lucrul
acesta nu vă supără prea mult. Învăţaţi astfel să
fiţi pe fază şi să nu dezvăluiţi nimănui nimic din
planurile pe care le aveţi. Fiţi prudent în
destăinuirile pe care le faceţi, chiar şi
apropiaţilor. Cât despre sănătate, este posibil ca
durerile reumatice să vă creeze unele dificultăţi
întreg intervalul. De miercuri, începeţi o
campanie de schimbări prin care interveniţi fără
niciun pic de jenă în viaţa celor din anturaj.

FECIOARA
Graba cu care vreţi să finalizaţi proiectele nu va
face altceva decât să întârzie realizarea acestora.
Chiar dacă nu vă iese nimic din ceea ce v-aţi
propus să realizaţi, ar fi bine să nu vă pierdeţi
răbdarea. Numai astfel veţi reuşi să duceţi
lucrurile la final. Miercuri, cineva vă va face un
cadou din partea unui membru al familiei aflat în
altă ţară sau localitate. De joi, este necesar să
începeţi să vă faceţi din nou bagajele pentru o
deplasare care chiar a devenit de rutină.

SĂGETĂTOR
Sunteţi bine dispus şi comportamentul pe care îl
afişaţi întreaga săptămână în faţa celorlalţi vă va
avantaja. Aţi putea fi totuşi mult mai îngăduitor
cu persoanele care v-au dezamăgit la un moment
dat. O persoană se arată interesată de relaţia dv.
intimă, ceea ce nu vă va fi tocmai pe plac, mai
ales că încearcă să vă dea sfaturi cu aroganţă.
Prietenii vă sunt în continuare de folos, mai ales
că trebuie să faceţi multe drumuri scurte şi nu
mai aveţi timp pentru "afacerile" comune.

PEŞTI
Vă aşteaptă o săptămână grea cu cei de acasă. Va
trebui să ştiţi să daţi explicaţii cu privire la
deciziile pe care le-aţi luat pe propria răspundere. Datorită puterii de convingere pe care o
aveţi, veţi reuşi totuşi să calmaţi repede spiritele.
Marţi sau miercuri, cineva din anturaj v-ar putea
păcăli cu o sumă modică de bani. Vă va fi jenă
să-l daţi de gol şi alegeţi altă manieră de a-l
pedepsi. La sfârşitul intervalului, va fi necesar să
rămâneţi acasă pentru a aştepta musafiri.

MERSUL TRENURILOR TELEFOANE UTILE
SOSIRI - PLECĂRI STAŢIA CÂMPIA TURZII
VALABIL DE LA 13.12.2016
Rang

Tren

Sosire

Plecare
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1838
1765
1835
1741
3081
1843
3083
1837
2038
1836
3082
1737
3085
1746
3612
469
1538
1745
3089
1736
468
2039
3086
1539
3088
1766
3091
1742

00:02
01:34
03:13
03:46
03:59
04:11
05:25
05:38
06:38
07:58
09:01
09:21
09:28
10:24
13:16
13:19
14:25
14:43
15:20
16:53
17:15
17:43
17:50
20:50
20:53
21:01
21:19
23:04

00:03
01:35
03:14
03:47
04:00
04:12
05:42
05:39
06:40
07:59
09:02
09:22
09:29
10:26
13:17
13:21
14:26
14:44
15:21
16:54
17:16
17:44
17:51
20:52
20:54
21:03
21:20
23:06

Direcţie
Timisoara Nord (18:00) - Iasi (10:31)
Iasi (15:10) - Timisoara Nord (08:35)
Bucuresti Nord (16:25) - Cluj Napoca (04:14)
Bucuresti Nord (18:45) - Satu Mare (10:06)
Razboieni (03:40) - Cluj Napoca (05:27)
Timisoara Nord (21:40) - Beclean pe Somes (07:13)
Teius (04:25) - Cluj Napoca (07:01)
Iasi (19:25) - Timisoara Nord (12:19)
Cluj Napoca (05:30) - Deva (10:16)
Cluj Napoca (07:02) - Bucuresti Nord (20:47)
Cluj Napoca (07:52) - Teius (10:08)
Rimnicu Vilcea (04:05) - Cluj Napoca (10:20)
Sighisoara (05:08) - Cluj Napoca (10:44)
Satu Mare (03:47) - Bucuresti Nord (19:25)
Cluj Napoca (12:07) - Teius (14:22)
Tirgu Mures (11:45) - Cluj Napoca (14:15)
Cluj Napoca (13:30) - Bucuresti Nord (22:54)
Bucuresti Nord (06:00) - Satu Mare (21:57)
Teius (14:23) - Cluj Napoca (16:35)
Cluj Napoca (16:00) - Rimnicu Vilcea (22:30)
Cluj Napoca (16:22) - Tirgu Mures (18:52)
Deva (14:25) - Cluj Napoca (18:58)
Cluj Napoca (16:41) - Sighisoara (22:00)
Brasov (15:05) - Cluj Napoca (21:49)
Cluj Napoca (19:43) - Teius (22:00)
Timisoara Nord (13:50) - Iasi (07:33)
Teius (20:20) - Cluj Napoca (22:29)
Satu Mare (16:50) - Bucuresti Nord (08:10)

ALIS GRUP
Telefon: 0753-099275;
TURDA, str. A. IANCU nr. 4; CÂMPIA TURZII, str. A. IANCU nr. 27, www.alisgrup.ro
PLECARI TURDA - CLUJ-NAPOCA din CENTRU Luni - Vineri: 04.30 ; 05.30 ; 06.00 ;
06.30 ; 06.45 ; 07.00 ; 07.15 ; 07.30 ; 07.45 ; 08.00 ; 08.15 ; 08.30 ; 08.45 ; 09.00 ; 09.15 ; 09.30 ;
09.45 ; 10.00 ; 10.15 ; 10.30 ; 10.45 ; 11.00 ; 11.15 ; 11.30 ; 11.45 ; 12.00 ; 12.15 ; 12.30 ; 12.45 ;
13.00 ; 13.15 ; 13.30 ; 13.45 ; 14.00 ; 14.15 ; 14.30 ; 14.45 ; 15.00 ; 15.15 ; 15.30 ; 15.45 ; 16.00 ;
16.15 ; 16.30 ; 17.00 ; 17.30 ; 18.00 ; 18.30 ; 19.00 ; 19.30 ; 20.40.
PLECARE CÂMPIA TURZII - CLIJ-NAPOCA, Luni - Vineri DIN GARĂ: 04:35, MICRO:
05:15 ; 06:00 ; 06:30 ; 07:30 ; 08:30 ; 09:30 ; 10:30 ; 11:30 ; 12:15 ; 13:00 ; 13:30 ; 14:15 ; 15:00;
15:30 ; 16:30 ; 17:00 ; 17:30 ; 18:30 ; 20:30.

Poliţie, pompieri, salvare
Administraţia Financiară

112

0264-312.036,
0264-314.941
Agenţia Locală de Ocupare a Forţei de Muncă
Turda
0264-314.217; 314.218
Câmpia Turzii
0264-368.808
CEC Turda
0264-311.557; 311556
Poliţia Turda
112; 0264-312.121
Poliţia Com.: 0264-317.303; 0264-317.231
Poliţia C. Turzii
0264-368.222
Pompieri
112; 0264-311.212
Protecţia cons. Turda
0264-315.821
Protecţia cons. Câmpia Turzii 0264-365.002
Spitalul Turda
0264-312.420,
Spital C.Turzii
0264-368.317
Salvarea
112
ISU
0264-311.524

0264-365.770
Salubritate C.Turzii
REEA Prod Serv
0264-368.844
Succes Fabrica de pâine
0264-457.766
Colectare deşeuri 0800-44800, 0756-026917

Primării
Primăria Turda
Primăria C.Turzii
Primăria M.Viteazu
Primăria Viişoara
Primăria Tureni
Primăria Aiton
Primăria Ceanu Mare
Primăria Tritenii de Jos
Primăria Moldoveneşti
Primăria Luna
Primăria Călăraşi
Primăria Frata
Primăria Sănduleşti

Informaţii turistice
Centrul de Informare Turistică 0364-108.229

0264-313.160
0264-368.001
0264-329.101
0264-327.601
0264-310.009
0264-310.400
0264-367.715
0264-285.998
0264-329.701
0264-368.236
0264-356.086
0264-282.498
0264-280.434

Instituţii
Biblioteca Municipală (centru) 0264-313.837
Biblioteca Municipală - copii 0264-312.502
Casa de Pensii
0264-312.726; 316450
Casa de Cultură Turda
0264-311.980
Casa de cultură C.Turzii
0264-368.362
Muzeul de Istorie
0264-311.826
Teatrul Municipal
0264-311.952
Cartea Funciară Turda
0264-316.535
Salina
0264-311.690
Parcul Zoo
0264-311.125
Judecătoria
0264-311.985
Parchetul Turda
0264-311.634
Servicii Utile
Compania de Apă Turda
0264-311.770
Compania de Apă C.Turzii
0264-366.305
Domeniul public Turda
0264-314.725
Domeniul Public C. Turzii
0264-367.703
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă:
0264-311.524; 0264-316.006; 0756-043.616
STP Turda
0264-312.257
Alis
0753-099.275
Delgaz Grid
0800.800.928, 0265-200.928
Deranjamente Electrica
929
Prival Ecologic
0264-421.148

Bănci
BCR
BRD
BancPost
Raiffeisen
Transilvania
Romextera Bank
Alpha Bank
OTP Bank
Banca Românească
Piraeus Bank

Agenţii de turism
Tudor Turism
Sens Vest
Agenţia CFR
Autogări
Autotrust (intra-judeţ)
Sens Vest (interjud.)
Daghemana C.Turzii

0373-514.227
0264-316.395
0264-306.070
0264-703.704
0264-316.833
0264-316.021
0264-316.655
0264-311.088
0264-311.260
0264-316.041

0264-312.198
0264-313.431
9521; 0264-367452
0746-021.023
0264-313.431
0264-366.767

Hoteluri
Turism Arieşul
0264-316.844
Potaissa
0364-260.941
Prinţul Vânător
0264-311.171
Pelicanul
0264-317.390
Sun Garden
0264-594.795
Centrum
0264-311.511
Andrei C.Turzii 0264-365.188, 0264-366.767
Oficii Poştale
OP 1 (centru)
OP 2 (micro)
OP 1 C.Turzii
OP 2 C.Turzii

0264-311.541
0264-322.024
0264-368.020
0264-368.224

Cabinete stomatologice
Dr. Ioana Şerban

0264-311.378

Taxi
Cantatur

945

Mass media
Ziarul 21
0264-317.838, 0747-512889
Radio Transilvania
0264-317.171
PRO TV
0264-314.646
One TV
0364-881.519
Turda Info
0740-271.381
Agora Media
0766-302.199
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RECLAME
* benzinărie * motel * magazin
* restaurant

www.ziarul21.ro

HOTEL RESTAURANT ANDREI
Meniul pentru nunţi este cuprins între 79-96 lei şi are incluse şi
2 cafele, necesarul de apă plată şi minerală şi fântâna de ciocolată.
Sala de nunţi are o capacitate de 400 locuri.

A & A - la ieşirea din Turda spre Alba Iulia

CURIERAT RAPID
Sună la:
0264-369131; 0721-295813
cturzii@fancourier.ro

Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor
Rezervări la telefoanele:
0264-365188, 0264-366767, 0722-246231, 0743-056176.
Câmpia Turzii, P-ţa Unirii nr. 16 B;
Program casierie: Luni-Vineri: 08.00-16.00
Telefon: 0264-365770,
Fax: 0264.365770,

DAGHEMANA

Email: office@compsal.ro

M Curăţenie casa scării; M Curăţenie în subsolul blocurilor;
M Servicii complete de curăţenie spaţii de birouri şi instituţii
publice; M Curăţenie industrială în depozite, hale, spaţii de
producţie sau magazine de desfacere cu suprafeţe mari,
acolo unde astfel de servicii sunt absolut necesare;
M Curăţenie după constructor, acasă sau la serviciu;
M Întreţinere instalaţii electrice.

S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA SA,

Turda, Strada Petru Maior nr. 4, tel/ fax; 0264-317085,
e-mail: radpturda2004@yahoo.com

M
M
M
M

AUTOGARĂ
DEPOZIT EN-GROSS
BRUTĂRIE
MAGAZIN ALIMENTAR

În Câmpia Turzii, lângă pasarelă

Autogara Câmpia Turzii
PROGRAM AUTOGARĂ:
05.00 - 00.30;
Tel: 0264-366767,
0743-056176
Câmpia Turzii - Frata 08.00, 11.50,
15.50
Câmpia Turzii - Ceanu Mare 06.10*,
08.00, 10.30, 12.00, 14.10*, 15.50
Câmpia Turzii - Pădureni 06.05*,
08.00, 12.00, 14.10*, 15.50, 23.40
Câmpia Turzii – Urca 06.20*, 08.00,
13.00, 14.20*, 15.50
Câmpia Turzii – Gligoreşti 05.10,
07.35, 13.00, 15.35
Câmpia Turzii – Viişoara 06.30, 07.30,
08.30, 09.30, 11.30, 12.30, 13.30,
15.30, 18.30, 22.05
Câmpia Turzii – Cluj-Napoca 06.00,
06.45, 07.00, 08.30, 09.00, 10.00,
10.30, 12.00, 13.30, 14.00, 14.30,
16.20, 19.00, 19.30, 22.20
Tg. Mureş – Cluj-Napoca 07.50,
09.40, 16.40, 20.10
Cluj-Napoca – Tg. Mureş 07.57, 11.42,
14.57, 19.12
LEGENDA:
* nu circulă sâmbătă şi duminică;

calculatoare noi şi second hand, laptop-uri
aparatură foto

În domeniul construcţiilor
de drumuri:

În domeniul arhitecturii
peisagistice şi a producerii
legumelor şi a florilor:

ri
u
ţ
pre

mic

i

În Câmpia Turzii, vis a vis de Primărie şi în fostul magazin Orange
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Teatrul „Aureliu Manea” Turda prezintă
o producție a tinerilor debutanți:
„Niciodată nu am fost la Bagdad”

S

ăptămâna aceasta, după
cum v-am obișnuit, vă
așteptăm la spectacol,
așadar, sâmbătă 20 MAI, pe scena
Teatrului „Aureliu Manea” din
Turda, începând cu ora 19, se va
juca „Niciodată nu am fost la
Bagdad”, de Abel Neves, în
parteneriat cu UBB Cluj-Napoca,
Facultatea de Teatru și Televiziune. Un spectacol despre relația
cu cel de lângă noi, plin de emoție
și suspans,

feminin suferă și cel universal în
care este descrisă începerea
invaziei din Irak din anul 2003. E
o dramă cu accente comice, un
spectacol care pornește de la noi,
de la experiențele noastre”, a
declarat regizorul Teofil Pașca.
Directorul teatrului turdean,
Cătălin Grigoraș, a declarat:
„Teatrul turdean dezvoltă un
parteneriat cu Facultatea de
Teatru și Televiziune din Cluj și în
urma acestui parteneriat, un
absolvent de regie va propune în
fiecare an un spectacol, să îl
regizeze aici la Turda. Este un
spectacol care vorbește sincer,
despre om, despre relații. Vreau
să le urez mult succes sâmbătă
seara și așteptăm cât mai multă
lume la teatru.”

„Niciodată nu am fost la
Bagdad”, dorește să impulsioneze
tinerii artiști spre afirmare și practicarea meseriei atât de frumoase
pe care și-au ales-o, actoria/regia.
„Sper să vină lumea în sală și să
fie surprinsă plăcut și să plece cu
un gând bun după spectacol.
Avem nevoie ca oamenii să vină
la spectacol și să fie alături de noi,
pentru că suntem o echipă tânără
și avem nevoie de un public. Noi
încercăm să ne formăm aici ca un
nucleu, vrem să fim o forță, doar
că nu vom putea reuși niciodată,
fără sprijinul publicului”, a declarat actorul Valentin Oncu.
Din distribuție fac parte actori
tineri, Valentin Oncu și Alexandra
Dușa, absolvenți ai Facultății de

Teatru și Televiziune din cadrul
UBB. Piesa este regizată, de
asemenea, de un proaspăt absolvent al facultății, Teofil Pașca.
„E un spectacol despre viață și
cred că după ce o să îl vedeți, o să
vă gândiți de două ori, înainte de
a acționa în viața reală. Cred că,
uneori e necesar să ne facem o
radiografie să vedem cu ce am
greșit și ce putem repara.” a
declarat tânăra actriță, Alexandra
Dușa.

Spectacolul este propus pentru a
participa la un turneu destinat
tinerilor regizori, festival care va
avea loc la Craiova. Este prima
ediție a Festivalului Internațional
al Tinerilor Regizori Theater
Networking Talents 2017 și se
desfășoară între 28 iunie și 1 iulie.
Festivalul se adresează tinerilor
absolvenți sau studenți în anii terminali, fiind sub forma unei
competiții la care vor participa
mai multe țări printre care

România, Bulgaria, Ungaria,
Republica Moldova. Acesta își
propune să fie o rampă de lansare
pentru absolvenții specializați în
regie de teatru.
“Spectacolul are ca si temă
invazia din Irak, iar personajul
principal tocmai află că iubita lui
e diagnosticată cu cancer. Spectacolul prezintă evoluția unui cuplu
pe fondul a două evenimente dramatice. Unul particular reprezentat de boala de care personajul

În speranța că veți sprijini tinerii
artiști și îi veți impulsiona să
creeze artă, vă așteptăm la Teatrul
Aureliu Manea din Turda, la
spectacol să fiți alături de ei, pe
20 MAI la „Niciodată nu am fost
la Bagdad”.
Biletele se pot achiziționa de la
agenția teatrului și online de pe
www.tomtix.ro, având prețul de
15 lei întreg și 10 lei redus pentru
elevi, studenți și pensionari.

S-a deschis TERASA

Terasa Total Grill - vis a vis de fosta Poştă
Terasa dispune de o capacitate de 100 locuri şi oferă clienţilor deosebita ocazie de a servi renumita friptură de Turda, produse din preparate de carne
la grătar, minuturi, cafea, bere la halbă, vin şi nu doar atât.
În cadrul terasei se pot organiza mese festive sau diferite evenimente. Vino şi benficiază de preţurile mici şi mâncarea delicioasă.

