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PSD: “Consilierilor PNL nu le-a mai rămas decât să
mintă! În loc să plece capul și să ceară iertare
turdenilor pentru modul dezastruos în care au lăsat
Turda, ei aruncă cu pietre în noua administrație
care lucrează la foc automat pentru a recupera
timpul pierdut de liberali în cei 8 ani!”

Contre între PSD şi PNL

Problema câinilor fără
stăpân își caută soluțiile

la Câmpia Turzii

03

Interviu incomod cu Marius
Bordea, ultimul Director

General român al Industriei
Sârmei (Mechel) SA din

Câmpia Turzii (partea a II-a)

050706

Intră în concurs!

De 1 Iunie, Mickey şi Minnie
împart daruri copiilor!

Completează talonul de la pagina 21 

Se scumpesc țigările!
De astăzi, luni, 22 mai, producătorul de țigarete British
American Tobacco (BAT) va scumpi, cu 50 de bani pe pachet,
toate țigaretele pe care le comercializează în Romania. 13
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SALINA TURDA 
Program de funcţionare: Luni - Duminică 09.00-17.00; 

Ultima intrare: ora 16.00
SC Turda Salina Durgău SA; www.salinaturda.eu

Primul Centru Spa & Wellness din oraş

Bazinul de înot didactic Turda

Cel mai frumos loc subteran din lume

SĂNĂTATE ÎNAINTE DE TOATE! 

ACUM LA  CLINIC MED DIAGNOSIS
BENEFICIAŢI DE CEL MAI NOU  
LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE*  DOTAT
CU APARATURĂ DE ULTIMĂ GENERAŢIE  
ŞI CU UN CENTRU MODERN DE RECOLTARE 
A PROBELOR .  
LABORATORUL CLINIC MED DIAGNOSIS
COMUNICĂ REZULTATELE ANALIZELOR
UZUALE ÎN ACEEAŞI ZI . 

NOU !!! ANALIZE MEDICALE GRATUITE 
PRIN CONTRACT CU CAS CLUJ 
Laboratorul  de analize medicale 

este acreditat RENAR 
DOAR LA CLINIC MED DIAGNOSIS BENEFICIAŢI
ACUM DE SERVICII MEDICALE DE SIGURANŢĂ
ÎN TRANSPORTURI. 

PENTRU ŞOFERI PROFESIONIŞTI PENTRU ŞOFERI PROFESIONIŞTI 
DE LA PROFESIONIŞTI! DE LA PROFESIONIŞTI! 

DE ACEEA CLINIC MED DIAGNOSIS ESTE CEA
MAI BUNĂ CLINICĂ MEDICALĂ DIN TURDA! 

CLINIC MED DIAGNOSIS – STRADĂ  LIANELOR 13 
TELEFON: 0264.30.60.22

“Școala altfel” la Compania de Apă Arieș
levii din Turda și Câmpia Turzii au
desco-perit în cadrul programului
„Şcoala altfel”, circuitul apei, prin

intermediul Companiei de Apă Arieș. 

În perioada 15- 19 mai 2017, sute de copii și
tineri au învaţat de unde vine apa care ajunge
în casele lor, despre staţia de tratare din Turda,
laboratoarele de analize sau staţia de epurare
de la Câmpia Turzii. Elevii au învăţat de la
specialiştii CAA totul despre traseul apei, de la
extragerea ei din subteran sau captarea de la
surse până la epurarea apei şi deversarea
acesteia în râul Arieș cât și informații despre
importan-ța apei și păstrării unui mediu cât
mai curat și sănătos. 

Compania de Apă Arieș contribuie esențial la
dezvoltarea durabilă a comunităţii prin inves-
tiţii majore în infrastructura de apă şi apă uzată
din aria de operare, dovedind astfel grija
pentru apă și mediu, pentru oameni şi pentru
un viitor mai bun. Fiecare dintre grupurile de
elevi sunt însoțite în vizite de către
reprezentanţi ai Companiei de Apă Arieş care
le explică în detaliu cum este captată apa,
despre sursele de apă potabilă şi necesitatea
protejării acestora, unde se acumulează, cum şi
cu ce este tratată aceasta pentru a fi potabilă și
a ajunge la robinetele din casele lor și despre
cum este epurată apa menajeră și redată
cursurilor de apă curgătoare. 

E
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Consilierilor PNL nu le-a mai rămas decât 
să mintă! În loc să plece capul și să ceară
iertare turdenilor pentru modul dezastruos 
în care au lăsat Turda, ei aruncă cu pietre 
în noua administrație care lucrează la foc
automat pentru a recupera timpul pierdut 
de liberali în cei 8 ani!

i informăm pe stimații
consilieri PNL că tur-
denii nu mai cred în
minciunile lor și că

atacurile nefondate la adresa
administrației sunt o pierdere de
timp prețios,  timp în care ar putea
să pună umărul la dezvoltare.
Chiar și așa, ne vedem nevoiți să
le reamintim că Primăria Munici-
piului Turda are ca principală
prioritate asfaltarea străzilor și că
pentru asta are un plan COE-
RENT, foarte bine pus la punct! 

Pentru reabilitarea drumurilor
care se află într-o stare absolut
deplorabilă, echipa Primăriei
muncește la foc continuu încă de
la începutul mandatului. Având în
vedere faptul că în anii precedenți
nu s-a făcut mai nimic, a durat
aproape un an de zile pentru a se
realiza acest plan și pentru a se
stabili cea mai eficientă metodă
de atragere de fonduri, pentru că
municipiul Turda nu dispune de
un buget care să permită
realizarea peste noapte a unor
investiții care ar fi trebuit să fie
făcute deja cu mult timp înainte. Îi
invităm pe acești consilieri să ia
notițe și să citească bine rândurile
următoare, pentru a afla și ei ce ar
fi trebuit deja să știe, dacă ar fi
fost atenți la ședințele consiliului
local:

Există un plan bine pus la punct
prin care Turda se va schimba ra-
dical din punct de vedere al
infrastructurii rutiere. Încă din

primele luni, noua administrație a
pregătit Planul de Mobilitate
Urbană care a fost finalizat și pe
baza căruia Turda va putea benefi-
cia de proiecte europene de până
la 86 de milioane de euro! Prin
aceste proiecte vor putea fi
achiziționate autobuze electrice
noi, vor fi reabilitate toate străzile
pe care acestea vor circula, vor fi
modernizate trotuarele, stațiile și
vor fi construite piste de biciclete. 

În paralel, în cartierul Băi se vor
putea asfalta 20 de străzi, tot cu
fonduri de la Uniunea Europeană.
De asemenea, au fost realizate
proiecte pentru 237 de străzi din
municipiu și au fost depuse la
Ministerul Dezvoltării cu solici-
tare de finanțare prin Programul
Național de Dezvoltare Locală,
pentru ca municipalitatea să
obțină cât mai mulți bani din
exterior. 

Podul peste Arieș a fost predat
către CNAIR și urmează să fie
reabilitat. Este foarte important să
înțelegem că toate aceste demer-
suri și corelarea eficientă a inves-
tițiilor presupun un volum de
muncă imens, a căror rezultate se
vor vedea în perioada următoare. 

Turda are acum un plan care va
funcționa ca un ceas elvețian,
făcut în perspectivă, durabil pe
termen lung! Străzile nu mai pot fi
“cârpite” pe alocuri de ochii
lumii, în scop electoral, cum s-a
făcut până acum. Iar pentru asta

este nevoie de timp, implicare,
perseverență, de o echipă și un
manager cum are acum Primăria!
În aproape un an, administrația
condusă de Primarul Cristian
Octavian Matei a reușit să inițieze
peste 49 de proiecte, atât euro-
pene cât și guvernamentale. De
asemenea, motoarele instituțiilor
subordonate au început să funcți-
oneze.
- S-a demarat proiectul care
vizează construirea unei săli poli-
valente de 3000 de locuri.
- S-au reabilitat creșele, Școala
Poiana, s-a obținut un million de
lei de la Guvern pentru moderni-
zarea Colegiului Tehnic și s-au
depus cereri de finanțare pentru
alte 5 școli și licee care urmează
să fie reabilitate.  
- Spitalul Municipal a fost
evaluat complet de o echipă de
consultanță care a scris un proiect
depus la Ministerul Sănătății, care
prevede modernizarea, transfor-
marea și extinderea construcțiilor
existente. De asemenea, curtea
spitalului a fost asfaltată și igie-
nizată, imediat după instalarea
noului manager. 
- Municipiul nostru a obținut
Statutul de Stațiune Balneo-
climatică, în urma eforturilor
depuse de noua administrație,
statut care va aduce multe inves-
tiții și posibilități de accesare de
fonduri.
- S-au pregătit şi depus 10
proiecte europene, printre care
Restaurarea și punerea în valoare
a Castrului Roman, restaurarea

clădirii fostei judecătorii, resta-
urarea și conservarea casei rurale
din Piața 1 decembrie, reabilitarea
clădirii fostei securități, reabi-
litarea blocurilor sau moder-
nizarea infrastructurii rutiere din
cartierul Băi.
- S-a pus în aplicare un program
de fluidizare a circulației și de
creștere considerabilă a locurilor
de parcare, prin lărgirea carosa-
bilului în zona centrală, introdu-
cerea de sensuri unice în cartierul
Micro III. De asemenea au fost
întreprinse demersuri pentru a
spori siguranța pietonilor, prin
montarea limitatoarelor de viteză
și a marcajelor de pe asfalt. 
- S-a derulat cea mai amplă
campanie de curățenie de care a
avut vreodată parte municipiul
Turda. A fost salubrizat stadionul,
au fost desființate peste 40 de
rampe clandestine de deșeuri, au
fost montate camere de suprave-
ghere video, au fost amenajate
spațiile verzi și pus în aplicare
proiectul “Adoptă un spațiu
verde”, a fost inițiat proiectul de
amplasare a pubelelor subterane,
au fost premiate asociațiile de
proprietari care au avut grija de
împrejurimile locuințelor lor.
- S-au făcut  și se fac în conti-
nuare demersuri pentru rezolvarea
problemei câinilor comunitari, în
primele luni ale anului fiind
capturați 450 de câini de pe
străzile municipiului.  
- S-au pregătit numeroase
festivaluri culturale internaționale
care vor avea loc anul acesta, s-a

revigorat viața culturală a Turzii și
se desfășoară permanent eveni-
mente atât pentru copii cât și
pentru adulți sau vârstnici. 
- S-au restabilit legăturile cu
mediul privat și s-au pus bazele
unor cooperări importante cu
investitori privați, precum compa-
nia ACS industries sau Teconnex,
astfel încât să avem noi locuri de
muncă în municipiu. 
- S-a început elaborarea celei
mai ample Strategii de Dezvoltare
Durabilă a Municipiului din isto-
ria Turzii, care va contura toate
liniile de dezvoltare pentru
perioada 2017 – 2023 – 2030.
- În a doua jumătate a anului
trecut au fost asfaltate 11 străzi,
iar în următoarele zile va începe
asfaltarea în întregime a Pieței
Micro III, a străzii Gheorghe
Șincai și Florilor.

Asta a făcut pe scurt administrația
Matei, în acestă perioadă de 11
luni, timp în care alții au stat pe
margine și n-au făcut nimic
altceva decât să arunce cu noroi și
să mintă! Exact o inițiativă
legislativă au avut PNL-iștii din
luna iunie 2016 până acum. UNA
SINGURĂ, din 382!

Dragi turdeni, vă asigurăm că
echipa noastră își va ține toate
promisiunile și va continua să
facă tot posibilul ca acest oraș să
crească și să devină așa cum ne
dorim cu toții! 

Echipa Consilierilor PSD

Î

foto: InTURDA
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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 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

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 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 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 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 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

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

PNL Turda întreabă: Domnule
primar Matei, știți că bursele
elevilor din Ploscoș sunt mult 

mai mari decât cele din Turda?!
e site-ul propriu, PNL
Turda scrie: Vă mai
aduceți aminte care a fost

reacția primarului PSD Cristian
Matei atunci când, la dezbaterea
Consiliului Local pe tema cuantu-
mului burselor școlare, consilierii
liberali au atras atenția că bursele
elevilor turdeni sunt derizorii,
argumentând printr-o analiză com-
parativă cu vecinii noștri din Câm-
pia Turzii: ”De ce ne comparăm cu
Câmpia Turzii și nu cu Ploscoșul?”

Ei…, pornind de la afirmația
primarului Matei, am căutat infor-
mații și iată cum arată comparația
cu Ploscoșul în privința valorii
burselor școlare:

Turda     Ploscoș
Burse de merit 40 lei 80 lei
Burse sociale 20 lei 40 lei

Prin urmare, domnule primar
Matei, și comparația cu Ploscoșul

vă este nefavorabilă… 

În viitor, vă sugerăm să fiți mai
atent în exprimare sau, mai degrabă,
să recompensați performanța
școlară la adevărata ei valoare, cu
atât mai mult cu cât tinerii turdeni

de astăzi pot fi antreprenorii de
mâine, plătitori de impozite pe
profit și generatori de locuri de
muncă.

Cu considerație față de turdeni,
Grupul consilierilor PNL Turda

P

Să tot fii primar! Vezi ce salarii
vor avea primarii

omisia de Muncă din Senat a adoptat, joi, un
amendament prin care primarilor şi vice-
primarilor oraşelor li se majorează indemni-

zaţiile cu 1450 de lei faţă de sumele propuse în proiec-
tul avansat de Guvern.

De la această majorare sunt exceptaţi primarul şi
viceprimarii municipiului Bucureşti, care, dacă li s-ar fi
aplicat această creştere, ar fi ajuns la nivelul unui
vicepremier şi ar fi alterat ierarhia preconizată de
proiectul de lege.

Potrivit Mediafax, amendamentul a fost propus de
senatorii PNL şi UDMR şi a fost adoptat cu majoritate
de voturi.

Proiectul iniţial corela fiecăre funcţie de ales local cu
un coeficient de salarizare. Amendamentul a majorat
coeficientul primarilor şi viceprimarilor cu un punct.
Un punct din coeficient echivalează cu salariul minim
brut, respectiv 1450 de lei.

Potrivit acestui amendament, primarul de municipiu
reşedinţă de judeţ şi primarul de sector vor avea

coeficientul 9 şi vor încasa 13.050 lei brut.

primar oraş cu peste 200.000 de locuitori - coeficient 9
- 13.050 lei brut;
primar oraş cu 100.001 şi până la 200.000 locuitori -
coeficient 8 - 11.600 lei brut;
primar oraş cu 50.001 până la 100.000 locuitori - coe-
ficient 7,5 - 10.875 lei brut;
primar oraş cu 20.001 şi până la 50.000 locuitori - coe-
ficient 7 - 10.150 lei brut;
primar oraş cu 10.001 şi până la 20.000 locuitori - coe-
ficient 6,5 - 9.425 lei brut;
primar oraş cu 5.001 şi până la 10.000 locuitori - coefi-
cient 6 - 8.700 lei brut;
primar oraş cu 3.001 şi până la 5.000 locuitori - coefi-
cient 5,5 - 7.975 lei brut;
primar oraş până la 3.000 locuitori - coeficient 5 - 7.250
lei brut.

Majorările se vor aplica de la intrarea în vigoare a legii,
care ar trebui să fie 1 iulie, potrivit declaraţiilor politice
făcute de majoritatea parlamentară şi de liderii PSD.

Camera Deputaţilor este for decizional.

C
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Problema câinilor fără stăpân își caută soluțiile
la Câmpia Turzii

arţi, 16 mai, Dorin Lojigan,
primarul municipiului
Câmpia Turzii, a convocat o

ședință de urgenţă cu toți primarii din
zonă, problema dezbătută fiind câinii
fără stăpân.

Dacă la începutul ședinței Lojigan a
adus aminte tuturor celor prezenți de
incidentul de acum câteva săptămâni
în care un copil din municipiul Câmpia
Turzii a fost sfâșiat de caini, arătându-
şi totodată speranța că acest gen de
evenimente să nu se mai repete, pri-
marul a propus o dezbatere deschisă în
care această problemă gravă de care se

lovește nu doar Câmpia Turzii, să-si
găsească rezolvarea.

"Domnilor Primari, eu cred ca ar
trebui să ne bucurăm de prezența
presei și să transmitem cetățenilor pe
care îi reprezentăm aici, că ar fi mai
bine să investim în a ne face
adăposturi pentru câini de miliarde de
lei și să le lăsăm dracu de drumuri și de
investiții în sănătate și în învâțământ.
Asta este din păcate concluzia la care
eu am ajuns după această întâlnire.
Domnule Șerbănoiu, spuneți-mi ce le
spun acelor oameni care riscă să fie
mușcați, sau ce-i spun acelei mame al
cărei copil a fost sfâșiat?!”, a con-
cluzionat Dorin Lojigan.

M
Sergiu JUCAN

A fost finalizată așternerea asfaltului de uzură
pe drumul județean Gheorgheni – Aiton

onsiliul Județean Cluj anunță
participanții la trafic și locuitorii
din zonă în legătură cu faptul că,

în cadrul programului de lucrări care
vizează întreținerea și îmbunătățirea
infrastructurii rutiere a județului, pe drumul
județean DJ 103G Gheorgheni – Aiton au
fost finalizate lucrările de așternere a celui
de-al doilea strat, respectiv cel de uzură, pe
tronsonul de drum situat între localitățile
Gheorgheni și Aiton. Tronsonul asfaltat are
o lungime de 3,2 kilometri, de la kilometrul
51+105 până la kilometrul 54+287.

„Finalizarea așternerii celui de-al doilea
strat de asfalt pe acest important drum
județean va genera numeroase beneficii,
respectiv un acces mult mai rapid, mai facil
și mai sigur spre nu mai puțin de patru
direcții, respectiv către centura Dezmir –
Vâlcele și, mai departe, spre municipiul
Cluj-Napoca, spre drumul național DN 1,
pe direcția Vâlcele – Turda, spre drumul

național DN 1C, pe direcția Dezmir –
Gherla – Dej precum și spre drumul
național DN 1, pe direcția Aiton – Tureni –
Turda” a precizat președintele Consiliului

Judetean Cluj, Alin Tişe.

Pentru a se verifica măsura în care lucrările
de asfaltare au respectat exigențele impuse

de normativele în vigoare și cerințele
expres formulate de către Consiliul Jude-
ţean, calitatea stratului de asfalt, respectiv
grosimea și consistența acestuia, au fost
verificate prin prelevarea de carote de către
un laborator specializat în domeniu.

Lucrările de întreținere curentă și periodică
pe drumul județean DJ 103G limită cu
județul Alba – Podeni – Moldovenești –
Cheia – Cheile Turzii – Săndulești – Tureni
– Ceanu Mic – Aiton – Gheorgheni fac
parte dintr-un program complex și vizează
întreaga sa lungime de 48,646 kilometri,
mai exact de la kilometrul 13+200 până la
kilometrul 61+846. O serie de lucrări au
demarat anul trecut, pe mai multe sectoare
acestea fiind finalizate. 

Lucrările vor continua prin Programul de
lucrări de întreținere curentă și periodică a
unor drumuri județene pentru anul 2017
până la finalizarea întregului sector vizat. 

C

Şedinţă ordinară a Consiliului local Mihai Viteazu
n conformitate cu
prevederile art. 39,
alin. 1 din Legea nr.
215/2001, privind Ad-

ministrația publică locală, repu-
blicată în anul 2007, cu modi-
ficările și completările ulterioare,
precum și a Regulamentului de
organizare și funcționare a
Consiliului local al comunei
Mihai Viteazu, jud. Cluj, marți,
23 mai 2017, orele 16.00, vor
avea loc lucrările ședinței
ordinare a Consiliului Local al
comunei Mihai Viteazu, în sala
de ședințe a Consiliului local
Mihai Viteazu, str. Principală nr.
1014, tel/ fax nr. 329101, 329100
sau e-mail: 
primariamihaiviteazu@yahoo.com,
cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind va-
lidarea unui nou consilier, în per-
soana d-lui Popescu Marian,
supleant pe lista ALDE, în locul

d-lui Nicoară Horea Viorel, din
partea ALDE, la care i-a încetat
mandatul de drept, prin demisie.
2. Proiect de hotărâre privind
aprobarea modificării componen-
ței Comisiei de specialitate nr. 1 –
buget finanțe și activități econo-
mice, din cadrul Consiliului local,

în urma demisiei d-lui Nicoară
Horea Viorel.
3. Proiect de hotărâre privind
stabilirea Statului de funcții, a
Statului de personal, precum și a
Organigramei de funcționare a
aparatului de specialitate al pri-
marului comunei Mihai Viteazu,

pe anul 2017.
4. Proiect de hotărâre privind
acordarea normei de hrană
polițiștilor locali din comuna
Mihai Viteazu, jud. Cluj, în con-
formitate cu prevederile legale în
domeniu.
5. Proiect de hotărâre privind sta-

bilirea cuantumului sumelor ce
vor fi acordate ca premii, pentru
elevii olimpici din cadrul Școlii
„Mihai Vodă” Mihai Viteazu,
precum și pentru profesorii care
i-au pregătit.
6. Proiect de hotărâre privind
aprobarea contului de execuție, a
inventarului patrimoniului și a
situațiilor financiare anuale.
7. Întrebări, interpelări, propuneri
ale consilierilor

- discutarea problemelor legate de
organizarea zilelor localității
precum și alte deplasări.

Președinții de comisii își vor
invoca membrii pentru ședințele
de comisii pentru analizarea
proiectelor de hotărâre de pe
ordinea de zi, iar în data de marți,
23 mai 2017, orele 15.00 vor fi
prezenți toți consilierii pentru
studierea și aprobarea procesului
verbal al ședinței anterioare.

Î
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u 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 privati-
zare. Cu aproximativ 9 luni
anterior semnării contractului, vă
reamintesc că uzina era repre-
zentată numai de administratorul
special în baza unui mandat
semnat de ministrul Mușatescu
Ovidiu. Și, ca să nu evit întrebarea
Dv, eu personal aș fi preferat
investitorul italian care avea deja
în țară uzina din Buzău, dar nu
avea oțelărie care să-i asigure
materia primă la această uzină.
Era mult mai sigură evoluția
pozitivă a ISCT, în opinia mea.

DD: Guvernul Năstase a radiat în

2003 datoriile către stat ale com-

binatului pentru a-l face mai

atractiv pentru ruşi. Nu a fost o

greşeală asta?

BM: Doresc să rețineți că prin
contract nu s-au radiat datoriile,
dar investitorul (oricare ar fi fost),
ca să nu aibă motive să îngroape
locurile de muncă, era degrevat de
plata acestora. Și asta în niște
condiții care trebuiau să aibă efect
minim până în 31 dec. 2008.
Acele condiții au fost respectate,
așa cum Dl. Ministru Pop Liviu
v-a spus la Câmpia Turzii în 2012,
până în 2006, acest membru PSD
omițând să completeze faptul că
asta a fost valabil atât cât fabrica
l-a avut Director General pe
numitul Bordea Marius. 

După plecarea mea, deși contrac-
tul de privatizare a fost rezultatul
unei licitații internaționale și nu
putea fi modificat ulterior, a fost
modificat cu anumite complici-
tăți. Și este de competența orga-
nelor de cercetare penală de a
constata implicarea în aceste fapte
care au dus la falimentul uzinei, a
complicității unor persoane româ-
ne care au putut anula toate
avantajele care consolidau exis-
tența locurilor de muncă. 

Știu mai multe, dar nu doresc să
dezvolt un subiect la care nu am
participat. De acest tip de ajutor
de stat acceptat de UE au benefi-

ciat toate firmele de stat
privatizate. De ce ISCT să nu aibă
acest drept? Și nu cred că s-a
greșit prin suspendarea achitării
lor, iar iertarea acestora v-am spus
că era condiționată. Este bine de
reținut că la data privatizării,
ISCT avea cele mai mici datorii
istorice dintre toate uzinele
metalurgice care elaborau oțel.
Dacă unii dintre cititori vor să
cunoască mai in detaliu anumite
aspecte, le recomand să citească
cel puțin următoarele: HG
655/2004 cu anexa, paginile din
Tratatul de aderare a României la
UE aprilie 2005, Decizia
nr.336/31.12.2004 a Consiliului
Concurenței privitor la ISCT.
Cred că pot afirma că cei ce mă
atacă nu le-au citit, și nici nu cred
că știau de existența lor.

DD: Nu mai reţin exact unde, aţi

declarat într-un interviu că pe

ruşi nu i-a interesat să vândă

produsele de la Mechel SA, că

prima mişcare greşită a ruşilor a

fost lipsa unor specialişti în

vânzări care să cunoască piaţa

românească. Ştiu că m-a surprins

atunci declaraţia Dv, mai ales că

Combinatul de la Câmpia Turzii,

avea la momentul privatizării,

anul 2003, capacitatea să

producă 13.000 de feluri de

produse, astfel că putea să se

adapteze din mers nevoilor pieţei

româneşti. De ce credeţi că au

venit ruşii la Câmpia Turzii dacă

nu pentru a produce şi a vinde

produsele?

BM: Vă răspund scurt și clar:
patronii ruși (la privatizare erau 2
egali în acționariat) au venit la
ISCT să facă bani. Rețineți că
până în toamna anului 2005, la
Câmpia Turzii s-au realizat în
perioada de privatizare, 2 noi
secții de producție, TS1 și TS2,
investiții cumulate de aprox. 12
mil. EU și se împrumutase uzinei
din Târgoviște alte aprox. 9 mil.
EU. Și patronul rus era foarte-
foarte mulțumit de mine ca
manager (chiar dacă eram român).
De altfel, el a luat decizia (în
septembrie 2005) să vină în
noiembrie în România și să
demită pe toți directorii ruși din
Târgoviște și din Câmpia Turzii
pentru că a constatat, și a afirmat
public, că numai Marius Bordea
”știe să-mi facă bani, iar voi, rușii,
nu faceți decât să-l tot reclamați și
să-l împiedicați”. 

Ca persoană cu experiență, am să
vă spun care au fost greșelile
fundamentale care au condus la
eșecul în România al grupului
Mechel. Aparent, deciziile lor
aveau o bază logică solidă, dar
doar aparent. Și aceste 2 erori
majore de management au fost:   
- preluarea funcției comerciale de
o firmă specializată, așa este în

toate multinaționalele, dar această
firmă (numită inițial în 2003,
Mechel Trading), nu a avut nicio
șansă de reușită datorită unor
cauze obiective, între care pregă-
tirea personalului. De altfel, a fost
ca piatra în perete, doar după câte-
va luni (în august 2004), a trebuit
să oprim fabricația pentru că nu
mai era spațiu de depozitare a pro-
duselor finite. În plus, au generat
și prima țeapă de peste 1,5 mil.
EU, dar pe care, inexplicabil
poliția română (era cazul în
București) nu a clarificat-o. Am
proprietatea termenilor, și vă rog
să rețineți, poliția nu a dat
niciodată răspuns plângerii penale
(sau cel puțin eu nu am
cunoștință). Să vinzi o mare
diversitate de produse este un
efort precedat de cunoașterea
acelor produse și completat cu
cunoașterea specificului fiecărui
client, pentru că asta era realitatea
pieței noastre; 
- mutarea oțelăriei electrice de la
Câmpia Turzii la Oțelul Roșu, o
operațiune greu de înțeles cu
argumente tehnico-economice (de
afacere), care a fost lovitura
decisivă, și care seamănă cu o
autosinucidere economico-
socială.
Sper că am fost explicit și am
explicat simplu, și de aceea nu
intru în detalii mai greu de înțeles
de unii cititori.

DD: Am spus şi cu alte prilejuri

că eu cred că interesul ruşilor la

Câmpia Turzii nu a stat în a pro-

duce, ci a stat în aerodromul mil-

itar din vecini, de la Luna, unde

începuseră să vină trupe NATO.

Faptul că ruşii nu au fost

interesaţi de combinat şi ne-au

tratat pe noi, românii, cu

aroganţă şi impertinenţă, l-am

văzut chiar la semnarea actului

privatizării, când, cu mare tam-

tam şi mari speranţe, au venit o

serie de guvernanţi la Câmpia

Turzii, în frunte cu prim-ministru

de atunci, Adrian Năstase, şi

ambasadorul Rusiei la Bucureşti.

Faptul că ambasadorul vorbea cu

totul altceva faţă de ceea ce

traducea traducătorul rus pentru

cei prezenţi, pentru mine a

constituit un semnal de alarmă

despre care am şi vorbit atunci şi

am scris în presa locală şi

judeţeană. Care e părerea Dv?

BM: Au trecut mulți ani de atunci
și Dv în întrebare aveți câteva
inexactități. La finalul lunii martie
2003 s-a organizat la Clubul
Muncitoresc, în sala mare, o
întâlnire a reprezentanților inves-
titorului (era și unul din acționari
pe scenă V. Iorich, cetățean
elvețian și rus), reprezentanți ai
APAPS (secretar de stat R. Bikel
și consilierul prim-ministrului
Dl.Roxin), precum și secretarul
ambasadei Rusiei la București, și

Cosmin Gușă, al doilea om în
PSD la acea dată. Cel de-al doilea
eveniment legat de vizita
ambasadorului Rusiei la Câmpia
Turzii a avut loc în luna
septembrie 2003, deci la 6 luni
distanță. Și atunci am organizat o
întâlnire cu presa din zonă, dar în
incinta ISCT, la sala de ședințe. Și
ambasadorul a garantat oficial că
investitorul rus va respecta con-
tractul de privatizare întocmai.
Dar timpul a dovedit că nu și
nimeni din instituțiile statului n-a
apelat nici la garant. Pentru
operațiuni de spionaj deja acest
mod era depășit, sunt suficienți
sateliți care văd în detaliu și cu
mare precizie tot ce se întâmplă
într-un punct de interes. Asta este
părerea mea.

DD: S-a vorbit de faptul că,

combinatul a fost "ţepuit" de tot

felul de firme care cumpărau

marfă de milioane de EU pe care

nu o mai plăteau, dar patronii

acestora nu au păţit nimic. Cum

vă explicaţi? Este adevărat faptul

că directorii comerciali ruşi se

furau între ei cu milioanele de

EU?

BM: Despre prima țeapă trasă
(firma unui arab, Z UNITED)
v-am povestit anterior. Și a fost
singura, cât am fost eu vicepre-
ședinte Mechel. S-a tras prin
Mechel Trading, dar marfa
provenea de la Câmpia Turzii.
Dacă poliția nu a putut afla, eu am
aflat totul în 24 ore și de atunci
nimeni nu a mai încercat să facă
așa ceva cât am fost eu în
Mechel… Acțiunea a realizat-o
un sârb, angajat la Mechel

Trading, dar pedeapsa au
soportat-o șefi lui, Glukov și
Șvedakov (directorul comercial și
directorul general de la Mechel
Trading). Acestui sârb, i-am spus
în față că el a orchestrat țeapa și
vă spun că în opinia mea Glukov
și Șvedakov erau nevinovați. Dar
nu eu am aplicat sancțiunile și am
convingerea că raportul meu în
limba română a fost schimbat
complet la traducere în rusă (la
București). Dar dacă poliția
română nu a dat de autori, deși
personal am fost la chestorul
Sorescu, la acea dată șef al
Poliției Române, în audiență, ce
comentarii să mai fac? În ideea
tuturor, rușii se fură între ei, dar
de fapt îl furau pe patron, și, mai
grav, furau locurile de muncă
unde se obțineau produsele.
Cunoaște cineva un patron care
din banii lui acoperă hoțiile din
firmă? Poate unul scăpat de la
spitalul de nebuni.

Vă amintiți de firma din Viișoara,
parcă Iovitec, care a tras țeapă de
3,5 milioane EU la Mechel
Câmpia Turzii? Câte locuri de
muncă a omorât? Unde au fost
autoritățile române luni de zile,
când se făcea negoț ilegal de oțel,
pe câmp, înainte de podul peste
Arieș? În întreaga perioadă 1993-
2003, deci 11 ani, ISCT a avut
neîncasări de facturi de ceva mai
mult de 1 mil. EU. Patronul rus
m-a lăudat pentru această
performanță și m-a invitat să iau
cina cu el la cel mai luxos restau-
rant din Moscova. 

(continuare în pagina 7)

C

Dana DEAC
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A afirmat că el niciodată nu
servește masa cu angajații din
subordine, dar are plăcerea asta cu
mine, și asta era la mai mult de un
an de la privatizare.

După plecarea mea din Mechel
toate regulile de protecție comer-
cial-financiară au fost călcate și
s-a ajuns la multe milioane de EU
țepuite. Și erau, de fapt, locuri de
muncă care dispăreau din Câmpia
Turzii.

DD: De la un combinat unde în

2003, înainte de privatizare, se

produceau 700.000 t de oţel, s-a

ajuns la un dezastru, fabrica

vânzându-se efectiv la fier vechi.

25 milioane de EU au produs

ruşii numai din vânzarea fierului

vechi, tăind, bucată cu bucată,

toate secţiile. Oamenii au fost daţi

afară, iar ruşii (după semnarea

acordului României şi SUA

pentru Deveselu) lăsând în final

ca director pe cel care fusese

şoferul fostului director… Vă

consideraţi vinovat pentru

această privatizare? Dacă da, în

ce fel? Dacă nu, vă rog să

argumentaţi

BM: Viața are aspecte multiple și
complexe și uneori greu de
simplificat. Nu doresc să comen-
tez cifrele din întrebarea dumnea-
voastră. Dar cred că ceea ce
interesează din întrebare sunt
trăirile mele. Când eu am aproape
25 de ani de viață în această
uzină, iar acum persoane ca Rece
sau Pop scriu că eu am distrus-o,
cum mă pot simți? Vedeți că nici-
unul din ei nu a lucrat în ISCT,
dar, plecând de la ipoteza că nu o
fac decât din auzite, pot să
concluzionez că au o inteligență
modestă. 

Am satisfacția că TS1, ultima
investiție pe care am realizat-o la
Mechel, funcționează și în pre-
zent. Dar simt durerea pentru
risipirea celorlalte capacități
performante, mai ales OE1,
oțelăria unde am multe amintiri,
de la schimbarea șefului de secție
Beldean Mircea (prieten din
copilărie), care nu credea că
oțelăria modernizată va funcționa
și atunci l-am schimbat și mutat în
altă secție, la asumarea indivi-
duală a riscului de modificare a
evacuării zgurei (de mare efect
tehnic și economic), și până la
avaria în care a ars aparatura
electronică de la EBT, dar s-a
reușit înlocuirea plăcilor în timp
record. Să mă simt vinovat că am
făcut tot ce am putut de la
angajare până în ultima zi la
uzină, că am încercat să onorez
munca acumulată de multe
generații, dar nu gargarist, ci prin
fapte? 

Așa cum mulți știau, eu aveam
săptămâna de lucru (mulți ani de
zile) de 7 zile, iar ziua de 12-14
ore. Cea mai performantă peri-
oadă a uzinei de la revoluție
încoace a fost 2001-2005, fără
acumulări de datorii, fără niciun
conflict cu salariații, perioadă
când ISCT și-a recâștigat pe bune
faima trecutului și economic era
cea mai stabilă din țară dintre
marile uzine. Eu, un român, am
ajuns vicepreședinte la o multina-
țională și cel mai apreciat angajat
de cei 2 patroni. 

Da, simt o mare durere când trec
zilnic pe lângă uzină și o văd în
ruină… În ruină a ajuns munca
tuturor foștilor angajați în cei 90
de ani, inclusiv munca mea. Am
plecat când am constatat că am
rămas singurul care luptă să
protejeze uzina, să mențină
locurile de muncă. Și am plecat cu
o decizie de demisie de pe
funcțiile de Director general și
Vicepreședinte, dar cu dorința de
a rămâne în uzină. 

A durat 3 zile lupta cu un rus
(pentru cunoscători, cel cu un
ochi afectat), ca să înțeleagă că
dacă dau în instanță, vor pierde.
Atunci a decis să-mi închirieze un
birou la Cluj-Napoca, să-mi dea o
mașină, dar eu să nu mai pun
piciorul în interiorul uzinei,
motivând că de pe postul pe care
m-am aflat nu se poate pleca decât
când ei hotă-răsc, și nu eu, și că
rușii nu pot conduce uzina dacă eu
voi fi văzut de salariați. 

În ziua demisiei mele, patronul
aflat la Londra, a sunat să mă
răzgândesc, spunând că acceptă
inclusiv să-mi mărească salariul.
Eu aveam un salariu conform
standardelor grupului. Am moti-
vat că o problemă strict personală
mă obligă la acest gest. Cum era
un tip extrem de inteligent, a
înțeles situația, și cred că a bănuit
și ce va urma. Oare câți ar fi
renunțat la un salariu foarte mare
doar ca să provoace o deșteptare
în zonă? Și totul a fost în zadar.
Trist și dureros… La data demi-
siei, toate secțiile uzinei erau în
funcțiune și uzina avea peste 5200
de angajați. Trist și dureros să
constați că în țara ta străinii te pot
izola și anihila toate organele
statului care ar trebui să-și facă
doar datoria, nu să lucreze pentru
ei. Nu vă pot detalia mai mult.

DD: De la privatizarea din 2004,

ISCT Câmpia Turzii a avut 5

directori. Dv aţi deţinut funcţia

timp de 3 ani. Aţi acuzat în presă

la acea dată Poliţia din localitate

că a contribuit la o înscenare care

a avut ca scop îndepărtarea Dv

din conducerea combinatului

Mechel Puteţi să ne spuneţi de ce

ar fi dorit să facă Poliţia acest

lucru, care era interesul şi cine

credeţi că a stat în spatele acestui

demers.

BM: Interesați să scape de mine
erau, evident, în primul rând cei
care au și țepuit-o ulterior, dar și
alții. Credeți că nimeni din cei ce
ar fi dorit slăbirea poziției în piață
nu știau că trebuie să scape de
stâlpul de rezistență pe care se
sprijină? Pe mine cel mai mult
m-a durut că reprezentanții sindi-
cali au putut accepta minciuna că
”dacă scăpăm de Bordea vă putem
crește salariile” și alte minciuni de
genul acesta. Aveam și eu
persoane care mă informau. 

La întoarcerea de la Moscova din
septembrie, unul dintre ruși, la
întrebarea mea de ce sunt așa dis-
perați, mi-a spus că erau pregătiți
să vin pe scut acasă și au aflat că
ei urmează să ajungă pe scut,
precum primul lor șef, Grigoriev
(cel cu zidul în sala de ședințe ca
simbol al bocancului pe gâtul
salariaților români) și că vor face
absolut tot ce pot să scape de mine
și prețul pe capul meu este enorm. 

Nu eram un tip sperios, nu
treceam prima oară prin așa ceva,
știam că patronii sunt de partea
mea, dar, spre durerea mea, am
constatat că românii m-au trădat.
Am gândit 3 săptămâni și am
testat, ca să fiu convins de cele ce
am aflat. Și atunci am făcut
manevra la care nu se puteau
aștepta, cea cu demisia. Oamenii
din poliție nu au fost decât ultima
unealtă în complot. Și credeți-mă,
că știu bine ce vorbesc. Dureros
este că au încercat să-mi întindă
mie direct o capcană, dar n-a
ținut.

Plecarea mea putea să ducă la o
relansare, dar cei care urmăreau
bani pentru ei, și sub Bordea nu
au putut fura, sigur că au trecut la
acțiune. De aceea a fost nevoie de
alți 4 directori ruși care nu au
putut stopa acea sete de bani. Și
totul a decurs în complicitate
ruso-română. Iar unii au acționat,
și numai pentru că uzina din
Târgoviște avea de la privatizare
Director General rus, iar cum să
rămână sub CT, am scăpat de
Bordea, COST nu poate crește,
apăsăm în jos ISCT până ajunge
mai slab ca Târgoviște… Apoi,
alții din politică, de când așteptau
să-l slăbească pe Bordea, care
devenise prea puternic, și, mai
grav, este de necumpărat… 

Situația este complicată și nu pot
spune anumite lucruri la care nu
am dovezile necesare dar pe care
le știu. Unuia dintre polițiști, când
i-am spus că efectul acțiunii lui va
duce la sărăcirea orașului, mi-a
replicat că eu știu cât a suferit el

când în 2003, în ziarul Eveni-
mentul Zilei i-a apărut poza casei
de vacanță pusă de PSD? Sincer,
nu știam, și nu aveam timp la acea
dată de citit ziare. La acest subiect
sunt multe, foarte multe, și mă
opresc aici, dar poate în viitor
cineva abilitat și nepărtinitor să
facă lumină pentru opinia publică.

DD: S-a vorbit mult despre furtul

de fier vechi din Combinat, au

fost văzute maşini încărcate

ieşind pe poartă fără să păţească

nimic… Când s-au depistat o

parte din furturile din combinat şi

zvonurile vă indicau implicat în

"combinaţie", v-aţi retras din

funcţie. Aţi făcut cunoscut faptul

că poliţia v-a făcut o înscenare,

dar nu aţi fost prea vocal, după

părerea mea. Adică un om care a

făcut foarte mult pentru combinat,

aşa cum aţi făcut Dv, putea

acţiona mai ferm. Puteaţi dovedi

că nu posedaţi averi, nu aveaţi 3

case şi 2 cabane, nu aveaţi decât

o maşină, sau ceva de genul

acesta. Adică pentru mine e clar

că cineva care îşi cumpără un

BMW din salariu de bugetar a

călcat în lături. Dacă în decurs a

3-4 ani îşi face sau îşi cumpără şi

3 case, fără să fi avut vreo

moştenire din familie, lucrurile

sunt deja evidente… De ce nu aţi

fost mai vocal şi cum aţi acţionat?

Aţi preferat să vă retrageţi şi atât,

dând apă la moara celor care vă

acuzau?

BM: Vedeți, din cele cuprinse în
întrebare, eu înțeleg că adversarii
și-au atins scopul. Eu am ocupat
post de director în ISCT foarte
mulți ani. Am activat în multe
echipe de conducere, puteam să
intru în multe combinații care să
mă îmbogățească. Dar o îmbo-
gățire murdară. Eu am fost o
persoană incomodă tocmai pentru
că nu am intrat în nicio combina-
ție, am refuzat cabane la cheie, am
refuzat orice șmecherie, indiferent
de cine era vorba sau de nivelul
sumei.

Cu o oră înainte de a se semna
contractul de privatizare, patronul
sosit în București a solicitat să mă
prezint la un prim contact de
cunoaștere. Eu, care atunci l-am
cunoscut și văzut prima dată, am
fost surprins când mi-a spus că
dorește să-mi pună o singură
întrebare (”pleci sau rămâi?”) la
care eu îi zic să mă prezint și că
nu mi-am pregătit nicio plecare.
El îmi spune că nu vrea să afle
nimic despre mine, că știe absolut
totul despre mine iar apoi m-a
promovat chiar, și am devenit
unul din oamenii importanți ai
grupului. Credeți  că ar fi făcut
acest lucru pentru o persoană
dubioasă sau șantajabilă? 

Nu uitați că patronii aveau o

structură de supraveghere și
informații la fiecare uzină, iar în
cazul lor se răscolea și trecutul, se
controla prezentul și se anticipa
viitorul. 

Vă pot spune că în primăvara
anului 2005 (sper să nu greșesc
data) la Mechel Celiabinsk au fost
demiși 50 de șefi și directori și li
s-au făcut dosare penale pentru
păgubirea voită a uzinei în intere-
sul lor. Singur nu aș fi putut fura,
iar complicii te pot da de gol sau
șantaja. Dacă era să fur, aveam
timp suficient până să vină
privatizarea și aveam și știința
actelor ca să pot opera pe ele, și
nu cu fier vechi, cel mai ieftin
produs achiziționat. 

La ce adversari și la ce sume am
tranzacționat (de ordinul mi-
liardelor de euro) crede cineva
normal că puteam fura fier vechi
sau oțel beton cu bascula și
puzderie de complici? Poate dacă
eram cleptoman, dar atunci m-ar
fi descoperit rapid. 

Gândiți-vă că toți cei care călcau
pe bec (abateri disciplinare, alco-
ol, mici sustrageri, favoruri,etc.)
le era cerut ca să fie iertați, să-l
”dea cu ceva” pe Bordea Marius,
și asta timp de 3 ani. Și dacă n-a
fost nimic, nu s-a găsit nimic. 

Eu, în calitatea pe care o aveam,
puteam uza de cardurile Mechel
pentru sume nelimitate și dădeam
explicații doar patronilor dacă
aceștia ar fi solicitat, dar nu au
făcut-o și nici nu ar fi făcut-o
vreodată dacă rămâneam în grup.
Și poate acum este ocazia să spun,
dacă la privatizare aș fi fost
cumpărat cum ar fi dorit unii să
fiu, credeți că un patron ajuns cu
sacii în căruță mai ținea un
angajat care a dovedit că se vinde
pe bani? Ar mai avea incredere în
el? Nu cred. 

Iar privitor la averea mea, am
depus anual declarația de avere,
conform legii, în calitate de
consilier local, și cred că toată
lumea a văzut ce dețin. 

La ce să mai ies să vorbesc dacă
oricum presa, probabil la coman-
dă, trebuia să mă țină sub capac?
Nu vi se pare curios că s-a scris
mult despre Mechel, s-au făcut
filme, s-au luat interviuri de la
multe persoane, dar cel care a
avut cea mai înaltă funcție în
grup, adică eu din partea română,
și poate și cele mai multe
informații, dar cu siguranță
viziunea cea mai amplă asupra
cazului, am fost omis sistematic,
tocmai pentru că nu se anticipa ce
voi spune?

(Va urma)
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Concursul regional ”Olimpiada Pământului”
și-a desemnat câștigătorii la secțiunile 
de compoziție plastică și de creație literară

rganizată de Școala Gimna-
zială ”Andrei Șaguna” din
Turda, pentru al șaptelea an,

consecutiv, Olimpiada Pământului se
desfășoară în perioada 15-27 mai. 

La secțiunile de compoziție plastică și
de creație literară, la care tema propusă
a fost ”Unde se avântă vulturii?” juri-
ile, formate din dr. Cristina Oprea,
artist plastic, Stanca Țop, profesor la
Liceul Teoretic ”Pavel Dan” din
Câmpia-Turzii și Adrian Țop, profesor
la Clubul Copiilor din Turda, pentru
artă plastică, respectiv din profesorii
Niculina Halgaș, directorul Bibliotecii
municipale Teodor Murășanu, Bianca
Hanc, Școala Gimnazială Andrei
Șaguna, Camelia Vesa, Școala
Gimnazială Teodor Murășanu și
Gabriela Sevan, de la Liceul Teoretic
Liviu Rebreanu, toate din Turda, au
stabilit următorii câștigători:

Compoziții plastice:
Clasa a V-a: Premiul I, Edina Paula
Biro (Școala Gimnazială Fântânele,
Mureș), 
premiul II, Bianca Bivolaru (Școala
Gimnazială nr. 4, București) și Florin
Cătălin Coman (Clubul Copiilor
Sângeorz-Băi, Bistrița Năsăud), pre-
miul al III-lea.
Clasa a VI-a: Premiul I, Talida Datui
(Liceul Tehnologic ,,Sf. Gheorghe”
Sângeorgiu de Pădure, Mureș),
premiul II: Andreea Puși (Școala
Gimnazială ,,Horea, Cloșca și Crișan”
Turda, Cluj), premiul al III-lea,
Alexandra Rusu (Școala Gimnazială
,,Avram Iancu” Turda, Cluj) și o
mențiune, acordată elevei Rebeca
Ruști (Clubul Copiilor Sângeorz-Băi,

Bistrița Năsăud). 

La concursul rezervat elevilor de clasa
a VI-a, juriul a mai acordat un premiu
de creativitate, elevei Dalma Edina
Balint (Școala Gimnazială Fântânele,
Mureș) și un premiu special, pentru
Ionela Petruța Hrehoreț (Clubul
Copiilor Sângeorz-Băi, Bistrița
Năsăud). 

La clasa a VII-a, premiul I a revenit
Adelei Moldovan (Școala Gimnazială
,,Horea, Cloșca și Crișan” Turda). În
continuare, juriul a acordat premiul al
II-lea elevei Magyari Boglarka
(Școala Gimnazială Fântânele,
Mureș). Premiul III l-a câștigat Szabo
Andreea (Școala Gimnazială ,,Horea,
Cloșca și Crișan” Turda) iar mențiune
a primit Demeter Eva (Școala
Gimnazială Fântânele, Mureș). Juriul
a mai acordat un premiu pentru origi-
nalitate, elevei Anamaria Râmbulea,
de la Clubul Copiilor Sângeorz-Băi,
județul Bistrița Năsăud.

La secțiunea concursului de artă
plastică rezervată elevilor din clasa a
VIII-a, juriul a acordat cinci premii. În
ordine, premiul I a revenit Irinei Alina
Oprea (Școala Gimnazială ,,Horea,
Cloșca și Crișan” Turda), premiul II
l-a obținut Diana Silvia Moldovan
(Școala Gimnazială ,,Poiana” Turda),
iar premiul al III-lea a recompensat ta-
lentul Mirelei Larisa Moldovan
(Școala Gimnazială Petelea, Mureș). 

Juriul a mai acordat un premiu special,
elevei Irina Bozdog (Școala Gim-
nazială ,,Andrei Șaguna” Turda) și un
”premiu al juriului” elevei Dorothea
Ghițea (Liceul Teoretic ,,Gheorghe
Șincai” Cluj-Napoca).

La concursul de artă plastică din cadrul
celei de-a șaptea ediții a Olimpiadei
Pământului au participat 49 elevi, care
învață la școli din șapte județe. 

La concursul de creații literare, orga-
nizat de asemenea separat pentru
fiecare din cele patru clase ale ciclu-
lui gimnazial, juriul i-a declarat
câștigători pe: Mario Bucur (Școala
Gimnazială ”Sfântul Grigorie
Teologul” Galați) – premiul I, Irina
Petrescu (Școala Gimnazială ”Sfântul
Grigorie Teologul” Galați) și pe Dalia
Petaca (Școala Gimnazială ”Teodor
Murășanu” Turda). Mențiune a primit
elevul Rareș Ghica (Școala
Gimnazială ”Teodor Murășanu”
Turda).

La concursul rezervat elevilor din
clasa a VI-a, juriul a acordat premiul I
elevului Tudor Urzică (Liceul
Tehnologic ”Arhimandrit Chiriac
Nicolau” Vînători-Neamț). 

În continuare, premiul II a revenit
elevei Mara Ielciu (Școala Gimnazială
”Teodor Murășanu” Turda) iar
premiul al III-a l-a obținut Ioana
Roxana Mihuț (Școala Gimnazială
”Ioan Opriș” Turda). 

Mențiuni au primit Arianna Mureșan
(Școala Gimnazială ”Avram Iancu”
Dej), Rebeca Dan (Școala Gimnazială
”Teodor Murășanu” Turda) și Ștefania
Tarcea (Liceul Teoretic ”Mihai
Eminescu” Cluj-Napoca).

Juriul a mai acordat un premiu special
elevei Bianca Pălăcean (Liceul
Teoretic ”Mihai Eminescu” Cluj-
Napoca).
La concursul de creație literară rezer-

vat elevilor din clasa a VII-a, s-au
impus  elevi de la școala gazdă.  Ariana
Rac a fost recompensată de juriu cu
premiul I. În continuare,   premiul    al
II-lea a revenit Alexandrei Băla, iar
premiul special al juriului elevului
Marius Luca, toți de la Școala
Gimnazială ”Andrei Șaguna” din
Turda. 

La clasa a VIII-a, top-ul câștigătorilor
a arătat astfel: 
Premiul I, Cătălin Cotîrlan (Școala
Gimnazială Petelea, Mureș), premiul
II, Paula Antonia Cioba (Școala
Gimnazială Petelea, Mureș), iar Larisa
Faur (Școala Gimnazială ”Andrei
Șaguna” Turda) a obținut premiul al
III-lea. 

Juriul a acordat două mențiuni,
elevelor Melania Tofeni (Colegiul
Național ”George Coșbuc” Cluj-
Napoca), respectiv Anei Naidin, de la
Școala Gimnazială nr. 4, București.

La secțiunea ”Creații literare” au

participat 44 elevi din cinci județe.
Sâmbătă, 20 mai, s-a desfășurat proba
scrisă la secţiunea a 3-a, Olimpiada
Pământului, iar apoi secţiunea a 4-a,
cea de „ECO-atitudine” – activitate
pentru cunoaşterea şi protecţia naturii,
va avea loc în teren, sâmbătă, 27 mai.

Echipa care a coordonat cea de-a
VII-a ediție a  Olimpiadei Pământului
a fost alcătuită din directorul Școlii
Gimnaziale ”Andrei Șaguna” profe-
soara dr. Olga Morar și coordonatorul
proiectului, prof. învățământ primar
Irina Ormenișan. Responsabili ai celor
patru secțiuni ale concursului au fost
prof. învățământ primar,  Cristina Oțel,
profesor Maria Oniș, profesor
Gabriela Mureșan și profesor Claudia
Hirişcău. 

Olimpiada Pământului își propune
relaționarea științelor cu pictura și cu
literatura, în vederea dezvoltării com-
ponentei subiective a individualității
umane, au declarat organizatorii con-
cursului. 

O
Emil HĂLĂŞTUAN

Noaptea muzeelor, la Turda: Din cauza unui 
accident tragic, concertul de jazz nu a mai avut loc 

rogramul “Noptii
muzeelor” de la
Muzeul de Istorie din

Turda a suferit o modificare.
Din cauza unui accident rutier
petrecut în dimineaţă zilei de
sâmbătă, 20 mai, concertul de
jazz anunţat pentru ora 19.00
în curtea muzeului turdean, nu
a mai avut loc. Unul din cei
trei membri ai trupei aşteptată
să concerteze la Turda a murit
în ziua concertului, din cauza
unui accident rutier. Surse din
interiorul muzeului turdean au
declarat că basistul trupei
aşteptate să concerteze la
Turda avea circa 30 de ani. 

În rest “ Noaptea muzeelor”
s-a desfăşurat la Turda con-
form programului stabilit. 

Muzeograful Horaţiu Groza a
precizat că sâmbătă, 20 mai,
în intervalul orar 18 – 24, la
Muzeul de Istorie din Turda
s-au înregistrat circa 200 de
vizitatori, la fel ca şi anul tre-
cut. Persoanele care au trecut
pragul muzeului turdean în
“Noaptea muzeelor” au avut
de văzut colecţiile tradiţio-
nale, respectiv sit-ul preistoric
de la Sănduleşti, Turda, în
epoca romană şi în cea
medievală precum şi castrul
roman în perioada triburilor
germanice. 

În plus, vizitatorii au putut
admira colecţia de costume
populare specifice Văii Arie-
şului, deschisă publicului în
luna mai şi colecţia de păpuşi
a Teatrului Puck din Cluj-
Napoca. 

P
Emil HĂLĂŞTUAN
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Festivalul de teatru pentru elevi
”Alter Ego” la cea de-a XV-a ediție

inala celei de-a XV-a ediții
a festivalului de teatru
pentru elevi ”Alter Ego”,

eveniment organizat de Școala
Gimnazială ”Teodor Murășanu” din
Turda, inițiat și coordonat de către
profesorul Octavian Gruian, a
reunit 11 spectacole, găzduite
sâmbătă, 20 mai, de Teatrul
”Aureliu Manea”. La startul ediției
2017 a festivalului ”Alter Ego” s-au
înscris 21 de spectacole, pregătite
de elevi din ciclurile primar,
respectiv gimnazial, de la școli din
mai multe localități ale țării. 

În finala festivalului, ce s-a
desfășurat pe două secțiuni, una
rezervată trupelor formate din elevi
care învață în clasele ciclului
primar, iar cealaltă destinată
trupelor de teatru ale căror membri
învață în clasele V-VIII, pe scena
teatrului turdean au evoluat, cu
începere de la ora 10.00, trupele:
Mini Amg – Liceul teoretic Adam
Muller Guttenbrunn, din Arad, cu
piesa ”Judecata lui Bibi”;
Tradițional, de la Școala de Teatru
Tradițional, din Bacău, cu piesa
”Vrăjitorul din Oz”; Trupa fără
nume, de la Liceul teoretic Carei, cu
piesa ”Nervi”; Vector in fabula
junior, de la Școala gimnazială
Teodor Murășanu, din Turda, cu
piesa ”Țara lui Gufi”; respectiv
”Piticii și voinicii” de la Școala
gimnazială nr. 1, din Schitu-Golești,
județul Argeș, cu piesa ”Dumbrava
minunată”. 

Seria spectacolelor a continuat cu
trupa ”Vector in fabula” de la
Școala gimnazială ”Teodor Mură-
șanu” din Turda, ai cărei membri au
jucat piesa ”Alice în Țara
Minuoglindă”. Apoi, în cadrul
finalei celei de-a XV-a ediții a festi-
valului ”Alter Ego”, pe scena
Teatrului ”Aureliu Manea” din
Turda au evoluat trupele: Mini-
Bong, de la Școala gimnazială
Horea, Cloșca și Crișan, din Turda,
cu piesa ”Hainele cele noi ale
împăratului”; Art azi, de la Palatul
copiilor din Cluj-Napoca, ai cărei
componenți au interpretat piesa
”Burghezul gentilom”; Stop-cadru,
de la Palatul copiilor din Cluj-
Napoca, cu piesa ”În căutarea
sensului pierdut”; Broscuțele  de la
Școala gimnazială Tiberiu Moraru
din Salva, Bistrița-Năsăud, cu piesa
”Fata verde” și Universul paralel,
de la Clubul copiilor, din Cehu-
Silvaniei, Sălaj, cu piesa ”Revolta
poveștilor”.

Juriul festivalului a acordat distinc-
ții individuale actorilor remarcați
pentru interpretare și a premiat cele
mai bune spectacole din finală. 

La secțiunea destinată trupelor de
teatru formate din elevi care învață
în clasele ciclului primar, premiul
pentru cel mai bun spectacol a
revenit trupei Art azi, de la Palatul

Copiilor din Cluj-Napoca, pentru
spectacolul cu piesa ”Burghezul
gentilom”. 

Juriul a acordat premiul al doilea
trupei Tradițional, de la Școala de
teatru tradițional din Bacău, iar pre-
miul al treilea a revenit trupei Mini-
Bong, de la Școala gimnazială
Horea, Cloșca și Crișan, din Turda. 
Mențiuni au primit trupele Piticii și
voinicii, de la Școala gimnazială nr.
1, din Schitu-Golești, județul Argeș,
respectiv trupa Vector in fabula
junior, de la Școala gimnazială
”Teodor Murășanu” din Turda. 

Juriul i-a desemnat pe Catinca
Giurgiu și Ianis Pop drept cei mai
buni actori  dintre cei care învață în
clasele I-IV. În continuare, în top-ul
celor mai buni interpreți din ciclul
primar s-au clasat Alexandru
Corchiș (premiul II), respectiv
Diana Bilăloiu și Denis Gheți
(premiul III). Mențiuni pentru

interpretare au primit Veronica
Măriuță, Ioana Morariu, Andreea
Martău, Maria Ciumlea și David
Cleja. 

(Premii ciclul secundar –
comunicatul nu ne-a parvenit până
la închiderea ediţiei)

Cu prilejul celei de-a XV-a ediții a
festivalului de teatru pentru elevi,
foaierul Teatrului ”Aureliu Manea”
din Turda a găzduit o expoziție de
desene artistice, realizate de elevi ai
Școlii gimnaziale ”Teodor Mură-
șanu” din Turda. (director, prof.
Gianina Silvia Matei). 

Partenerii Școlii gimnaziale
”Teodor Murășanu” în organizarea
celei de-a XV-a ediții a festivalului
de teatru pentru elevi ”Alter Ego”
au fost Primăria municipiului
Turda, Salina, Teatrul ”Aureliu
Manea” și Colegiul ,,Emil
Negruțiu.

F
Emil HĂLĂŞTUAN

Caravana ”Fii pregătit” 
a campat în centrul Turzii

Personalul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU)
”Avram Iancu” din Cluj-Napoca, a organizat, în week-end,
cursuri de pregătire  a populației, pentru acordarea primului
ajutor în cazul unor situații de urgență. 

Sâmbătă, 20 mai, între orele 10.00 și 18.00, caravana ”Fii
pregătit” a poposit în centrul Turzii. Pe lângă acordarea primului
ajutor, membrii caravanei, pompieri și paramedici din cadrul
SMURD, au prezentat și principalele dezastre naturale ce pot
afecta România - cutremure, inundații, incendii - precum și
modul în care populația se poate pregăti pentru a face față
acestora. 

Centrul mobil, cu o sală de școlarizare, cu o capacitate de 40 de
persoane, este dotat cu toate echipamentele medicale și de prim
ajutor, dispozitive portabile, inclusiv simulatoare, ce permit
instruirea eficientă a cursanților.
Caravana "Fii pregătit!" a pornit la drum pentru al doilea an,
consecutiv, pentru cursuri de instruire a populației din mai multe
localități ale țării.

Caravana s-a aflat vineri, 19 mai, la Dej, iar duminică, 21 mai, a
poposit la Cluj-Napoca. 

Persoanele care doresc să participe la cursurile organizate în
caravana "Fii pregătit!" se pot înscrie pe pagina de internet a
Fundației pentru SMURD.
Anul trecut, Caravana “Fii pregătit!” a parcurs peste 17 mii de
kilometri, a ajuns în 29 de orașe și personalul acesteia a instruit
peste 10 mii de persoane. (Emil HĂLĂŞTUAN)

Liberalii clujeni își vor
păstra “neutralitatea” 

la Congresul PNL
Deși vor avea un cuvânt greu de spus la alegerile din PNL, în
luna iunie, când liberalii își vor alege noul președinte la nivel
național, peneliștii clujeni vor vota cum le va dicta conștiința.

Participant la ședința Biroului Politic al organizației județene
Cluj a PNL, desfășurată duminică, 14 mai, Ciprian Rigman a
declarat că liberalii clujeni ”au adoptat o conduită neutră” în
ceea ce privește alegerea președintelui partidului, ce va avea loc
la Congresul din luna iunie. 

Fiecare dintre cei 177 de delegați ai PNL Cluj la Congresul
liberalilor ”își va exprima votul în funcție de propria opțiune, în
cel mai pur spirit al liberalismului”, a declarat Ciprian Rigman,
cu prilejul unei conferințe de presă desfășurată luni, 15 mai, la
sediul organizației PNL Turda. 

Cei 4200 de delegați la Congresul PNL vor avea de ales noul
președinte al partidului dintre Ludovic Orban și Cristian Bușoi. 

Aceștia și-au depus moțiunile luni, 15 mai, cea ce echivalează cu
dorința de a candida pentru funcția de președinte al PNL. 

Există și posibilitatea celei de-a treia candidaturi, cea a lui Viorel
Cataramă. Rămâne ca aceasta să se confirme în zilele următoare.

Conferința de presă desfășurată luni, 15 mai, reprezintă o
premieră pentru noua formulă a conducerii organizației PNL
Turda, cu  Nicolae Giurgiu în funcția de președinte, încadrat de
consilierii municipali Cristian Felezeu, Marius Riter, Ciprian
Rigman și Lucian Cordiș.

(Emil HĂLĂŞTUAN)
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EDITORIAL
”Strategia” de mobilitate politică

Un apartament a luat foc la Câmpia Turzii

a Turda, pe scena
politicii locale, se face
auzită vocea opoziției.

După tăcerea cvasiabsolută,
constatată mai ales în ultimele
două mandate de primar ale libe-
ralului (fost democrat, fost
democrat-liberal) Tudor Ștefănie,
aceeași liberali s-au constituit în
nucleul unei opoziții locale, ce se
încumetă să critice modul în care
majoritatea PSD, împreună cu
reprezentanții ALDE, PMP,
UDMR și PRM din forul
deliberativ turdean gestionează
treburile orașului.

La ultima ieșire în public,
respectiv la conferința de presă
desfășurată luni, 15 mai, membrii
conducerii PNL Turda au avut
intervenții critice vizavi de taxa
de tonaj percepută transportato-
rilor care trec pe strada 22
Decembrie 1989, deși această
stradă nu a fost inclusă în lista
drumurilor pentru care se percepe
taxa respectivă, aprobată prin
Hotărârea 338, din 20 decembrie
2016 a Consiliului local. 

Perceperea acestei taxe în cazul
transportatorilor care tranzitează
strada 22 Decembrie 1989, din
Turda, ar determina majorarea ta-
rifelor de transport. Acest efect,

preconizat de către liberali, coro-
borat cu majorarea, din 2018, a
impozitului pe clădirile aflate în
proprietatea persoanelor juridice,
s-ar constitui în principala cauză a
apariției tendinței unor agenți
economici de a-și muta activitățile
pe care le desfășoară la Turda în
zone mai prietenoase din punct de
vedere al taxelor și al impozitelor
locale, apreciau, la conferința de
presă de săptămâna trecută, mem-
brii grupului PNL din Consiliul
local. 

Pe de altă parte, într-un comunicat
al primăriei, venit în replică la
afirmațiile liberalilor, ”puterea”
califică drept ”minciuni” opiniile
acestora și, după ce li se
reamintește colegilor de partid ai
lui Tudor Ștefănie rolul nefast
jucat în administrarea treburilor
publice ale Turzii, asumat de PNL
în trecutul apropiat, social-
democrații îi invită pe aceștia să
își canalizeze eforturile pentru a
contribui la încercările majorității
din forul deliberativ turdean de a
găsi soluții pentru dezvoltarea
orașului.

Dar, consilierul liberal Lucian
Cordiș, răspunsese, a priori, aces-
tei propuneri. ”De ani de zile,
majoritatea din Consiliul local îi
acuză pe membrii opoziției că nu
inițiază proiecte de hotărâre. Dar

acestea, fie nu sunt incluse pe
ordinea de zi a ședințelor, fie nu
sunt votate de consilierii forma-
țiunilor politice care alcătuiesc
majoritatea în forul deliberativ
turdean. Ce șanse am avea, dacă
nu trec la vot nici măcar amenda-
mentele  propuse de noi la
proiectele de hotărâre inițiate de
primar sau de majoritatea din
Consiliul local?”, se întreba,
retoric, Lucian Cordiș.

Turda se află în fața unor
provocări. Deși criticat și poate nu
fără temei, planul de mobilitate
urbană, supus dezbaterii publice,
concretizează startul unui alt tip
de abordare a modului de
rezolvare a problemelor edilitare
ale Turzii și anume, cel făcut în
sistem planificat.  La modul sim-
plist, planul de mobilitate urbană,
ce trebuie urmat de alte
documente de același tip, cu
soluții pentru rezolvarea celorlalte
probleme ale Turzii, în afara celor
de infrastructură și transport,
reprezintă un tablou ce arată unde
se află orașul, creionează o
schemă de dezvoltare și un scop,
ce trebuie atins. 

Din acțiunile inițiate de către pri-
marul social-democrat Cristian
Matei, în răstimpul de aproape un
an ce s-a scurs de la precedentele
alegeri locale, desfășurate la

începutul lunii iunie 2016, reiese
că administrația turdeană a
renunțat la strategia dezvoltării
edilitare a orașului ”după ureche”
practicată în timpul ”domniei” lui
Ștefănie. 

Sigur, concretizarea unei strategii
de dezvoltare a Turzii se află la
început de drum. Deocamdată,
administrația locală se găsește în
etapa ”desenării unei hărți a
dezvoltării viitoare” a orașului.
Planul este perfectibil, ca orice
altă întreprindere de acest soi.
Orice idee avansată în vederea
îmbunătățirii strategiei de dez-
voltare durabilă a Turzii trebuie
apreciată în funcție de argu-
mentele aduse în sprijinul aces-
teia. Iar aceste argumente trebuie
să aibă în vedere, mai ales,
nevoile comunității turdene, nu
ambițiile  unui grup de  a-și
impune punctul de vedere în vir-
tutea principiului ”noi facem
legea, pentru că suntem mulți”
sau a altor grupuri, care își fixează
drept unică rațiune a existenței
”demolarea” oricăror acțiuni
inițiate de ”putere” ce trebuie
înfățișată electoratului în culori
cât mai sumbre la viitoarele
alegeri locale.

Cu prilejul prezentării strategiei
de dezvoltare sau a planului de
mobilitate urbană nu s-a auzit, cel

puțin în public, nicio voce care să
pună pe tapet necesitatea asumării
viitoarelor direcții de dezvoltare a
Turzii de către toate taberele
politice. Pentru ca, indiferent de
rezultatele viitoarelor alegeri
locale, dezvoltarea edilitară a
Turzii să poată continua pe niște
coordonate trasate cu precizie, nu
să bâjbâie, când spre dreapta,
când spre stânga, după partea
eșichierului politic din care vor
proveni viitoarele majorități din
forul deliberativ turdean sau
”sectorul ales” al conducerii
primăriei. 

Și, dacă tot se pornește la drum, ar 
trebui limpezite, odată pentru
totdeauna, ambiguitățile ce
planează asupra unor fapte cu
posibil iz penal, săvârșite de unii
edili în timpul mandatelor de
primar ale lui Tudor Ștefănie.
Turdenii așteaptă de la actualul
primar, Cristian Matei, să facă
publice neregulile constatate de
diverse instituții, cu ocazia con-
troalelor întreprinse ”pe ici pe
colo, prin punctele esențiale ale
obiectivelor de investiții din Turda
a căror finalizare a dat chix”. 

Bunăoară, de ce nu mai are Turda
un parc zoologic?, este una din
întrebările la care turdenii, dar nu
numai, așteaptă un răspuns com-
plet. 

L
Emil HĂLĂŞTUAN

âmbătă, 20 mai
2017, în jurul
orelor 17.00, pom-

pierii au intervenit pentru
stingerea unui incendiu pe
strada Oțelarilor din Câmpia
Turzii unde un apartament a
luat foc. 

Alarmați de mirosul și fumul
greu, vecinii au anunțat
imediat pompierii a căror
intervenție rapidă a dus la
evitarea unei tragedii. 

Încă nu se cunosc cauzele
producerii incendiului, dar,
pe lângă două  masini de
pompieri a ajuns la faţa
locului și un echipaj de
poliţie.

S
Sergiu JUCAN
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De sâmbătă, pachetele de țigări cu pictograme
mici, retrase de la vânzare!

âmbătă, 20 mai, pache-
tele de ţigări cu vechile
mesaje antifumat au

trebuit retrase de pe piaţă.
Comercianţii riscă amenzi  uriașe
între 75.000 lei şi 100.000 lei și
măsura complementară a suspen-
dării activității de comercializare
a produselor neconforme până la
remedierea situației. 

Însă peste toate aceastea, comer-
cianții vor acumula şi pierderi
massive în urma retragerii de la
vânzare a stocurilor de țigări.

În 2016, pe 20 mai, trebuia să
intre în aplicare o lege prin care
România să se conformeze Direc-
tivei tutunului, însă s-a obţinut o
derogare pe un an, iar de cealaltă
parte începând cu data de 10
decembrie 2016 a intrat în vigoare
Legea nr. 201/2016 privind stabi-
lirea condițiilor pentru fabricarea,
prezentarea și vânzarea produse-
lor din tutun și a produselor
conexe.

Aşa se explică că, până în prezent,
o mare parte din ţigările aflate pe
piaţă sunt din stocurile vechi,
timpul de la aprobarea legii și
până la intrarea sa în vigoare fiind
insuficient să se epuizeze stocu-
rile, iar acum comercianţii trebuie
să le retragă de pe piaţă cu toate
că le-au achiziţionat în condiţii
legale, iar la buget au fost virate
taxele şi accizele aferente.

„Noi am fabricat şi am pus pe
piaţă produse pentru care am
plătit accize şi taxe la momentul
eliberării lor din antrepozitul
fiscal, iar comercianţii au achizi-
ţionat şi plătit aceste produse. La
rândul său, Ministerul Finanţelor
a încasat accizele şi TVA cores-
punzătoare, Ministerul sănătăţii a
încasat taxa pe viciu, Ministerul
Tineretului şi Sporturilor a încasat
contribuţia pentru sport, Impri-
meria Naţională a încasat banii pe
timbre. 

Vorbim de milioane de pachete
care devin neconforme prin
efectul unei legi întârziate şi nu
prin faptul că produsele ar fi
improprii pentru consum. Vorbim
de zeci de mii de comercianţi
(circa 70-75.000 conform asoci-
aţiei de profil) a căror activitate va
fi dată peste cap, care au alocat
banii în produse pe care nu le vor
mai putea vinde şi care, în plus,
sunt pasibili de amenzi între
75.000 şi 100.000 de lei”, a
explicat Gilda Lazăr, Corporate
Affair la JTI România, pentru
MediaFax

În aceste condiţii, dacă produsele
sunt retrase şi distruse, atunci
accizele deja plătite ar trebui recu-

perate de la bugetul de stat. Însă
doar accizele s-ar mai putea
recupera şi doar dacă şi când se
aprobă returnarea lor.

„Nu se pot recupera, în schimb,
costurile de producţie, taxa pe
viciu, contribuţia pentru sport,
preţul timbrelor, TVA, costurile
implicate de rotaţia şi manage-
mentul stocurilor, de retragere,
depozitare, transport şi distrugere,
salariile oamenilor implicaţi în
acest proiect mamut inutil. 

Deci, pierd şi plătesc producă-
torii, comercianţii, statul, nu
experţii şi activiştii care au
întârziat transpunerea”, a mai
spus reprezentanta JTI România.

De cealaltă parte, micii comer-
cianţi riscă falimentul din cauza
aplicării din 20 mai a prevederilor
Legii tutunului. Asociaţia Naţio-
nală a Comercianţilor Mici şi Mij-
locii din România (ANCMMR)
atrage atenţia, într-o scrisoare
oficială transmisă Ministerului
Finanţelor şi ANAF, asupra
pierderilor pe care, în absenţa
unei soluţii rezonabile, le vor
înregistra micile magazine ca
urmare a prevederilor Legii
201/2016 care transpune Direc-
tiva tutunului.

„Din cauza prevederilor legii,
care prevede că după 20 mai 2017
nu mai pot fi puse la dispoziţia
consumatorilor ţigarete fabricate

conform legislaţiei anterioare,
comercianţii care au astfel de pro-
duse în stoc pot înregistra pierderi
semnificative, fiind obligaţi să le
retragă de la vânzare chiar dacă
le-au achiziţionat în mod legal, în
caz contrar fiind susceptibili de
plata unor amenzi de până la
100.000 de lei, situaţie care i-ar
împinge pe mulţi la faliment”,
arată ANCMMR.

Potrivit Asociaţiei, în prezent
ţigaretele sunt comercializate la
nivel naţional în peste 75.000 de
magazine. Membrii ANCMMR
înregistrează stocuri de produse
din tutun fabricate înainte de data
intrării în vigoare a legii, dar care
nu au mai putut fi vândute în
timpul rămas până la data de 20
mai 2017. Aceste produse au fost
achiziţionate de către comercianţi
în mod legal şi nu mai pot fi retur-
nate. De asemenea, nici nu vor
putea fi distruse fără cheltuieli
suplimentare. „Chiar şi un eventu-
al proces de returnare a produ-
selor către producători, în cazul în
care aceştia ar accepta o astfel de
operaţiune, ar presupune eforturi
administrative suplimentare, care
ar îngreuna activitatea comerci-
anţilor”, mai arată ANCMMR.

Dacă banii alocaţi pentru stocurile
care nu vor mai putea fi vândute
prin efectul legii nu vor putea fi
recuperaţi, comercianţii nu vor
avea cu ce să cumpere produse
conforme noii legi. Luând în con-
siderare aceste aspecte,
ANCMMR avertizează că pierde-
rile vor fi foarte mari, putând
determina încetarea activităţii
pentru o bună parte dintre micii
comercianţi.

Astfel că reprezentaţii Asociaţiei
solicită sprijinul autorităţilor „în
sensul luării unei decizii care să
permită comercializarea pro-
duselor din tutun fabricate în con-
formitate cu prevederile vechii
legislaţii (Legea 349/2002), până
la epuizarea stocurilor aflate în
magazine”, mai arată mediafax.

S
Sergiu JUCAN
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Filarmoniștii turdeni, orientați spre “arta de salon”

n cele patru luni din
acest an, în care vor
expune la Galeria muni-
cipală de Artă din orașul

de domiciliu, filarmoniștii turdeni
vor organiza, în premieră, un
salon de grafică și o expoziție ce
va reuni doar lucrări ale
membrelor societății culturale
”Filarmonia” sub titulatura de
”salon al doamnelor”.

Debutul, în 2017, al perioadei
filarmoniste la Galeria municipală
de Artă s-a consemnat joi, 18 mai,

odată cu vernisarea expoziției de
grup intitulată ”Interferențe”. 

Pentru a respecta numele cu care
și-au botezat expoziția, prin cele
39 de picturi aflate acum pe
simezele Galeriei municipale de
Artă din Turda, interferează mai
multe tehnici de realizare a
lucrărilor, precum colajul, pictura
pe sticlă, dar și tablourile realizate
prin tehnici clasice, precum
acuarela, acrilicele pe carton sau
uleiul pe pânză. Acestora li s-au
adăugat lucrările de artă fotogra-
fică realizate de către Maria Ilișiu
și Ovidiu Cosac. 

Expoziția ”Interferențe” cuprinde
picturi semnate de Maria Cristea,
Maria Ilișiu, Anca Kis, Laura
Miron, Maria Moldovan, Alida
Nagy, Felicia Răcean, Cornelia
Vidrașcu, Flaviu Bugnariu,
Manole Ciui, Tiberiu Gherman,
Gavril Nechifor, Dumitru Popa,
Petre Purcariu, Iosif Stegaru,
Vasile Tașcă și de decanul de
vârstă al filarmoniștilor turdeni,
Ioan Crișan. 

După expoziția vernisată joi, 18
mai, cu începere din 5 iunie,
Galeria municipală, de Artă a
Turzii, situată pe trada Libertății

nr. 2, va găzdui expoziția perso-
nală de artă fotografică realizată
cu lucrări din creația lui Ovidiu
Cosac. 

Dintre evenimentele similare ce
figurează în programul celor patru
luni rezervate societății culturale
”Filarmonia” la Galeria munici-
pală de Artă din Turda, membrii
conducerii organizației, adică
președintele Gavril Nechifor și
vicepreședinții Flaviu Bugnariu,
respectiv dr. Cristina Oprea, au
amintit de o expoziție ”în duet” ce
va reuni lucrări ale pictorilor Ioan
Crișan și Manole Ciui. Expoziția

cu pricina ar urma să fie
organizată în luna august.

În afara expozițiilor de la ”sediu”
o parte dintre filarmoniștii turdeni
s-au preumblat pe la Sinaia, la
Sighișoara sau vor participa la o
expoziție organizată, cel mai
probabil în luna septembrie, la
Câmpulung Muscel, în replică la
expoziția ”Acorduri cromatice de
mai” realizată de către membrii
Cenaclului de Arte Plastice din
localitatea argeșeană, la Galeria
municipală de Artă a Turzii, la
începutul lunii mai.   

Î
Emil HĂLĂŞTUAN

După ce a ales România, Clotilde Armand 
se destăinuiește: “Am ajuns o persoană publică, 
fără să calc pe cadavre!” 

upă Congresul Uniunii Salvați
România (USR), desfășurat
recent la Cluj-Napoca, franțu-

zoaica Clotilde Armand, consilier în forul
deliberativ al Sectorului I București, din
partea acestei formațiuni politice, a făcut o
incursiune la Turda. Duminică, 14 mai, în
cadrul unui eveniment organizat de
asociația ”Turda Nouă” cu începere de la
ora 15.00, la sala de conferințe a Centrului
Rațiu pentru Democrație, a avut loc
lansarea cărții ”Am ales România”.
Volumul reprezintă, practic, povestea lui
Clotilde Armand și a  familiei sale, pe care
autoarea a mărturisit că a scris-o ”pe
nerăsuflate” timp de două luni, în vara
anului 2016. 

În ceea ce privește titlul cărții ”Am ales
România” autoarea consideră că acesta
reprezintă ”afirmația unui om care se
privește în ochi și alege verticalitatea”. 

Caracteristicile definitorii ale cărții ”Am
ales România” enunțate de către Clotilde
Armand, ar fi următoarele. ”Deși scrisă de
un politician, cartea conține puține pasaje
în care se vorbește despre politică. Cu
sinceritate, simplitate și accent franțuzesc,
Clotilde Armand vorbește despre viața și
profesia ei, evocă principiile în care crede
cu pasiune, face un surprinzător portret al
țării pe care a ales-o, compară mentalitatea

românilor cu cea a francezilor” se arată
într-o descriere nesemnată, a conținutului
cărții ”Am ales România” de pe ultima
copertă a volumului. 

Contrar curentului actual ce bântuie
societatea românească,  Clotilde Armand
apreciază că ”multiculturalismul reprezintă
mai mult un risc decât un avantaj”! Și, pen-
tru a exemplifica, Clotilde Armand a spus
că pentru copii, ca de exemplu ai săi, este
bine ”să fie români în România și francezi
în Franța” nu viceversa. ”Ești cine ești, cu
asta crești, iar dacă ajungi un adult cu o

identitate solidă, te poți adapta și în
străinătate”, a explicat Clotilde Armand
teza sa cu privire la multiculturalitate. 

În ceea ce privește România, țara sa de
adopție, Clotilde Armand  crede că ”ruptura
survenită între generații a bulversat prea
mult lucrurile. În Franța, tinerii învață de la
persoanele de 50-60 de ani. În România,
tinerii consideră că nu au ce învăța de la
generațiile care s-au format în timpul
regimului comunist”.

În Franța există continuitate, dar în

România s-au pierdut mari valori, conținute
în experiența de viață a generațiilor ajunse
la maturitate, a pus degetul pe rană Clotilde
Armand.

Destăinuirile autoarei au fost prefațate de o
scurtă prezentare a cărții ”Am ales
România” îndrăznită de către profesorul
Octavian Gruian. La eveniment au mai par-
ticipat Pierre Dassilu, Andrei Suciu, Emil
Turdean, Camelia Chiorean și alți membri
ai asociației T9. Rolul de gazdă l-a jucat
Indrei Rațiu, soțul Pamelei Rațiu, direc-
torul executiv al CRD.

D
Sergiu JUCAN
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Noaptea Muzeelor la Câmpia Turzii, ediția 
cu numărul “zero!” 

oaptea muzeelor la
Câmpia Turzii, ediția
cu numărul “zero”,
pentru că de aici vom

începe să construim, iar de la
anul, cu puțin noroc, vom fi
înscriși în circuitul muzeal, iar din
acel moment vom fi cu totul alt-
fel”, a fost mesajul transmis din

Ungaria de către primarul munici-
piului Câmpia Turzii, Dorin
Lojigan, mesaj care a deschis
noaptea muzeelor de la Câmpia
Turzii.

În altă ordine de idei, eforturile
Consiliului local și ale primăriei
Câmpia Turzii, prin serviciul cul-
tural, sunt de apreciat pentru
munca depusă pentru ca și

Câmpia Turzii să se alinieze
marilor orașe din țară în ceea ce
înseamnă Noaptea Muzeelor, un
eveniment de succes european,
desfăşurat la nivel internaţional şi
aflat anul acesta la cea de-a 13-a
ediţie.

Astfel, istoricul muzeului a fost
prezentat de către profesor
Cristina Șopterean, după care

Carmen Nemeș a făcut o:
”Prezentare fond de carte” –
”Fondul personal de carte Mircea
Nicolae Nemeș” și importanța
pentru istoria locală a munici-
piului.

Cei prezenți la Noaptea Muzeelor
de la Câmpia Turzii s-au mai
putut bucura și de o expoziție de
artă vizuală a elevilor de la Cercul

de pictură al Clubului Copiilor
Câmpia Turzii, coordonator pro-
fesor Mircea Viorel. Recitalul
susținut de către Ioana Racolța,
artista din Câmpia Turzii cu o
voce minunată a rupt ropote de
aplauze în curtea muzeului Prima
Școală Românească 1879. Seara
s-a încheiat cu un concert de
muzică clasică, susținut de
”Ansamblul Baroc Transilvania”.

“N
Sergiu JUCAN

“U” Cluj la Mihai
Viteazu, încă o poveste

frumoasă!
“U” Cluj, 2017, liga IV, momente unice
oferite la fiecare meci de cei mai
inimoși suporteri din România, Șepcile
Roșii. Cu fiecare meci în deplasare, încă
o victorie în palmares, dar peste toate
astea cel mai important încă un oraș ori
sat cucerit de acei frumoși suporteri.
Dacă la la sfârșitul meciului de la
Triteni de acum câteva săptămâni,
jucătorii Unirii Triteni au venit și au
aplaudat galeria Univerității Cluj
cântând căteva minute cu ei, acum a
venit rândul comunei Mihai Viteazu să
se bucure de vizita Universității Cluj și
a Șepcilor Roșii.

Vă prezentăm mai jos, povești adevărate despre U Cluj, scrise de Perpetu”U”Nobile:
“Miez duminical cu ”U” la Mihai Viteazu
- la schimbare, un jucător al echipei gazdă nu merge spre bancă, ci sare gardul din spatele
porții printre suporterii ”U”, alături de care cântă
- tinerii cu fulare alb-negru și-au adus puiuții la iarbă verde, exersând susținerea lui ”U”
pe fondul vizual și sonor al galeriei
- primarul comunei, onorat să se pozeze cu ultrașii, e mândru că e vechi suporter
- galeria cântă din spatele banerelor postate pe gard, fără a vedea meciul
- după meci, portarul localnic, Banană, înapoiază mănușile unui prieten din galeria ”U”
- la final, un localnic afirmă ”n-om mai vide noi atâta lume la teren, veci!”
“U” Cluj, o frumoasă poveste românească… haide “U” ne vedem la următorul meci!

Cartea săptămânii - Cercul Octogonus
Cartea săptămânii o găsiți la Tabaco Câmpia Turzii, singurul loc
din oraș unde se mai găsesc cărți. Cercul Octogonus, scrisă de
Peter Harris, este romanul în care Niccola Storzi, profesor la
Teutonicum, este „Mesagerul” care ne introduce în atmosfera
agitată a unei Rome aflate în pragul alegerii unui nou pontif.
Viața acestuia se schimbă din momentul în care devine membru
al Cercului Octogonus. Are misiunea să împiedice operațiunea
Eitles Gold, în spatele căreia se află serviciul secret nazist
Sicherheistsdienst care urmărea alegerea unui papă susținător al
Fuhrerului. În această atmosferă cutremurătoare Niccola Storzi
o întalnește pe Magdalena Wissemann, femeia de care se
îndrăgostește și alături de care va descifra, după mulți ani,
conținutul pergamentului legat cu fundă roșie: secretul morții
tatălui și a fratelui său. 

Cercul Octogonus, de luni la Tabaco Câmpia Turzii.

Se scumpesc țigările!

e luni, 22 mai, producătorul de
țigarete British American Tobacco
(BAT) va scumpi, cu 50 de bani

pe pachet, toate țigaretele pe care le
comercializează în Romania. 

Țigările se vor scumpi după ce Ministerul
Finanțelor a crescut acciza la tutun cu 1%.
De asemenea, oficialii instituției au
negociat cu marii jucători din industria de
tutun un calendar de majorare a accizei cu
câte 2% pe an până în 2022.

În prezent, accizele reprezintă 60% din
preţul unui pachet de ţigări, dar multe state
au crescut aceste taxe la 65 de procente, în
timp ce Organizaţia Mondială a Sănătăţii
propune atingerea pragului de 70 de pro-
cente. 

În topul scumpirilor din ultimii zece ani
urcă pe poziţia a doua tutunul şi ţigările (cu
o creştere de preţ de peste 6 ori). În
Câmpia Turzii, singurul loc în care se
găsește toată gama de țigarete disponibilă
pe piața din România este Tabaco,
tutungeria aflată în Piața Unirii.

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

Transilvania Impact
produce şi vinde betoane

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

Noi îţi luminăm viaţa!

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

TANIRA

În zona Unităţii militare

petreceri private - 0752-171277
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Prima ediție a “Memorialului
Remus Filip” s-a încheiat

emorialul Remus Filip”,
organizat de prietenii lui
Remus Filip, CSM Câmpia
Turzii și Primăria Câmpia

Turzii în perioada 13-14 mai a luat sfârșit. 
Scopul acestui turneu de fotbal a fost unul
caritabil, iar banii adunați vor fi donați
unui elev cu rezultate bune la învățătură,

dar cu o situație materială precară.

Iată rezultatele:
Semifinale:
Locul 2 Grupa A - Locul 1 Grupa B
Atletico CT - Ofensiv 0 - 4
Locul 1 Grupa A - Locul 2 Grupa B
Poliția Turda - Newmark 2 - 1
Finala mică: Newmark - Atletico CT 1 - 3
Finala mare: Poliția Turda - Ofensiv 2 - 0

“M

Alegeri PMP Turda

ineri, 12 aprilie, organizația locală a PMP Turda și-a ales noua conducere
statutară, respectiv noul Consiliu Executiv Local. În funcția de președinte a fost
ales consilierul local Adrian Nap, care a condus interimar organizația locală

spre succesul de la alegerile locale, când PMP a obținut 13% din voturile turdenilor,
unul dintre cele mai mari procente din țară.

Pentru funcția de vicepreședinte au fost aleși:  Alexandru Faur, Cosmin Grigoriu, Viorel
Hontilă, Valer Miclăuș, Emil Mihai Moldovan, Ioan Murea, Iuliu Nagy, Minerva
Ploscar și Alexandru Vaida.

În pozițiile de secretari executivi, conform voturilor exprimate de membrii PMP Turda,
sunt: Iosif Bucur, Virgil Cherecheș, Ovidiu Deac, Viorica Ghișa, Robert Kolozsi, Bela
Miko, Crina Pasc, Monica Podar și Mariana Vamanu.
Funcția de secretar general i-a revenit consilierului local Radu Zoltan, iar cea de
trezorier lui Ilie Săvan.

La aceste alegeri au fost prezenți: Președintele Regional al PMP- deputatul Adrian
Todoran (supravegherea voturilor), Președintele PMP Cluj – senatorul  Cristian Vasile
Lungu și Secretarul General al PMP Cluj –Ioana Aurora Boca.

Precizăm că Emil Moldovan, care este consilier local din partea PMP Turda, nu a
candidat pentru nici o funcție politică, în cadrul organizației locale, fiind director
adjunct al Școlii ”Horea, Cloșca și Crișan”, poziție din care îi este interzis să dețină
funcții politice în cadrul unui partid politic.

Noua conducere a PMP Turda va continua politica pro-cetățean pe care am adoptat-o
până acum, cea mai mare izbândă a consilierilor PMP fiind reducerea impozitelor
locale, începând cu anul 2018, fiind prima inițiativă de acest gen, concretizată printr-o
hotărâre adoptată de Consiliul Local Turda. Noua conducere își propune creșterea
procentului de 13%, obținut la alegerile locale din anul 2016, iar acest lucru îl putem
realiza dacă vom convinge că singura noastră politică este binele turdenilor.

V

Bucurie „la cutie”! 
Turda, un oraş bogat sufleteşte!

17 Mai 2017 - Final de Campanie
Umanitară „Zâmbetul 

din cutiuţă”, ediţia a V-a!

e poate fi mai frumos decât să vezi
solidaritatea oamenilor pentru o
cauză nobilă.   

“Zâmbetul din cutiuţă” este o amplă
campanie umanitară realizată de Asociaţia
Împreună pentru Voi în colaborare cu
Grădiniţele Poiana cu Castani, Dr. I. Raţiu,
Sf. Maria, Prichindelul Isteţ, Căsuţa
Piticilor, Biblioteca Municipală Teodor
Murăşanu şi Şcolile Teodor Murăşanu,
Avram Iancu, Ioan Opriş şi Horea, Cloşca
şi Crişan (partenerii campaniei). 

„Zâmbetul din cutiuţă” este bucuria pe care
o putem dărui împreună, printr-o donaţie,
copiilor cu situaţie materială deficitară din
Turda şi împrejurimi.

În perioada 2-15 mai 2017 copiii, părinţii şi
cadrele didactice de la grădiniţele şi şcolile
menţionate mai sus s-au mobilizat şi au
răspuns prezent dorinţei noastre de a
lumina chipul unor copii “minunaţi”, de a
se bucura de zâmbetul venit dintr-o cutie.

Copiii au pregătit şi donat cutii cu dulciuri,
rechizite şcolare, jucării, ghiozdane, cărţi,
jocuri, produse de igienă, haine astfel:
- Grădiniţa Poiana cu Castani – 12 cutii
- Grădiniţa Dr. I. Raţiu – 16 cutii
- Grădiniţa Sf. Maria – 17 cutii
- Grădiniţa Prichindelul Isteţ – 39 cutii
- Grădiniţa Căsuţa Piticilor – 30 cutii
- Şcoala Teodor Murăşanu – 76 cutii
- Şcoala Avram Iancu -   16 cutii
- Şcoala Ioan Opriş – 24 cutii
- Şcoala Horea, Cloşca şi Crişan – 70
cutii
- Colaboratori / voluntari – 5 cutii

Cutiile care conţineau doar haine şi jucării
au fost desfăcute iar obiectele redistribuite
în alte cutii.  La finalul acestei operaţiuni

au rezultat 200 de cutii “zâmbitoare”.

Ele vor ajunge la beneficiari în perioada 17
- 24 mai 2017, cu câteva zile înainte de 1
Iunie, ziua Internaţională a Copilului, ziua
în care fiecare copil are dreptul să fie feri-
cit.

Nu putem salva lumea cu o cutie
zâmbitoare care conţine diverse lucruri, dar
cu siguranţă putem aduce un zâmbet de
bucurie pe chipul unui copil! 
Acest lucru contează enorm!  

Singura frumuseţe care nu se ofileşte
niciodată este frumuseţea sufletească.
Oamenii frumoşi sufleteşte nu vor să fie
vizibili, nu vor o imagine şi nu îşi doresc
recompense. Gesturile lor sunt izbăvitoare
pentru alţii. 

Tuturor celor implicaţi - copii, părinţi,
cadre didactice, tuturor persoanelor care au
fost alături de noi le mulţumim pentru
susţinere. Împreună cu ei mergem mai
departe în ceea ce a devenit misiunea
noastră – să aducem un zâmbet pe chipul
unor copii. 

De asemenea mulţumim şi presei locale
care este alături de noi de fiecare dată prin
publicarea imaginilor pe site-urile de
mediatizare pe care le coordonează, făcând
posibilă transmiterea informaţiilor noastre
şi către alte persoane.  

Campania Umanitară “Zâmbetul din
cutiuţă” face parte din Proiectul
Educaţional Local Zâmbet de copil – o
lume de poveste! 

Vă mulţumim pentru sprijin! 
Împreună este mai uşor!

Asociaţia Împreună pentru Voi!

C

Ada DURLAN
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Un meci nu numai pentru Turda,
pentru Cluj sau pentru Transil-
vania. Un meci pentru România!
Potaissa Turda e în finala Cupei
Challenge şi va întâlni una dintre
cele mai puternice formaţii,
Sporting Lisabona. Asta nu-i
sperie, căci ai noştri sunt pregătiţi
să dea totul aşa cum o făcut-o de
fiecare dată.

Cu toate că pornesc din poziţia de
favoriţi, portughezii sunt atenţi şi
tratează meciul cu seriozitate.
Ştiu că Potaissa e o echipă
capabilă de mari surprize şi ştiu
că pe teren propriu ai noştri  pot
face minuni.

"Cele două meciuri vor fi foarte
dificile, mai ales că al doilea meci
se joacă în România. Am avut
posibilitatea să văd Potaissa
Turda jucând şi apărarea agresivă
e unul din punctele forte. Au, de
asemenea, extreme bune şi un
portar care îi ajută mult", a
declarat antrenorul Hugo Canela
pentru eurohandball.com.

"Calificarea în finala competiţiei
la prima noastră participare este o

mare realizare.Suntem suficient
de realişti cât să înţelegem că
jocul nostru împortiva celor de la
Sporting va fi ca David împotriva
lui Goliat, dar până la urmă o
finală îţi poate oferi  posibilitatea
unei surprize. Vom da tot ce
putem pentru a ne ridica la
nivelul lor şi vom uita de faptul
că avem jucători accidentaţi sau
că unii vor juca deşi au probleme.
Trebuie să ne jucăm şansa pe care
o avem", a declarat antrenorul
Horaţiu Gal pentru sursa citată. 

Parcursul celor două formaţii:

Potaissa Turda- HC Dobrudja
(Bul) 32-23 și 43-19 
Potaissa Turda- Handball Esch
(Lux)  31-27 și 28-29 
Potaissa Turda- Dudelange (Lux)
32-29 și 36-35 
Potaissa Turda- Valur Reykjavik
(Isl) 22-30 și 32-23 
Sporting Lisabona- ASD
Romagna (Ita) 32-25 și 37-24 
Sporting Lisabona- Pelister
Bitola (Mcd)  32-18 și 34-26
Sporting Lisabona- AC Doukas
(Gre) 35-23 și 27-25
Sporting Lisabona- JMS Hurry-
Up (Ola)  32-27 și 37-14  

Potaissa Turda şi  Sporting Lisabona 
sau "David şi Goliat"

Pagină realizată de redactorul sportiv Denisa MĂRGINEAN

Juniorii II de la Potaissa Turda au bifat două victorii în primele două
zile ale turneului semifinal II .  Potaissa a făcut parte din Grupa D
alături de CSM Bucureşti, CS Brazi şi CS Olimpic Târgu Mureş.

S-au înregistrat următoarele rezultate:
Vineri, 19 mai:
CS Brazi-Potaissa Turda 28-32 (12-13)
CSM Bucureşti- CS Olimpic Târgu Mureş 38-23 (18-10)
Sâmbătă, 20 mai:
Potaissa Turda- CS Olimpic Târgu Mureş 36-33 (17-13)
CS Brazi-CSM Bucureşti 27-36 (16-18)
Duminică, 21 mai, s-au disputat următoarele partide:
CSM Bucureşti- Potaissa Turda
CS Olimpic Târgu Mureş- CS Brazi

Victorii pentru Juniorii II de la
Potaissa Turda în primele două zile

ale turneului semifinal II

În perioada 12-14.05.2017 la Deva s-a desfăşurat Cupa de primăvară,
ediţia a IV-a. Au participat Pap Blanca care a ieşit pe locul 2 la general
şi locul 1 la fete la grupa de 10 ani. Au obţinut 2 menţiuni Revnic
Radu şi Pataki Dragos. 

La Târgu Mureş s-a organizat prima ediţie a turneului de şah "Micii
magicieni" la care au participat următorii copii: Golfin David, locul 1
cu 6 pct din 7 posibile, Florea David,  locul 2 cu 5 puncte din 7
posibile. Menţiuni au mai obţinut Vuşcan David şi Olcsvari Aron.
Felicitări copiilor!

Rezultate bune pentru micii şahişti
turdeni

Miercuri, 17 mai, CSM Bucureşti şi Potaissa Turda
s-au întâlnit într-un meci de mare încrâncenare, cu o
miză uriaşă pentru ambele formaţii. Dacă Potaissa
vâna biletele pentru finala Ligii Naţionale,
bucureştenii sperau la o victorie care să le ofere
posibilitatea meciului decisiv.

După o perioadă epuizantă şi angrenaţi într-o
competiţie la nivel european, turdenii şi-au dorit să
tranşeze soarta partidei în favoarea lor, dar, aşa cum
era de aşteptat, n-a fost uşor. A fost un meci cu
ambiţii mari şi o foame de victorie a bucureştenilor
care au apelat la o defensivă atentă şi aglomerată
menită să blocheze acţiunile turdenilor.

Radu Lazăr a deschis scorul în minutul 3 al partidei,
dar Negru a restabilit egalitatea. Acelaşi Negru a
punctat 6 minute mai târziu pentru 4-4, iar elevii lui
Zvonko Sundovski au preluat conducerea şi în
minutul 17 aveau un avans de două goluri, scor 9-7.
Mizând pe cartea contraatacului şi a apărării
sufocante, bucureştenii s-au desprins la 4 goluri,
scor 13-9 (min.24).

Simţind momentul dificil al elevilor săi, tehnicianul
Horaţiu Gal a solicitat time-out: "în apărare să stăm
om la om. Liniştiţi în atac, avem timp, cu răbdare"
au fost indicaţiile antrenorului turdean, în timp ce,
de cealaltă parte, Zvonko Sundovski s-a mulţumit a
repeta câteva cuvinte "apărare şi faza a doua", care,
de altfel mergeau foarte bine, şi pe care tehnicianul
bucureştenilor miza în continuare.

Dornice să înscrie, cele două formaţii s-au grăbit în
multe momente iar rezultatul n-a fost nici pe departe
cel aşteptat aşa că multe faze au rămas fără finali-
tate, trecute doar la capitolul "erori neforţate".

Pe finalul primei părţi, rusul Aslanian a înscris două
goluri superbe, Amihăesi a redus din diferenţă şi la
pauză bucureştenii aveau un avans de 6 goluri, scor
16-10. 

Aceeaşi diferenţă de 6 goluri a fost înregistrată şi în
minutul 39 al partidei, scor 20-14. Huta a redus din
diferenţă un minut mai târziu, în timp ce Milosevic,
rămas singur cu Ţenghea, nu a reuşit să înscrie şi
tehnicianul Zvonko Sundovski şi-a pus mâinile în
cap.

A fost 20-16 (min.42), 25-17 (min.48) şi 28-18
(min.54). Intrat pe final de meci, Saurina a punctat
de două ori, iar Stavrositu şi-a trecut, de asemenea,
numele pe lista marcatorilor. Zacaciurin a fructificat
pentru formaţia turdeană şi la final am consemnat o
diferenţă de 11 goluri, scor 31-20.

Victoria bucureştenilor a echilibrat situaţia şi un al
treilea meci va decide echipa care va face pasul în
finala competiţiei. Această partidă  se va desfăşura
la Turda, miercuri, 24 mai.
În cealaltă semifinală, dintre Dinamo Bucureşti şi
Dobrogea Sud,  scorul general este tot 1-1.

CSM Bucureşti: Blazevic, Iancu-portar
Au marcat: Aslanian 6 goluri, Georgievski 5,
Novanc 5,  Negru 4, Milosevic 4, Bernatonis 3,
Saurina 2, Stavrositu 1, Roşu 1.
Antrenor: Zvonko Sundovski

Potaissa Turda: Ţenghea, Varo-portari
Au marcat: Amihăesi 4 goluri, Huta 3,  Zacaciurin 3,
Ignat 2, Pavel 2, Adomnicăi 2, Lazăr 1, Thalmaier 1,
Cântec 1, Varo 1.
Antrenor: Horaţiu Gal

Învinsă la Bucureşti, Potaissa Turda va
lupta, pe teren propriu, pentru un loc în

finala Ligii Naţionale 
CSM Bucureşti- Potaissa Turda 31-20 (16-10)
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Sâmbătă, 13 mai, s-a desfăşurat la Vadu
Crişului penultimul turneu din cadrul
Campionatului Regional de  minirugby.

"După ultimul turneu care se va desfăşura
în 3 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 succes tuturor ", a declarat
Gheorghe Sabău,  Director de Dezvoltare
Transilvania.

La categoria U 10 au participa echipele:
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.

S-au înregistrat următoarele rezultate:
Grupa A:
Warriors Timişoara- CSM Câmpia Turzii
40-5
CSM Sibiu- CS Viitorul Cluj-Napoca 0-25
CSM Câmpia Turzii- CSM Sibiu 30-15
Warriors Timişoara- CS Viitorul Cluj-
Napoca 35-5
CSM Câmpia Turzii- CS Viitorul Cluj-
Napoca 5-25
CSM Sibiu- Warriors Timişoara 0-40
Clasament:
1.Warriors Timişoara
2.CS Viitorul Cluj-Napoca
3.CSM Câmpia Turzii
4. CSM Sibiu

Grupa B:
Florin Popovici Baia Mare- CS Şoimii
Câmpia Turzii 50-0
Warriors Timişoara II- CS Olimpic Vadu
Crişului 0-45
CS Şoimii Câmpia Turzii- Warriors

Timişoara II 20-0
Florin Popovici Baia Mare- CS Olimpic
Vadu Crişului 30-0
CS Şoimii Câmpia Turzii- CS Olimpic
Vadu Crişului 0-35
Warriors Timişoara II- Florin Popovici
Baia Mare 0-35
Clasament:
1. Florin Popovici Baia Mare
2. CS Olimpic Vadu Crişului
3. CS Şoimii Câmpia Turzii
4. Warriors Timişoara II

Jocuri de clasament:
7-8: CSM Sibiu-Warriors Timişoara II 35-
5
5-6: CSM Câmpia Turzii-CS Şoimii
Câmpia Turzii 30-15
3-4: CS Olimpic Vadu Crişului- CS
Viitorul Cluj-Napoca 20-15
1-2: Warriors Timişoara- Florin Popovici
Baia Mare 40-0

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

S-au înregistrat următoarele rezultate:
Warriors Timişoara- Şoimii Sibiu 20-5
CSM Câmpia Turzii- RC Arieşul Mihai
Viteazu 20-0
Şoimii Sibiu- CSM Câmpia Turzii 0-40
RC Arieşul Mihai Viteazu- Warriors
Timişoara 0-35
Şoimii Sibiu- RC Arieşul Mihai Viteazu 5-5
Warriors Timişoara- CSM Câmpia Turzii
15-35

Clasament final:
1. CSM Câmpia Turzii 14 puncte
2. Warriors Timişoara 13 puncte
3. Şoimii Sibiu 12 puncte
4. RC Arieşul Mihai Viteazu  11 puncte

Minirugby. CSM Câmpia Turzii 
a cucerit  "Trofeul Crişului" 

la U 12

Sâmbătă, 20 mai, Sticla Arieşul Turda a
întâlnit, în deplasare, Viitorul Mihai
Georgescu într-un meci contând pentru
etapa cu numărul 28.

Elevii lui Artur Podar au intrat bine în joc
şi până la pauză au reuşit să puncteze de
două ori prin  Silaghi şi Toth.

În actul secund am asistat la o ploaie de
goluri, turdenii reuşind să înscrie de cinci
ori. Şi-au trecut numele pe lista
marcatorilor Silaghi, de două ori,
Moldovan, de două ori, şi Szakacs. S-a
încheiat 7-0 şi, cu un total de 57 puncte,
Sticla Arieşul Turda a urcat pe poziţia
secundă în clasamentul Ligii a IV-a.

Pentru echipa turdeană urmează sâmbătă,
27 mai, confruntarea de pe teren propriu
cu Ardealul Cluj-Napoca.

Fără emoţii! Sticla Arieşul Turda,
victorie clară cu Viitorul 

Mihai Georgescu 
Viitorul Mihai Georgescu-Sticla Arieşul

Turda 7-0 (2-0)

Pagină realizată de redactorul sportiv Denisa MĂRGINEAN

Etapa cu numărul 28 a fost una dificilă  pentru Arieşul Mihai Viteazu şi Industria Sârmei
1921 Câmpia Turzii. Mult aşteptata întâlnire dintre Arieşul Mihai Viteazu şi
Universitatea Cluj avea să dovedească, încă o dată, că echipa clujeană se află pe drumul
cel bun.

Universitatea a dispus, scor 6-1, de echipa din Mihai Viteazu şi a bifat astfel a 25-a
victorie în Liga a IV-a, reuşind să acumuleze un total de 76 puncte.

Aşa cum era de aşteptat, partida a fost controlată de elevii lui Marius Popescu care au
intrat la cabine cu un avantaj de două goluri. Au marcat Fizeşan şi Goga. Lemac a
majorat diferenţa după reluarea partidei, dar Andrei Pop a reuşit să-l învingă pe
goalkeeperul Rareş Pop şi să înscrie unicul gol al gazdelor. Goga l-a lăsat fără replică pe
portarul Ionele, Takacs şi-a trecut şi el numele pe lista marcatorilor, iar Chiorean a sta-
bilit scorul final.

La Câmpia Turzii, Industria Sârmei a primit vizita formaţiei Unirea Tritenii de Jos. Chiar
dacă şi-au creat mai multe ocazii în prima parte a jocului, gazdele au suferit la capitolul
finalizare. Nu acelaşi lucru putem spune şi despre echipa pregătită de Andrei Pintilie,
care a reuşit să înscrie de trei ori prin Saşa, Petrea şi Nemeş  şi să-şi asigure toate cele
trei puncte puse în joc. 

Înfrângeri pentru Industria
Sârmei 1921 Câmpia Turzii 

şi Arieşul Mihai Viteazu

În perioada 17-21 mai Sala de Sport
"Anton Pongracz" din Târgu Mureş a
găzduit Turneul Semifinal dedicat
cadetelor. Au participat formaţiile: CSU

Medicina CNUE Târgu Mureş, CSS
Bacău, CTF Mihai I Bucureşti, CS Dacia
Mioveni 2012, CNNT  Craiova, CSS
Turda.

Cadetele de la CSS Turda 
au participat la Turneul Semifinal

de la Târgu Mureş
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„Prin sport sărbătorim copilăria și
sprijinim performanța sportivă”

Sâmbătă, 27 mai 2017, ora 9:30 în
Parcul Central Turda va avea loc Crosul
Rotary Turda.

Categorii:
1. Copii 8-11 ani, băieți și fete, 600 m -
participare gratuită.
2. Copii 11-15 ani, băieți și fete, 1000 m
– participare gratuită.
3. OPEN peste 15 ani, băieți 2000 m și
fete 1000 m – taxa de înscriere 13 lei.
4. „MAMA, TATA și COPILUL” echipe
formate din 3 membri ai unei familii,

600 m – participare gratuită.

La eveniment se vor acorda premii atrac-
tive la toate categoriile, iar la categoria
OPEN premii în bani (300 lei locul I,
200 lei locul II și 100 lei locul III)

Înscrierile se fac în ziua competiției, se
poate consulta regulamentul pe
www.rotaryturda.ro

Fondurile obținute în urma înscrierii și
participării fiecăruia dintre noi la această
competiție vor contribui la sprijinirea
domeniului educațional și încurajarea
performanței sportive.

U.M 01515 Turda, organizează concurs pentru ocuparea postului de referent de spe-
cialitate gr. II (psiholog), (personal civil contractual), în perioada 27.06 –
06.07.2017. Data limită de depunere dosare 13.06.2017, ora 15.00. Detalii la sediul
U.M. 01515, strada Armatei nr. 62-64, loc. Turda sau la telefon 0264-313266/111,
mobil 0723-186975 (Maier Adrian).

Cros Rotary Turda, ediția a II-a

Concurs pentru ocuparea 
postului de referent 

de specialitate 
gr. II (psiholog) la U.M. 01515

Turda

Salina Turda angajează personal pentru punctele de lucru Salina Turda şi Ştrand
Durgău, situate în Turda, Aleea Durgăului, nr. 4, jud. Cluj: 

Punctul de lucru Salina Turda 
* Casier  -2 posturi sezoniere 
Cerinţele postului: studii medii, comportament decent 

* Vânzător-2 posturi sezoniere 
Cerinţele postului: studii medii, comportament decent 

* Organizator activitate agrement -2 posturi sezoniere 
Cerinţele postului: studii medii 

* Organizator activitate de turism – 3 posturi sezoniere 
Cerinţele postului : studii medii, vorbitor a cel puţin o limbă străină de circulaţie

internaţională. 

Punctul de lucru Ştrand Durgău 
* Casier  -2 posturi sezoniere 
Cerinţele postului: studii medii, comportament decent 

* Vânzător-4 posturi sezoniere 
Cerinţele postului: studii medii, comportament decent, curs de igiena 

* Bucătar -2 posturi sezoniere 
Cerinţele postului: diplomă de calificare în domeniu, rigurozitate în ceea ce priveşte
regulile de igiena în alimentaţia publică, curs de igiena 

* Lucrător în bucătărie -4 posturi sezoniere 
Cerinţele postului: minim studii generale, curs de igiena 

* Femeie de serviciu-4 posturi sezoniere 
Cerinţele postului: minim studii generale, curs de igiena 

* Salvator Ştrand-2 posturi sezoniere 
Cerinţele postului: absolvent liceu sportiv, atestat curs de bază de nataţie şi înot

aplicativ, curs de prim ajutor. 

Candidaţii interesaţi pot trimite CV însoţit de scrisoare de intenţie până la data de
29.05.2017, la următoarea adresă de e-mail office@salinaturda.eu sau la sediul
societăţii Turda, Aleea Durgaului, nr.7, jud. Cluj. 

Numai candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu, a cărui dată va fi stabilită de
comun acord cu aceştia. 

Informaţii suplimentare la tel. 0364-260.940- interior Resurse Umane 

Salina Turda-anunţ de angajare 

1.  Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcţiei Economice:

2.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2017.

3. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului
Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro
Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului
Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor a Societatii Compania de Apa Aries
SA. (AGOA)

3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului
Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor a Societatii Compania de Apa Aries
SA. (AGEA)

3.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea desfăşurării evenimentului “Eu sunt
12”.

3.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiilor financiare la 31.12.2016 şi
repartizarea profitului aferent anului 2016, aprobarea raportului de activitate al administrato-
rilor la 31.12.2016, respectiv aprobarea raportului auditorului financiar independent la
31.12.2016 la societatea Domeniul Public Turda SA.

3.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Administrare al
Consiliului de Administraţie al societăţii Domeniul Public Turda SA.

3.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiilor financiare la 31.12.2016 şi
repartizarea profitului aferent anului 2016, a execuţiei bugetare aferente anului 2016, apro-
barea raportului de activitate al administratorilor la 31.12.2016, respectiv aprobarea raportu-
lui auditorului financiar independent la 31.12.2016 la societatea Turda Salina Durgău  SA.

3.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Administrare al
Consiliului de Administraţie al societăţii Turda Salina Durgău SA.

3.9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiilor financiare la 31.12.2016
precum şi a raportului administratorului şi repartizarea profitului aferent anului 2016 la soci-
etatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.

3.10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de locaţiune
pentru un imobil teren, situat în municipiul Turda, str. Tineretului, nr. 6.

3.11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încetării contractului de concesion-
are nr. 14.053/29.06.2015.

4. Probleme ale Arhitectului Şef:

4.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ şi RLU aferent – Amenajare
cimitir în municipiul Turda, str. Ion Agârbiceanu fn..

5. Probleme ale Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda:

5.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea preluării activităţii Creşelor nr. 4 şi
nr. 5 şi a Serviciului Asistenţă Medicală Şcolară, a Regulamentului de organizare şi
funcţionare, a Statului de funcţii şi a numărului de posturi ale acestora, a statului de funcţii,
numărului de posturi al locuinţei protejate.

5.2.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea componenţei Grupului de Lucru
Local la nivelul Municipiului Turda.

6. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

6.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind deplasarea unei delegaţii a Municipiului Turda
la Szydlowiec (Polonia), în perioada 8-11 iunie 2017.

7. Probleme ale Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă:

7.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei, suplimentării
numărului de posturi, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pen-
tru Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Turda.

8. Diverse. (Propuneri. Întrebări. Interpelări)

P  R  I  M  A  R, S E C R E T A R,
Matei Cristian Octavian Paula Letiția Mic

Întocmit/redactat: consilier juridic Adrian Vana

Şedinţă ordinară a Consiliului local
Turda – 26 mai, orele 10.00
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În această perioadă se fac înscrieri pentru concursurile de admitere la Academia de
Poliţie „Alexandru Ioan-Cuza” şi la şcolile de poliţie.
Cei care vor să urmeze o carieră în poliţie pot depune cereri până la data de 26 mai
– dacă optează pentru Academie, respectiv 21 iulie a.c. – în cazul şcolilor de poliţie.  

Până la data de 26 mai 2017, se pot depune cererile de înscriere a candidaţilor pen-
tru concursul de admitere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan-Cuza”, la struc-
turile teritoriale de resurse umane din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene,
respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în funcție de locul
de domiciliu înscris în cartea de identitate.

Pentru admiterea la școlile de poliție, candidaţii pot depune cereri de înscriere până
la data de 21 iulie a.c., tot la unitățile teritoriale de poliție.

Dacă sunteți interesat de cariera de polițist, vă puteți înscrie pe unul dintre
următoarele locuri:
a) Academia de Poliţie „ Alexandru Ioan-Cuza” Bucureşti:
 Facultatea de Poliție – 290 de locuri la frecvență, dintre care 8 pentru rromi, 6
pentru maghiari şi 4 pentru alte minorităţi, precum și 50 la frecvență redusă (pentru
agenţii care au minim 1 an vechime în cadrul structurilor M.A.I.);
 Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Specializarea Drept: 115 de
locuri la frecvență;
b) Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina – 554 de locuri (14 locuri
pentru rromi, 8 locuri pentru alte minorităţi);
c) Şcoala de Agenţi de  Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj–Napoca – 150 de locuri
(6 locuri pentru rromi, 3 locuri pentru alte minorităţi);

Toate detaliile cu privire la înscriere și la desfășurarea examenelor se pot obţine de
la serviciile de resurse umane din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie, respectiv
Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, de la sediul Inspectoratului
General al Poliţiei Române - Direcţia Resurse Umane sau de pe pagina de internet a
Poliţiei Române: www.politiaromana.ro  - Carieră - Admitere 2017.

VREI O CARIERĂ ÎN
POLIȚIA ROMÂNĂ?

ÎNSCRIE-TE LA CONCURSUL
DE ADMITERE!

În conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului  României nr. 611/2008,
pentru aprobarea Normelor privind
organizarea și dezvoltarea carierei
funcționarilor publici, 

Primăria comunei Mihai Viteazu, județul
Cluj, organizează

CONCURS DE
RECRUTARE

pentru ocuparea unei funcții publice
vacante, în cadrul aparatului de speciali-
tate al primarului comunei Mihai
Viteazu, județul Cluj, după cum
urmează:

- 1 post de Consilier, clasa I, grad
profesional asistent, achiziţii publice,
în cadrul compartimentului de
cadastru și agricultură

Condiții de concurs:
- condiții generale de ocupare a funcției
publice, prevăzute de art. 54 din Legea
nr. 188/1999, republicată(r2)
- studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă în domeniul economic,
management, administrație publică sau
juridice 
- 1 an vechime în specialitate

- cunoștinţe operare pe calculator -
nivel avansat

Concursul pentru ocuparea acestei
funcții publice vacante va avea loc în
data de 22 iunie 2017, orele 10.00 la
sediul Primăriei comunei Mihai Viteazu,
str. Principală nr. 1014, cu proba scrisă și
în data de 23 iunie 2017, orele 13.00,
interviul.

Publicarea anunțului de concurs în
Monitorul Oficial al Romăniei, partea a
III-a se va face  în data de 22 mai 2017.

Dosarele de concurs, care vor  cuprinde,
în mod obligatoriu documentele  prevă-
zute la art. 49 din  Hotărărea Guvernului
Romăniei nr. 611/2008, se vor depune,
de către candidați, în termen de 20 zile
de la data publicării anunțului în
Monitorul Oficial partea a III-a, la com-
partimentul secretariat - juridic, unde se
pot obţine și informații privitoare la
conținutul dosarului de concurs precum
si a bibliografiei. 

Persoana de contact este d-l Tușa Pavel,
secretarul comunei, la nr. de telefon
0264-329100 sau 0748-127273.

Primar,    Secretar,

Zeng Ioan Tuşa Pavel 

CONCURS DE RECRUTARE
pentru ocuparea unei funcții publice

vacante, în cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei

Mihai Viteazu

Compania de Apă Arieș a fost prezentă în perioada
15-17 mai 2017 la cel mai important forum din
România în domeniul apei, "Forumul Regional al
Apei Dunăre - Europa de Est 2017", organizat de
Asociația Română a Apei. Forumul internațional s-a
desfășurat la București și atrage în fiecare an
profesionişti din sectorul apei, reprezentanţi ai
companiilor de apă, furnizori de echipamente şi
tehnologii, precum şi reprezentanți ai asociaţiilor şi
instituţiilor de profil din ţară şi regiune.

În cadrul forumului au fost organizate mai multe
evenimente: Expoziția specializată EXPOAPA ediția
numărul XIX; Conferința Tehnico-Stiințifică
Internațională - Soluțiile Sustenabile în
Managementul Apei 2017; Ministerul Dezvoltarii
Regionale, Administrației Publice si Fondurilor
Europene - Seminar privind Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020; Atelierul
de lucru Serviciile de alimentare cu apă la nivel internațional. Organizare. Funcționare.
Finanțare. 

La forum au fost prezenți reprezentanți ai autorităților din domeniu: Rovana Plumb -
Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Christopher Ingelbrecht – reprezentant al
Comisiei Europene, Cătălin Gheran - director AM POIM Mediu,  Felix Stroe - președinte
Asociația Română a Apei, Venera Vlad – Banca Europeană pentru Reconstrucție și
Dezvoltare (BERD), Radu Răutu - Joint Assistance to Support Projects in European Regions
(JASPERS) .

În cadrul seminarului ,,Oportunități de finanțare a infrastructurii apei prin Programul
Operațional Infrastructură Mare’’ Compania de Apă Arieș a fost prezentată pentru al doilea
an consecutiv ca și exemplu de succes atât în managementul proiectelor aferente bugetului
2007-2013 cât și în pregătirea aplicației pentru perioada 2014-2020. Practic, CAA se situează
în top 5 companii la nivel național din acest punct de vedere demonstrând că printr-un ma-
nagement profesionist se pot accesa și implementa cu succes proiecte finanțate din fonduri
europene. 

,,Prin implementarea proiectelor finanțate din Programul Operațional Sectorial (POS) Mediu,
s-au creat premisele unei dezvoltări durabile, conforme cu obligațiile asumate de Compania
de Apă Arieș. Pentru continuarea investițiilor în infrastructura din arealul de operare, CAA
va accesa o finanțare de circa 151,3 de milioane de euro fără TVA, prin Programul
Operațional Infrastructură Mare (POIM  2014-2020). Compania de Apă Arieș se numără
printre primii operatori de apă din țară care demarează un nou proiect major de investiții,
având ca principală sursă de finanțare Programul Operațional Infrastructură Mare. Acesta va
permite continuarea strategiei de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea
Turda – Câmpia Turzii, conducând la o creștere considerabilă a calității serviciilor oferite
întregii populații deservite. Inițial proiectul prevedea investiții estimate de circa 82,7 mi-
lioane de euro iar ulterior suma a crescut la peste 151,3 milioane de euro, în condițiile în care
reprezentanții unităților administrativ-teritoriale asociate în Apa Văii Arieșului au solicitat
investiții în infrastructura de apă pe tot arealul Asociației, respectiv 27 de localități din toate
cele 13 unități administrative, care în prezent beneficiază de rețele de alimentare cu apă
potabilă parțial sau deloc. Etapa a II-a a proiectului va asigura serviciul de alimentare cu apă
în tot arealul deservit. În urma implementării, prin investiţiile în infrastructura de apă, se vor
îndeplini cerinţele privind calitatea apei potabile iar gradul de acoperire cu servicii de apă
potabilă va fi de 100 %.”  Bobic Ionuț Bogdan- Director General CAA

Compania de Apă Arieș – exemplu
de bune practici în accesarea și

implementarea de proiecte finanțate
din fonduri europene 

la “Forumul Regional al Apei
Dunăre - Europa de Est 2017”
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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. 

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- 26. 000 euro. Preț 26.000
euro neg. Tel. 0745-381144.
* Vând ap. 2 cam., 1 buc., 1
cămară, hol, baie, separat toaletă,
balcon, boxă pod, boxă pivniță,
separare electricitate, parchet
stejar nou, termop., sobe teracotă,
pentru pretențioși. Tel. 0751-
766704.
* Vând ap. cu 2 cam., 1 buc., 1
baie. Tel. 0748-295994.
* Vând ap 2 cam., buc. mare,
debara, balcon mare închis cu
termopan, la șosea în Micro III.
Tel. 0740-763462.
* Vând ap. în Turda str. Zorilor,
etaj IV. Tel. 0740-656503.
* Vând în Turda ap. 2 cam., bal-
con, toate utilit., geamuri
termopan, c.t., izolat, termop., ușă
metalică, modificat interior,
ocupabil imediat, zonă bună,
lângă noua piață Micro 3. Preț
neg. 20.000 euro neg. Tel. 0747-
887332.

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 ap. Str. Gh. Barițiu, nr.
109 A, etaj I, ap. 13, 3 cam., buc.,
baie, hol, balcon închis, boxă
garaj. Preț 42.000 euro neg. Tel.
0758-439628 sau 0745-998025.
* Vând în Turda str. C. Victoriei
apartament cu 3 cam., etaj IV, sau
schimb cu 2 cam. sau gars. +
diferența. Tel. 0727-363508.
* Vând în Câmpia Turzii ap. 3
cam., conf. 2 și o căsuță
bătrânească. Tel. 0725-536050.
* Vând în Turda ap. cu 3 cam.,
micro 2, conf. 1, bloc cărămidă,
c.t., parchet stejar, temop., mobi-
lat, electrocasnice, garaj auto,
zonă f. bună, str. Calea Victoriei
nr. 21, bl. C7. Tel. 0752-069967.
* 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.

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.
* Ofer spre vânzare ap. 4 cam.,
situat în Turda, str. dr. Ioan Rațiu
nr. 19. Tel. 0745-194261.
* 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. 0758-
944804.
* Vând în Turda casă, zona
central, suprafața totală 240 mp.,
antreu + 3 cam., baie, buc.,
cămară, pivniță, spațiu comercial,
garaj, curte. Preț 59.000 euro neg.
Tel. 0742-211706.
* 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 1 cam., buc., baie,
cămară, situată în centrul Turzii.
Tel. 0758-465271.
* Vând casă 2 cam., buc., baie,
cămară, str. Republicii, termop.
Tel. 0747-116649.
* 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 0264-
315677.
* Vând casă și grădină în sat
Gligorești, s.t. 1.079 mp., util.,
apă, gaz, curent electric și anexe
gospodărești, întabulat, ocupabil
imediat. Tel. 0743-046682.
* 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 0751-
792969.
* 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 0264-
313902.
* Vând casă cu 2 cam. și altele în
com. Frata. Preț 65.000 euro neg.
Tel. 0756-546634.
* 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 casă în Turda, zona Băi,
cu grădină de 1700 mp. Tel. 0723-
733100.
* Vând casă la ţară în Sat Petreștii
de Jos, curent trifazic, 2 mori în
funcțiune, acte în regulă. Preț neg.
Tel. 0748-263713.
* 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. 0743-
664283.
* Vând casă în Turda 5 cam., buc.,
baie, ateliere, grădină, garaj
cărămidă – teren 40 m. Tel. 0754-
010559.

TERENURI
* Vând teren agricol 6500 mp.,
drumul spre Bogata, lângă pom-
pele de apă la drum 25 m lăţime,
aştept oferte de colaborare. Tel.
0744-678668.
* 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. 0741-
757150.
* 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 Tureni teren intravilan,
supr. 1.000-1.500 mp., utilități,
întabulat, acte la zi, loc pentru
construcții lângă casă. Tel. 0749-
160377.
* 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 25 euro/ mp. neg. Tel. 0748-
808397.
* 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.
* Dau în chirie spații pentru
birouri, zonă centrală, în Turda,
preț avantajos și ocupabil imediat.
Tel. 0748-267286.

VÂNZĂRI DIVERSE
* Vând familii de albine cu sau
fără lăzi. Tel. 0756-565437 sau
0751-333052.
* Vând în Turda congelator Arctic
(4 sertare), debitmetru Ford 1,6
benzină, țuică făcută din fructe,
cizme cauciuc nr. 42, apometre
noi de apartament, calorifer de
buc. Tel. 0754-367034.
* Vând în Turda masă extensibilă
de cam., cuier pentru hol cu
oglindă, mașină de cusut
“Casnica”, mașină de făcut tăiței
în stare f. bună. Tel. 0746-127588.
* Vând 7 rafturi din furnir stejar
natur 90 x 220 pentru magazin,
mașină de făcut 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. Tel.
0744-678668.
* Vând proiectoare ceață noi pen-
tru Renault Megane, tuning,
antenă auto electrică telescopică,
tensiometru digital, tobă eșapa-
ment pentru Renault Master,
aparat barbierit, tv sport alb negru
la curent 220 v sau baterie. Tel.

0744-678668.
* Vând în Turda frigider „Arctic”
240 l în stare bună, aragaz cu 4
ochiuri cu robinetul de la cuptor
defect și hotă. Tel. 0720-380347,
0729-344974 sau 0264-314708.
* Vând congelator „Arctic” cu 4
sertare, stare f. bună. Tel. 0264-
314715.
* 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 Model-
home, 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 ușă termopan
PVC, calorifer de baie, ușă lemn
pentru interior, chiuvetă de inox.
Tel. 0755-999511.
* Vând în Turda alimente nutri-
tive, proteine, Omega 3 pentru
sportivi, măsuță mică cu blat de
sticlă, motopompă pe benzină,
sfărmătoare porumb manuală,
colțar cu ladă pentru cameră,
mașină de spălat „Bosch” defectă,
ochelari binoculari ceasornicar,
aparat de sudură, undițe pentru
pescuit, furtun pentru grădină de
30-40 m., scaun pentru birou, rolă
pentru furtun tip căruț, lunetă
pentru pușcă, compresor pentru
vopsit. Tel. 0740-798399.
* Vând în Turda discuri de muzică
rock – românești „Sfinx”,
„Semnal M”, „Phoenix” și radia-
tor pe ulei 2 faze, pentru cameră.
Tel. 0747-174606.
* Vând în Turda diferite lăzi de
albine cu suporți de metal și 2
faruri de VW Passat. Tel. 0747-
301927.
* Vând în Turda două canapele în
stare f. bună. Tel. 0740-901352.
* 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 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 tricicletă
electrică pentru adulți, râșniță cu
motor electric (macină numai
cereale), ușă metalică de intrare în
ap., sobă Kalorex culoare maro-
roșcat, saltea burete 2 x 0,90 x

0,80, reductor punte spate, aparat
de fotografiat, fier vechi la 0,50
lei. Tel. 0264-367366.
* Vând în Turda mașină de cusut
electrică „Singer” tip geamantan,
chiuvetă de inox pentru buc.,
dulap cu 3 uși pentru sufragerie,
mob. buc. din lemn masiv,
canapea, 2 fotolii, căruț pe roți de
rulmenți, 2 tv color, 2 covoare
persane de perete, cabină de duș,
masă de birou. Tel. 0743-664283.
* Vând în Turda moară cu
ciocane, mașină de sfărmat
porumb, cazan cupru de țuică 12
l., butoaie din tablă, cabluri
remorcat, chei fixe și tubulare,
bile de brad (popi) pentru cofrat
placa sau scândură de 2 m până la
2,5 m. Tel. 0751-787870.
* Vând în Turda tv „Nei” de 52
cm în stare f. bună, preț 200 lei și
aragaz „Ignis” cu 2 ochiuri, preț
200 lei. Tel. 0745-756287.

CUMPĂRĂRI
* Cumpăr aparate radio cu lămpi
(orice stare). Tel. 0741-766356.
* Cumpăr 250, max 400 mp. teren
intravilan în Turda, Poiana,
Bogata, Mihai Viteazu sau
Copăceni cu utilități și acte în
regulă. Tel. 0748-263713.

PRESTĂRI SERVICII
* Economistă cu experiență, țin
evidență contabilă completă,
depun declarații, întocmesc
bilanțuri, la prețuri avantajoase.
Tel. 0744-672715.
* 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. 0748-
808397.
* P.f. instalator execut intervenții
și reparații la instalațiile de apă,
ob. sanitare, numai în zona Turda.
Tel. 0745-956848.
* 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 inte-
rioare de la A-Z, finisaje, zugră-
veli în var, lavabilă, reparații,
placat, gresie, faianță, ob. sani-
tare, electrice, instalații de apă la
prețuri bune. Tel. 0743-978232.

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.

Vând ap. cu 4 camere
decomandat, 2 băi, 2 bal-
coane, 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.
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TALON GRATUIT DE MICĂ PUBLICITATE
valabil numai pentru persoane fizice

Taloanele, numai din numărul curent, se depun până joi la orele 11.00

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. 

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.

În atenţia cititorilor!

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.

Sesizări şi reclamaţii mica publicitate tel. 0747-512889 şi 0752-171277.

* Pensionară, îngrijesc persoane
în vârstă sau copii. Fac și menaj
ușor. Tel. 0746-633664.
* Bărbat, caut să îngrijesc o
persoană în vârstă, să fac
cumpărăturile sau menaj + anexe
gospodărești. Tel. 0746-797460.

* Împrumut rapid cu rate pentru
toată lumea până în 75 ani,
pensionari pe caz de boală, pen-
sionari cu pensie peste 400 lei,
angajați cu minim pe economie,
persoane fizice autorizate, veni-
turi din chirii. Tel. 0746-255786
sau 0725-401113. 
* Pensionară serioasă, îngrijesc
copii sau persoane bolnave. Tel.
0745-315587.
* Efectuez transport cu dubă mare
(15 mc) la prețuri accesibile,
oriunde și oricând: mutații,
materiale de construcții, animale,
moloz etc. Apelați cu încredere.
Tel. 0757560343 sau
0770217016.

AUTO
* Vând Fiat Marea Wekend, JTD
105, accidentată, pentru piese de
schimb, an 1998. Tel. 0744-
298815.
* 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 Turda Renault Kangoo,
motor 1500, diesel, dubiță, 75.000
km, fără evenimente, unic propri-
etar, a.c. Tel. 0744-678668.

MATRIMONIALE
* 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. 0757-336767.
* Văduvă, fără obligații, 62 ani,
caut un bărbat văduv pentru
prietenie sau căsătorie. Tel. 0754-
629668.
* Domn, 68 ani, doresc să cunosc
o doamnă pentru prietenie. Tel.
0754-964829.
* Doamnă singură, 64 ani,
serioasă, fără vicii, caut un domn
singur de vârstă apropiată, serios
și fără vicii. Aștept telefon! Tel.
0771-759515.

URĂRI
* Cu ocazia zilei de naștere (65
ani), dorim domnului Morar Zilu
„La mulți ani, sănătate și feri-
cire!”. Fam. Coc, N.
Paraschivescu.

PIERDERI
S.C. Burgundy Program S.R.L.,
cu J12/1008/2014, declar pierdute
certificatele constatatoare cu nr.
16602/18.03.2014 de la sediu şi
de la beneficiari. Se declară nule.

LOCURI DE MUNCĂ
* Caut bonă pentru copil de opt
ani, 5 ore pe zi. Cer şi ofer serio-
zitate. Tel 0757-165137.

DIVERSE

Presa de weekend se găseşte în Câmpia Turzii  la Tabaco, Piața Unirii (Hala Agroalimentară). Deschis inclusiv duminica!

Benzinăria A&A angajează şef
staţie carburant, gestionar,
vânzător, pompagiu, ajutor
ospătar, femeie serviciu, con-
tabil. CV-urile se depun la
firmă, pe variantă, iar infor-
maţii se pot obţine la tel. 0744-
537169.

NUMELE COPILULUI: ____________________________________ 

VÂRSTA: ______________________

LOCALITATEA: _________________________ 

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

CONCURS: De 1 Iunie, Mickey şi
Minnie împart daruri copiilor!

- dulciuri şi jucării 
pentru 21 de copii (0-10 ani) - 

Executăm construcții de la A-
Z și finisaje. Tel. 0747-914194.

Chiorean Liliana - Elena,
domiciliată în Turda, str.
Tineretului nr. 18, ap. 57,
actualmente cu domiciliul
necunoscut, este chemată în
judecată la data de 08.06.2017
la Judecătoria Turda în dosar
nr. 6392/ 3282016.

Numiții Kis Ianos, Kis
Gyorgy, Kis Jozef, Kis Anna,
sunt chemați în judecată la
data de 07.09.2017 în dosar
nr. 6115/ 328/ 2016, la
Judecătoria Turda. Toți sunt
cu domiciliul necunoscut.

Angajez modelatoare 
de panificaţie în Turda. 

Tel. 0749-173837.

Restaurant Expres angajează 
femeie de serviciu. 
Tel. 0745-80604.

Primăria comunei Tureni,
judeţul Cluj, organizează con-
curs /examen în data de
28.06.2017, ora 10.00 şi interviu
în data de 30.06.2017, ora 10.00,
pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie pe durată
nedeterminată, de Consilier,
grad profesional principal, clasa
I, în cadrul BIROULUI
FINANCIAR CONTABIL,
ACHIZIŢII PUBLICE ŞI
ARHIVĂ şi funcţia publică
specifică de execuţie vacantă de
Poliţist Local, referent, grad
profesional asistent, clasa III,
din cadrul SERVICIUL
PUBLIC POLIŢIE LOCALĂ.
Pentru mai multe detalii puteţi
vizita pagina noastră de internet
w w w . c o m u n a t u r e n i . r o ,
secţiunea anunţuri sau la
numărul de telefon 0264-
310009. 

ANUNŢ DE RECRUTARE

JOLIDON INTERNATIONAL
punctul de lucru 

din CÂMPIA TURZII
ANGAJEAZĂ:

- confecţioner îmbrăcăminte
Cerinţe canditat

- Studii minime: 8-10 clase; 
- Cunoştinţe sau experienţă în lucrul cu maşini de cusut;
- Abilităţi de lucru în echipă;
- Persoană ordonată, atentă la detalii
- Seriozitate

Ce vă oferim

- contract de muncă pe perioadă nedeterminată (8 ore/zi)
- salariu motivant
- tichete de masă 
- premii ocazionale
- program de lucru într-un singur schimb;
- oportunitatea de a vă dezvolta profesional într-un mediu
dinamic şi provocator, alături de o echipă de profesionişti

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV incluzând
date de contact la adresa de e-mail resurseumane@jolidon.ro, 

fax 0264-447869

Informaţii suplimentare la telefon 0264-419391 sau (0727)305004
sau la registratura primăriei municipiului Cimpia Turzii.

JOLIDON INTERNATIONAL este un brand
internaţional de lenjerie şi costume de baie, care împleteşte
calitatea tehnologică a produselor cu creativitatea designului,
inspirându-se din cele mai noi trenduri la nivel global. 

Grupul Jolidon, prezent pe piaţa internaţională, este un retailer
fondat în anul 1993, în inima Transilvaniei – Cluj-Napoca,
România – cu o experienţă de peste două decenii în industria
textilă, respectiv în domeniul lenjeriei intime, a susţinut
dezvoltarea brandului la nivel internaţional, fiind prezent în peste
50 de ţări din lume.

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.
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Administraţia Financiară            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 

Primării
Primăria Turda                              0264-313.160
Primăria C.Turzii                         0264-368.001
Primăria M.Viteazu                   0264-329.101
Primăria Viişoara                      0264-327.601
Primăria Tureni                          0264-310.009
Primăria Aiton                          0264-310.400
Primăria Ceanu Mare                  0264-367.715
Primăria Tritenii de Jos                0264-285.998
Primăria Moldoveneşti               0264-329.701
Primăria Luna                           0264-368.236
Primăria Călăraşi                       0264-356.086
Primăria Frata                            0264-282.498
Primăria Sănduleşti                    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 

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

Bănci 
BCR                                          0373-514.227 
BRD                                           0264-316.395 
BancPost                                    0264-306.070 
Raiffeisen                                 0264-703.704 
Transilvania                               0264-316.833 
Romextera Bank                         0264-316.021 
Alpha Bank                                0264-316.655 
OTP Bank                                   0264-311.088 
Banca Românească                       0264-311.260 
Piraeus Bank                              0264-316.041 

Informaţii turistice 
Centrul de Informare Turistică   0364-108.229 

Agenţii de turism 
Tudor Turism                                0264-312.198 
Sens Vest                                   0264-313.431 
Agenţia CFR                        9521; 0264-367452 

Autogări 
Autotrust (intra-judeţ)                 0746-021.023 
Sens Vest (interjud.)                      0264-313.431 
Daghemana C.Turzii                 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)                              0264-311.541 
OP 2 (micro)                            0264-322.024 
OP 1 C.Turzii                           0264-368.020
OP 2 C.Turzii                           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

TELEFOANE UTILEMERSUL TRENURILOR
SOSIRI - PLECĂRI STAŢIA CÂMPIA TURZII

VALABIL DE LA 13.12.2016 Poliţie, pompieri, salvare  112

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.

HOROSCOP HOROSCOP HOROSCOP
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Rang     Tren    Sosire    Plecare                          Direcţie

IRN 1838 00:02 00:03 Timisoara Nord (18:00) - Iasi (10:31)
IRN 1765 01:34 01:35 Iasi (15:10) - Timisoara Nord (08:35)
IR 1835 03:13 03:14 Bucuresti Nord (16:25) - Cluj Napoca (04:14)
IRN 1741 03:46 03:47 Bucuresti Nord (18:45) - Satu Mare (10:06)
R- 3081 03:59 04:00 Razboieni (03:40) - Cluj Napoca (05:27)
IR 1843 04:11 04:12 Timisoara Nord (21:40) - Beclean pe Somes (07:13)
R- 3083 05:25 05:42 Teius (04:25) - Cluj Napoca (07:01)
IR- 1837 05:38 05:39 Iasi (19:25) - Timisoara Nord (12:19)
R- 2038 06:38 06:40 Cluj Napoca (05:30) - Deva (10:16)
IR- 1836 07:58 07:59 Cluj Napoca (07:02) - Bucuresti Nord (20:47)
R- 3082 09:01 09:02 Cluj Napoca (07:52) - Teius (10:08)
IR- 1737 09:21 09:22 Rimnicu Vilcea (04:05) - Cluj Napoca (10:20)
R- 3085 09:28 09:29 Sighisoara (05:08) - Cluj Napoca (10:44)
IR- 1746 10:24 10:26 Satu Mare (03:47) - Bucuresti Nord (19:25)
R- 3612 13:16 13:17 Cluj Napoca (12:07) - Teius (14:22)
IR 469 13:19 13:21 Tirgu Mures (11:45) - Cluj Napoca (14:15)
IR 1538 14:25 14:26 Cluj Napoca (13:30) - Bucuresti Nord (22:54)
IR 1745 14:43 14:44 Bucuresti Nord (06:00) - Satu Mare (21:57)
R- 3089 15:20 15:21 Teius (14:23) - Cluj Napoca (16:35)
IR- 1736 16:53 16:54 Cluj Napoca (16:00) - Rimnicu Vilcea (22:30)
IR 468 17:15 17:16 Cluj Napoca (16:22) - Tirgu Mures (18:52)
R- 2039 17:43 17:44 Deva (14:25) - Cluj Napoca (18:58)
R- 3086 17:50 17:51 Cluj Napoca (16:41) - Sighisoara (22:00)
IR 1539 20:50 20:52 Brasov (15:05) - Cluj Napoca (21:49)
R- 3088 20:53 20:54 Cluj Napoca (19:43) - Teius (22:00)
IRN 1766 21:01 21:03 Timisoara Nord (13:50) - Iasi (07:33)
R- 3091 21:19 21:20 Teius (20:20) - Cluj Napoca (22:29)
IR- 1742 23:04 23:06 Satu Mare (16:50) - Bucuresti Nord (08:10)

BERBEC 
Sunteţi mult mai impulsiv, dar şi mai rezistent la
efort şi foarte energic întregul interval. Toate
reacţiile sunt mult mai rapide şi din această
cauză nu este exclus să luaţi şi decizii care se vor
dovedi greşite. Tulburările de comunicare nu vă
împiedică să finalizaţi încă de marţi activităţi
multiple. Veţi evita să vă întâlniţi cu persoanele
la care încă mai aveţi datorii de diverse naturi.
La sfârşitul intervalului, descoperiţi că cei din
anturaj (inclusiv familia) au mare nevoie de dv.   

TAUR 
Trăiţi evenimente la care nu ştiţi cum să
reacţionaţi, mai exact ar trebui să împăcaţi şi
capra şi varza de unul singur. Capacitatea dv. de
a decide are mult de suferit începând de mier-
curi. Nu sunteţi departe de depresii nervoase din
cauza afirmaţiilor pe care le fac o parte din
amicii dv. joi. Munciţi mult şi preferaţi să nu fiţi
ajutat, cu riscul de a ajunge acasă cu întârziere
toată săptămâna. La sfârşitul intervalului, va
trebui să recuperaţi toate restanţele "casnice".  

GEMENI
Vă simţiţi ca strâns într-un cerc, gata să acţionaţi
şi împiedicat permanent să o şi faceţi. Mult mai
sentimental şi mai sensibil, renunţaţi să vă mai
comunicaţi trăirile celor care vă înconjoară şi
care sunt incapabili să vă înţeleagă. La rândul
lor, aceştia preferă să vă analizeze toate acţiunile
şi declaraţiile, să vă bârfească şi să vă invidieze.
Veţi afla însă doar întâmplător de această
atitudine, dar vă deranjează doar că aveţi un
nivel de energie vitală foarte scăzut. 

RAC 
Este necesar să fiţi şi mai atent decât până acum
la activitatea partenerilor dv. (inclusiv la cea a
partenerului de cuplu). Nu este exclus să fie
penalizaţi din cauza nerespectării unor legi sau
indicaţii profesionale stricte şi să suferiţi alături
de ei. Va trebui să reparaţi toate greşelile
acestora şi este foarte important să nu comiteţi
niciun fel de eroare întregul interval. În week-
end, surprizele dv. nu sunt apreciate, iar glumele
sunt taxate ca nereuşite.  

LEU 
Dorinţa de a vă împăca imediat cu una dintre
rude ori chiar cu partenerul de cuplu este pentru
dv. obsesivă. Nu mai suportaţi ironiile şi
reproşurile, însă starea de tensiune este mai mult
decât stresantă. Sunteţi solicitat miercuri în mai
multe locuri în acelaşi timp şi nu puteţi să
refuzaţi nicio activitate deoarece chiar dv. le-aţi
planificat. În plus, nu vă puteţi deplasa în timp
cât de cât util. La sfârşitul intervalului, vi se cer
bani de către toţi membrii familiei.  

FECIOARA
Aveţi noroc ori apare măcar posibilitatea de a
reduce drastic pagubele produse de parteneri.
Spre deosebire de alte situaţii, ascultaţi miercuri
sfaturile celor dragi şi le respectaţi pe cele ale
persoanelor cu experienţă. Sunteţi mult mai
modest şi aproape că nu mai sunteţi recunoscut
pentru că apetitul de a-i critică pe toţi a dispărut.
Rezerva şi prudenţa vă vor ajuta să nu luaţi în
seamă promisiunile neclare şi să ocoliţi
persoanele care vă pot escroca.   

BALANŢA
Rupeţi ultimele relaţii de obligaţie, impuse de
situaţiile financiare neclare în care v-aţi zbătut
de mai mult de şase luni. Capacitatea de a vă
auto vindeca prin urmarea unor tratamente
naturiste vă ajută să redeveniţi optimist. Veţi
avea o dispută miercuri care începe ca o discuţie
nevinovată. Descoperiţi că aveţi în anturaj
cunoştinţe linguşitoare care vor să vă capteze
atenţia. Puteţi beneficia vineri de o ofertă care
vă scuteşte de drumuri multe.  

SCORPION 
Manifestaţi solidaritate şi compasiune pentru
acei amici care trec din nou prin încurcături
matrimoniale. Renunţaţi brusc la a-i mai
încuraja să aibă răbdare şi vă decideţi să fiţi
martor la divorţ. Vă enervează persoanele care
vă şicanează prin întrebări repetate şi preferaţi să
invocaţi activităţi ce v-ar putea plasa în altă
parte. Consumaţi multă energie pentru a face
demersurile necesare intrării în legalitate a unor
activităţi. La sfârşitul intervalului, relaxare.

SĂGETĂTOR
Sunteţi pus pe gânduri de atitudinea persoanei
iubite. Aţi fost avertizat în nenumărate rânduri
de către diverse persoane, numai că acum nu
mai aveţi cum să vă minţiţi. În sectorul financiar,
apar miercuri limitări şi legaţi acest aspect de
comportamentul persoanei iubite, fără a greşi
prea mult. Prietenii sunt neserioşi şi lipsesc ori
întârzie şi ei la întâlniri, aşa că un pic cam
depresiv. O dată cu apariţia fondurilor deveniţi
iar vedeta grupului din care faceţi parte.  

CAPRICORN
Puneţi bazele unui demers pe termen lung, care
presupune începerea unei noi activităţi, de cu
totul altă factură. Speraţi că veţi trezi interesul
partenerului de cuplu care continuă să vegeteze
şi să se bazeze pe câştigurile dv. Problemele
casnice şi profesionale sunt banale şi le rezolvaţi
rapid, fără să apelaţi la ajutoare. Cei care au
copii au mai multe bucurii. Nu sunt bine
aspectate procesele şi este bine de evitat
începerea unor acţiuni judecătoreşti.  

VĂRSĂTOR 
Este necesar să fiţi mai vigilent atât faţă de
partenerul de viaţă, cât şi faţă de colegi. Îi veţi
surprinde pe toţi criticându-i şi aveţi impresia că
sunteţi nedreptăţit în loc să consideraţi situaţia
ca pe un semnal de alarmă. Sunteţi provocat
miercuri de atitudinea anturajului şi adoptaţi
proceduri neclare. Veţi fi surprins vineri în
situaţii în mod normal jenante, pe care însă dv. le
veţi aprecia exact pe dos. Trebuie să acţionaţi, să
vă clarificaţi poziţia socială, să vă căutaţi aliaţi.  

PEŞTI
Îngrijorarea dv. este motivată, dar nimeni nu vă
înţelege şi aproape toţi consideră că exageraţi.
Parcă toţi prietenii şi rudele dv. au dispărut şi nu
mai puteţi lua legătură cu nimeni. Devine
evident miercuri că se feresc de dv. şi că refuză
să vă mai împărtăşească experienţele lor. Sunteţi
circumspect atunci când joi primiţi veşti despre
succesul unui membru al familiei. Stabilitatea de
la locul de muncă vă ajută să vă păstraţi
optimismul şi să renunţaţi la speculaţii.  



DAGHEMANA

M AUTOGARĂ
M DEPOZIT EN-GROSS
M BRUTĂRIE 
M 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;   

Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor

Rezervări la telefoanele: 
0264-365188, 0264-366767, 0722-246231, 0743-056176.

În Câmpia Turzii, vis a vis de Primărie şi în fostul magazin Orange

calculatoare noi şi second hand, laptop-uri
aparatură foto

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

RECLAME 23
www.ziarul21.ro

preţuri mici

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

A & A - la ieşirea din Turda spre Alba Iulia

* benzinărie * motel * magazin 
* restaurant

ZIARUL 21
22 - 28 mai 2017

S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA SA, 
Turda, Strada Petru Maior nr. 4, tel/ fax; 0264-317085, 

e-mail: radpturda2004@yahoo.com

În domeniul construcţiilor
de drumuri:

În domeniul arhitecturii
peisagistice şi a producerii

legumelor şi a florilor:

Câmpia Turzii, P-ţa Unirii nr. 16 B;
Program casierie: Luni-Vineri: 08.00-16.00

Telefon: 0264-365770, 
Fax: 0264.365770, 

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.   
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Ropote de aplauze la Târgu Jiu pentru Teatrul
Aureliu Manea Turda

n eveniment important
al săptămânii trecute îl
reprezintă turneul susți-

nut de către Teatrul Aureliu
Manea în cadrul Festivalului
Național de Teatru “Zilele Elvira
Godeanu”de la Târgu Jiu.
Evenimentul se desfășoară în
perioada 6-28 MAI, iar presti-
gioase teatre din țară au urcat în
lumina rampei la Târgu Jiu..
Actorii noștri, Radu Botar, Ioan
Alexandru Savu și Cătălin
Grigoraș au bucurat iubitorii de
teatru cu spectacolul “Insomni-
acii”. În final, aprecierile au fost
pe măsură, actorii find chemați la
rampă de nenumărate ori bucu-
rându-se de recunoștința publicului.

„O experiență de excepție alături
de un public iubitor de teatru. Le
mulțumesc celor din Târgu Jiu
pentru că au cumpărat bilete și au
umplut sala până la refuz.
„Insomniacii” se va rejuca și la
Turda în 27 mai și de asemenea la
Sibiu în cadrul International
Fringe Festival care va avea loc în
perioada 9-18 iunie“, a spus
Cătălin Grigoraș, manager Teatrul
Aureliu Manea Turda.

Spectacolul “Insomniacii”, o co-
producție alături de compania de
Teatru Become Sibiu, prezintă

povestea a trei indivizi, trei carac-
tere diferite care se întâlnesc în-
tr-un parc, într-o noapte. Deși
discuțiile lor par banale, suferința
lor este sinceră. Acesta este un
spectacol despre condiția umană,
pe cât de comic pe atât de tragic,
un spectacol despre naivitate,
nebunie și dragoste. 

“Sala arhiplină, am fost plăcut
surprinși deoarece spectacolul a
fost foarte bine primit de către
public. Eu personal am mai cola-
borat cu teatrul din Târgu Jiu și
m-am simțit ca și acasă. Sperăm
la colaborări bune pe viitor între
cele două teatre. Mulțumiri lui
Marian Negrescu, directorul tea-
trului din Târgu Jiu pentru
invitație” a declarat actorul Radu
Botar care a și regizat spectacolul
“Insomniacii”

Așadar, pe 27 MAI, vă așteptăm
la teatru, la spectacolul „Insomni-
acii” să faceți cunoștință cu trei
actori care pot fi oricând pe
marile scene din țară. Pentru toți
iubitorii de artă, Teatrul Aureliu
Manea, păstrează prețul unui bilet
așa cum v-am obișnuit, respectiv
15 lei întreg și 10 lei redus pentru
elevi, studenți și pensionari, și se
găsesc la agenția teatrului și
online pe www.tomtix.ro.

U

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. 

S-a deschis TERASA


