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SALINA TURDA 
Program de funcţionare: Luni - Duminică 09.00-19.00; 

Ultima intrare: ora 18.00
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

Restaurantul Hotelului
Potaissa

* 64 de locuri (în interior), 
un bar și o terasă cu 24 de locuri

* Preparate din bucătăria tradițională 
cu specific local, preparate din bucătăria

internațională și deserturi delicioase 

Telefon: 0364 103 238
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Admiterea în licee: Absolvenții de gimnaziu 
din Turda și Câmpia Turzii au preferat liceele
teoretice

ei mai mulți dintre
absolvenții clasei a opta
de la școlile din Turda

și din Câmpia Turzii preferă să
urmeze cursurile unui liceu teo-
retic. Potrivit rezultatelor primei
etape de repartizare în licee a
absolvenților clasei a VIII-a, la
Turda s-au ocupat toate cele 112
de locuri de la Colegiul Național
Mihai Viteazul (4 clase) și cele 56
de la Liceul Teoretic ”Liviu
Rebreanu” (2 clase). 

La profiluri teoretice au mai
rămas locuri libere numai la
Liceul Teoretic ”Josika Miklos”
cu predare în limba maghiară (4
locuri la profilul științe ale naturii
și 9 locuri la profilul filologie). 

Planul de școlarizare pentru anul
de învățământ 2017-2018 prevede

la Liceul ”Josika Miklos” o clasă
a IX-a cu profil mixt: jumătate din
cele 28 de locuri, pentru profilul
real, specializarea științe ale
naturii și alte 14 locuri pentru
uman - filologie. 

La liceele teoretice din Turda s-a
intrat, pe ultimele locuri ale celor
șapte clase a IX-a, cu medii cu-
prinse între 5,76 (Josika Miklos –
filologie) și 7,49 (Liceul Teoretic
”Liviu Rebreanu” științe sociale). 

La Liceul Teoretic ”Pavel Dan”
din Câmpia Turzii s-au ocupat, la
fel ca și la liceele teoretice cu
predare în limba română din
Turda, toate cele 112 locuri
atribuite școlii, prin planul de
școlarizare aferent anului de
învățământ 2017-2018, la profile-
le matematică-informatică (28
locuri, ultima medie de admitere –
8,60), filologie (28 locuri – 7,24)

și științe ale naturii (56 locuri –
7,18).

Elevii care nu au reușit să obțină
admiterea la clasele liceelor teore-
tice din Turda și din Câmpia
Turzii mai au șanse să ocupe, la
cea de-a doua fază a repartizării
absolvenților clasei a VIII-a,
locuri rămase libere la liceele teo-
retice din Cluj-Napoca (filologie
– 12 locuri; științe sociale – 5
locuri), din Dej (științe ale naturii
– 10 locuri), din Huedin
(matematică-informatică, 11 lo-
curi) sau la liceul din Gilău, unde
au rămas disponibile 7 locuri la
profilul științe ale naturii. 

În ceea ce privește specializările
de la liceele cu profil tehnologic,
din Turda, s-au ocupat 49 din
totalul celor 112 locuri dispo-
nibile la colegiile Emil Negruțiu,
Dr. Ioan Rațiu și Tehnic. 

Pe primul loc în preferințele
absolvenților de clasa a VIII-a,
care au optat pentru continuarea
școlii la un liceu cu profil tehno-
logic, s-a situat Colegiul Tehnic,
unde s-au ocupat 28 din cele 56 de
locuri disponibile la specializările
economic (20 de locuri ocupate
din 28), respectiv electronică și
automatizări – 8 locuri ocupate
din 28). Pe locul al doilea în topul
preferințelor a urmat Colegiul
”Emil Negruțiu” cu 11 locuri ocu-
pate din cele 28 disponibile la
clasa de agricultură și, pe ultimul
loc, Colegiul ”Dr. Ioan Rațiu”
pentru care au optat 10 absolvenți
ai clasei a VIII-a, dornici să se
specializeze în turism și alimen-
tație publică. 

La Colegiul Tehnic ”Victor Ungu-
reanu” din Câmpia Turzii s-au
ocupat toate locurile la clasele cu
specializările economic, respectiv

electronică și automatizări, dar au
mai rămas 14 locuri libere, din 28,
la specializarea ”industrie textilă
și pielărie”.

În total, la cele șase licee din
Turda au fost disponibile 420 de
locuri pentru absolvenții clasei a
VIII-a (15 clase), din care, după
prima fază a repartizării s-au
ocupat 344 și au rămas 76 de
locuri libere. 
La Câmpia Turzii, din cele 196 de
locuri, disponibile la cele două
licee din localitate, s-au ocupat
182 de locuri.   

Lista liceelor din județul Cluj
unde au mai rămas locuri libere,
pentru cea de-a doua etapă a
repartizării absolvenților clasei a
VIII-a se poate consulta pe site-ul
Ministerului Educației, la adresa
http://admitere.edu.ro/Pages/Locu
riLibere.aspx?jud=12

C
Emil HĂLĂŞTUAN



SPECIAL04
www.ziarul21.ro

ZIARUL 21
17 - 23 iulie 2017

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

La papion s-a dat semnalul
renașterii turdene

proximativ 15 persoane au
participat la prima întâl-
nire organizată de către

Alexander Fuhrmann și Indrei
Rațiu, cu scopul declarat al
constituirii unui grup de inițiativă
ce ar urma să contribuie, deocam-
dată prin propuneri și idei, la
declanșarea procesului renașterii
civice și culturale a Turzii.

După circa două ore și jumătate de
discuții, vineri, 14 iulie, la cafe-
neaua culturală La papion, din
Turda, Piața 1 Decembrie 1918, nr.
1, au prins contur și primele
inițiative a căror concretizare va
contribui, în opinia participanților,
la renașterea Turzii, la ”rein-
ventarea” spiritului turdean.

Astfel, Alexander Fuhrmann, auto-
intitulat ”evreul de serviciu în
Turda” a repus pe tapet ideea
transformării sinagogii de pe strada
Mihai Eminescu într-un centru cul-
tural. Ideea a mai fost vehiculată în
anii anteriori, ba s-a mai organizat
și un concurs de proiecte pe această
temă, la care au participat studenți
de la Facultatea de Arhitectură a
Universității Tehnice din Cluj-
Napoca, însă în afara unei expoziții
găzduită de Galeria de Artă a Turzii,
unde s-au expus soluțiile prezentate
de studenții arhitecți pentru amena-
jarea unui centru cultural în fosta
sinagogă evreiască a orașului, nu
s-a mai întreprins nimic vizavi de
acest subiect.

Mai departe, Alexander Fuhrmann a
propus organizarea unui eveniment
intitulat Ziua lemeviștilor, dedicat

absolvenților actualului Colegiu
Național Mihai Viteazul, o idee
concretizată prin anul 2005, însă la
care s-a renunțat după desfășurarea
a vreo două ediții. 

O altă idee expusă de către
Alexander Fuhrmann vizează înfi-
ințarea unei ”biblioteci vii” a Turzii,
ceea ce ar însemna ca seniorii
orașului să împărtășească tinerilor
din experiența lor de viață. 

”Evreul de serviciu al Turzii” a
depășit faza vorbelor încă dinaintea
întâlnirii ce a avut loc vineri, 14
iulie, de la ora18.30, la cafeneaua
culturală turdeană ”La papion”.
Astfel, din toamna aceasta,
Alexander Fuhrmann va lansa, la
Colegiul Național Mihai Viteazul, o
serie de activități ce vor avea ca și
scop să-i ajute pe elevi să înțeleagă
deosebirea dintre ”a crește mare” și
”a te maturiza”.

În cursul întâlnirii s-au mai vehi-
culat și alte inițiative, precum
înființarea unui centru de studiu al
religiilor sau a unei facultăți cu
același profil, la Turda, idee ce a
avut-o și regretatul Mircea Rațiu,
fratele fostului deputat țărănist Ion
Rațiu. În aceeași ordine de idei, s-a
mai propus și organizarea unei
”școli de vară” cu aceeași temă a
studiului religiilor. 

De asemenea, în cursul întâlnirii s-a
mai discutat și despre inițiativa
avansată de Indrei Rațiu cu privire
la restaurarea bisericuței din lemn,
de la Hărcana.  

În debutul primei întâlniri din seria
celor menite să contribuie la renaș-

terea spirituală a Turzii, unul dintre
inițiatori, Alexander Fuhrmann, a
enunțat câteva condiții necesar de
îndeplinit pentru a asigura succesul
întreprinderii inițiate împreună cu
Indrei Rațiu. Potrivit lui Fuhrmann,
încrederea între membrii grupului
reprezintă o condiție sine qua non:
”De câte ori doi oameni se cunosc,
aceștia deschid un cont la Banca de
Încredere”, a explicat Alexander
Fuhrmann. 

Apoi, membrii grupului ce urmează
să se închege în jurul dezideratului
”renașterii turdene” trebuie să
împărtășească un set de valori
comune, pentru că numai astfel
grupul va putea dobândi putere și
coerență. 

Deși psihologul Cerasela Libeg a
pus diagnosticul: ”boala turdenilor
este resemnarea” Alexander
Fuhrmann s-a declarat ”binecu-
vântat pentru că s-a născut la
Turda”. După ce a plecat din țară la
20 de ani, Fuhrmann a descoperit că
tot ceea ce a învățat în orașul său
natal, Turda ”este valabil oriunde în
lume”.

Reprezentantul asociației Turda
Nouă, Daniel Doboș, a apreciat că
”dragostea de Turda” trebuie să
devină numitorul comun al tuturor
persoanelor care se vor implica în
procesul de renaștere spirituală a
orașului. 

Pe lângă cei amintiți, printre
participanții la prima întâlnire a
”Grupului pentru renașterea Turzii”
s-au numărat Pamela Roussos
Rațiu, Eugenia Aldulescu, Oana
Bakos, Dana Deac, Claudia Roșca. 

A
Emil HĂLĂŞTUAN



ADMINISTRATIV 05
www.ziarul21.ro

ZIARUL 21
17 - 23 iulie 2017

Trafic greu contra taxă, pe străzile Turzii
entru a circula în Turda,
pe alte drumuri decât
cele naționale, în cazul

mașinilor cu o greutate de cel
puțin 3,5 tone se va plăti fie o
”autorizație de acces tonaj pentru
autovehiculele cu masa maximă
autorizată de peste 3,5 tone”, fie
un abonament anual, în cazul
societăților ce desfășoară activi-
tate comercială în oraș.

Potrivit hotărârii 338, din 2016, a
Consiliului local Turda, modifi-
cată în ședința extraordinară de
luni, 10 iulie, a forului deliberativ
turdean, autorizația de acces tonaj
se poate obține de la autoritățile
locale, contra unor tarife dife-
rențiate în funcție de greutatea
maximă a autovehiculului și de
durata de valabilitate a autoriza-
ției. 

Astfel, pentru autorizația de o zi,
imprimată pe formulare tipizate
cu fond alb, taxa are valoarea
cuprinsă între 10 și 100 de lei.
Pentru autorizațiile lunare, tipărite
pe formulare cu fond galben, se
vor plăti între 100 și 1000 de lei.
Pentru autorizația anuală, de
culoare albastră, tarifele plătite de
posesorii mașinilor cu o greutate
cuprinsă între 3,5 și 40 de tone se
încadrează în intervalul 400-4000
de lei. 

Autoritățile turdene au stabilit
patru categorii de greutate a
mașinilor, în funcție de care se
diferențiază valoarea autorizației
de acces tonaj, astfel: de la 3,5 la
7,5 tone (10-100-400 de lei); între

7,5 și 16 tone (40-400-800 lei); de
la 16 la 26 de tone (50-800-2000
lei) și de la 26 la 40 de tone (100-
1000-4000 lei). 

Agenții economici care desfă-
șoară activități comerciale în
Turda pot să își facă un abona-
ment anual, pentru un număr
prestabilit de curse. Valoarea
abonamentului, stabilită pentru
patru categorii, se diferențiază
astfel: pentru 500 – 2500 de curse
se percepe o taxă de 25 de
lei/cursă; de la 2500 la 5000 de
curse taxa se reduce la 22 de
lei/cursa; pentru un număr de
curse situat între 5000 și 7500 la
plata abonamentului se va lua în
calcul un tarif de 19 lei/cursa, iar
peste 7500 de curse, anual, va-

loarea abonamentului se va
calcula la 16 lei, cursa. 

Circulația autovehiculelor cu
masa totală maximă autorizată de
peste 3,5 tone, pe străzile din
Turda, altele decât drumurile
naționale, fără autorizație de
acces tonaj sau fără abonament
pentru un număr prestabilit de
curse se sancționează cu amendă
contravențională, de la 500 la
1000 de lei, pentru autovehiculele
cu masa cuprinsă între 3,5 și 16
tone. În cazul autovehiculelor cu
masa autorizată mai mare de 16
tone, valoarea amenzii variază
între 1000 și 1500 de lei.

Folosirea autorizației de acces
tonaj sau a abonamentului pentru

un anumit număr de curse în
scopul circulației, opririi,
staționării ori parcării autovehi-
culului pe străzile din Turda, pen-
tru motive nejustificate prin
autorizația de acces tonaj, se
sancționează cu amendă de 500,
până la 1000 de lei. 

Depășirea tonajului înscris în
autorizația de acces se consideră,
de asemenea, contravenție și se
sancționează cu amendă de la
1000 la 1500 de lei. 

Circulația, staționarea sau oprirea
autovehi-culelor ce posedă
autorizație de acces tonaj sau
abonament pentru un anumit
număr de curse, pe trotuare, spații
verzi sau în parcuri, locuri de

joacă și scuaruri se sancționează
cu amendă de la 400 la 1000 de lei. 

Refuzul conducătorului auto sau a
deținătorului, respectiv a utiliza-
torului autovehiculului de a
prezenta agenților constatatori
autorizația de acces tonaj sau
abonamentul se sancționează cu
amendă de la 1000 la 1500 de lei. 

Folosirea autorizației de acces
tonaj sau a abonamentului pentru
alt vehicul decât cel înscris în
documentele eliberate de autorită-
țile din Turda se sancționează cu
amendă între 1500 și 2000 de lei.

Potrivit planului de mobilitate
urbană al Turzii, tronsoanele de
drumuri naționale traversează
orașul pe străzile 22 Decembrie
1989 și de la intrarea în localitate,
dinspre Cluj, până la ieșirea spre
Câmpia Turzii, pe un traseu ce
include străzile Clujului, Andrei
Mureșanu, Avram Iancu, Piața
Republicii, Libertății, Piața
Romană, Ștefan cel Mare, calea
Victoriei și strada Câmpiei. 

Tot din drumurile naționale ce
traversează Turda fac parte și
rutele ocolitoare adiacente dru-
mului național Cluj-Turda-
Câmpia Turzii, adică căile rutiere
de pe străzile Gheorghe Barițiu,
cu deviere pe strada Crișan, Dr.
Ioan Rațiu, cu deviere pe strada
G-ral Dragalina și ieșiri în strada
Libertății, respectiv în Piața
Romană, sau ruta ocolitoare a
centrului istoric al orașului, ce
include străzile Andrei Șaguna,
Gheorghe Lazăr, Axente Sever și
Castanilor.   

P
Emil HĂLĂŞTUAN

Salina Turda: Sala ecourilor, 
introdusă în circuitul turistic

raseul destinat vizitatorilor Salinei
din Turda se va extinde până la
Mina Iosif. Denumită și Sala

ecourilor, această mină, o cameră de formă
conică, adâncă de 87 de metri, are un

diametru de 67 de metri la bază. Într-o
descriere din anul 1853, se arată că în Mina
Iosif  se putea coborî cu un coș cu funii, la
o adâncime de 50 de stânjeni. Forma minei
era asemuită cu cea a unei căpățâni de
zahăr, căptușită cu lemn, care de la gură în
jos ”începe să se deschidă și se tot lărgește,

până ce clopotul se lasă pe talpa netedă a
sării, cu diametrul de circa 30 de stân-
jeni...(Hetilap, 1853, pag. 275). Din cauza
formei sale și a lipsei comunicațiilor
majore cu alte amenajări miniere din salină,
în Mina Iosif se produc reverberații
puternice ale sunetului. Datorită acestui

fenomen, mina a primit și numele de ”Sala
ecourilor”. 

Deocamdată traseul destinat vizitato-
rilor Salinei din Turda include minele
Rudolf, Terezia, sala Crivacului și galeria
Franz Joszef, calea de acces în salină
dinspre intrarea din Turda Nouă. 

T
Emil HĂLĂŞTUAN
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Zilele Municipiului Turda    

VINERI, 11 AUGUST
10:00 Primarie Sala Mare (acces pe baza de invitatie)
DESCHIDEREA OFICIALA (1h) Editia a XVII-a
Invitati (oficiali, demnitari, parteneri, sponsori, presa)
10:00 Centru Zona Pietonala
(intrare libera)
EXPO AUTO, editia a IV-a (3 zile)
Expozitie de masini alaturate info desk
10:00 Centru Zona Pietonala
(intrare libera)
BIKE EXPO, editia I (3 zile)
Expozitie de biciclete, Seg WAY, Scutere
10:00 Parcul Central
(intrare libera)
PARCUL CU FLORI Ziua 1
PARC DE DISTRACTII PENTRU COPII (tiroliana,
topogan, escalada, trenulet electric, masinute electrice)
Ateliere (re)creative si divertisment pentru copii, casuta cu
povesti, povesti animate cu marionete, statui vivante 
In fiecare zi, spectacol la scena 12:00-15:00
10:00 Parcul Central
(intrare libera)
TARGUL DE PRODUSE TRADITIONALE
ROMANESTI
miere, uleiuri, lavanda, branzeturi, produse din carne, bau-
turi, turta dulce
10:00 Parcul Central
(intrare libera)
EXPOZITIE COLUMBOFILA (4h)
Vor fi prezente minim 8 specii diferite
10:00 Parcul Central
(intrare libera)
EXPOZITIE DE TEHNICA MILITARA Ziua 1
(ISU Cluj, Baza Aeriana 71, UM 01515 Turda)
10:00 Parcul Central
(intrare libera)
MILVUS GRUP (3 zile)
Expozitie cu concursuri interactive prin vizionare de filme
despre pasari, urme de urs turnate in lut, urmarire prin
microscop si plasa de capturare, inelarea unor pasari cu
ajutorul copiilor
11:30 Primarie Sala Mare
(intrare libera)
EXPOZITIE CORNEL VANA (3 zile)
Expozitie de arta plastica
11:30 Galeria Municipala Turda
(intrare libera)
EXPOZITIE DE ARTA PLASTICA (3 zile)
Expune Societatea Culturala Filarmonia. Vernisaj
11:30 Salina Turda
(pentru vizitatorii Salinei)
EXPOZITIE DE ARTA PLASTICA (3 zile)
Expune Societatea Culturala Filarmonia12 11:30
Biblioteca Municipala Teodor Murasanu
(intrare libera)
LANSARE DE CARTE - NELINISTEA POEMELOR
(1h)
Scriitorul MIRCEA IOAN CASIMCEA
11:30 Parcul Central
(intrare libera)
FESTIVAL DE BUCATARIE TURDEANA Editia I Ziua 1
Targ de produse traditionale
Meniu specific local
Asezonarea mancarurilor cu bautura!
12:00 Parcul Central
(intrare libera)

EXPO FLORA, editia a XVII-a (3 zile)
Expozitie de flori, arbusti, aranjamente florale si mobilier
de gradina
12:30 Muzeul de Istorie
(intrare libera)
EXPOZITIA PORTULUI TRADITIONAL (3 zile)
prezentarea expoziției
IA cu ciupag – identitate, artă, valoare. Portul tradițional de
pe Valea Arieșului cu o vechime de peste 100 de ani!
12:30 Salina Turda
(eveniment surpriza)
(pentru vizitatorii Salinei)
FLASH MOB IN SALINA (15')
Clubul de dans sportiv Potaissa Turda
13:00 Muzeul de Istorie
(intrare libera)
EXPOZITIE GAVRIL NECHIFOR (2h)
Vernisaj pentru expozitia aniversara
14:30 Muzeul de Istorie
(intrare libera)
ATELIER DE CUSUT MODELE TRADITIONALE (2h)
Parter muzeu
16:00 Sala de Sport Gheorghe Baritiu
(intrare libera)
TURNEU INTERNATIONAL DE HANDBAL CUPA
POTAISSA 2017
MINAUR BAIA MARE - DUNAREA CALARASI
16:00 Primarie Sala Mare
(acces pe baza de invitatie)
CINA FESTIVA (3h)
PRIMIREA DELEGATIILOR STRAINE
7 delegatii straine (orasele infratite)
Sponsori si Parteneri Oficiali
Invitati speciali
18:00 Sala de Sport Gheorghe Baritiu
(intrare libera)
TURNEU INTERNATIONAL DE HANDBAL CUPA
POTAISSA 2017
POTAISSA TURDA - DINAMO
18:00 Scena
(intrare libera)
ART FOLCLOR TURDA
Emisiune inregistrata si difuzata la ETNO TV
Prezentator: Costica Petrus
(Spectacol sustinut de Nelu GABOR, Aurel SUTEU,
Bianca Gabor, Alexandru Fagadar, Crina si Alecsia Prata,
George Turdean, Nicolae Onaca, Oana Ventel , Nicoleta
Hadarean, Lorena Hideg, Milena Banditsi, Ioana Budae,
Ramona Dragoste (confirmati pana in prezent)
FORMATIILE DE DANSURI POPULARE ALE CASEI
DE CULTURA TURDA
Comori Ardelene, Datina Turdeana, Muguri de pe Aries,
Cununita Ariesului, Tarina si Cununa Ardealului, grupul
Simpatix al Casei de Cultura Turda23 18:00 Catedrala
Ortodoxa Turda
(acces pe baza de invitatie)
CONCERT DE MUZICA PSALTICA
Corala barbateasca BYZANTION din Iasi, dirijor Adrian
Sarbu
19:00 Parcul Teilor
(vizionarea publica libera)
(excursie pe baza de concurs)
TURDA VAZUTA DIN BALON Editia I (3h)
Pentru plimbarea cu balonul cu aer cald se va organiza un
concurs pe www.facebook.com/zileleturzii
19:00 Muzeul de Istorie
(intrare libera)
CONCERT JAZZ (1h)
Trupa Teddy Bear Claw Machine ( în parcul muzeului)
20:00 Sala de Sport Gheorghe Baritiu
(intrare libera)
TURNEU INTERNATIONAL DE HANDBAL CUPA
POTAISSA 2017
OCI LIONS - BALMAZUJVAROS KK
20:00 Scena
(intrare libera)
VATRA CANTECELOR NOASTRE
Emisiune inregistrata de ETNO TV cu artisti de folclor
consacrati

20:00 Lapidarul Roman Muzeu
(acces pe baza de invitatie)
DEGUSTARE DE VINURI (1h)
Sponsori si Invitati Speciali
21:00 Parcul Central
(intrare libera)
Proiectie de Film Romanesc
Drepturi de autor disponibile
21:00 Scena
(intrare libera)
DJ RYNO & SILVIA
22:00 Scena
(intrare libera) ANDRA & BAND

SAMBATA, 12 AUGUST
09:00 Primarie Sala Mare
(acces pe baza de invitatie)
"50 DE ANI DE CASATORIE"
27 de cupluri care au implinit 50 ani se "recasatoresc" in
prezenta Domnului Primar Matei Cristian
09:00 HOTEL POTAISSA
(acces pe baza de invitatie)
TIBNE Editia I
Turda International Business Networking Event
10:00 Parcare Salina Turda
(intrare libera)
EXPOZITIE RETROMOBIL TURDA, editia a III-a
Parada masinilor de epoca
10:00 Sala de Sport Gheorghe Baritiu
(intrare libera)
TURNEU INTERNATIONAL DE HANDBAL CUPA
POTAISSA 2017
BALMAZUJVAROS KK - DUNAREA CALARASI
10:00 Parcul Central
(intrare libera)
SPECTACOL VETERES MILITES (4h)
Spectacol de reconstituire istorică: Simulari de lupte intre
legionarii romani si razboinicii daci - demonstratii de
folosire a tacticilor si armelor antice in razboi (arc, sulita,
lance, falx, gladius, pilum)
ATELIERE pentru copii:
- atelier de monetarie
- atelier de bijuterie
- atelier de scis antic
- atelier de jocuri antice
- instuirea copiilor la tragerea cu arcul
- prezentari directe ale echipamentelor cu posibilitatea ca
acestea sa fie probate de catre public, sesiuni foto
10:00 Parcul Central
(intrare libera)
PARCUL CU FLORI Ziua 2
PARC DE DISTRACTII PENTRU COPII (tiroliana,
topogan, escalada, trenulet electric, masinute electrice)
Ateliere (re)creative si divertisment pentru copii, casuta cu
povesti, povesti animate cu marionete, statui vivante, In
fiecare zi, spectacol la scena 12:00-15:00
10:00 Parcul Central
(intrare libera)
EXPOZITIE DE TEHNICA MILITARA Ziua 2
(ISU Cluj, Baza Aeriana 71, UM 01515 Turda)
10:30 Muzeul de Istorie
(intrare libera)
Lansarea campaniei “O carte pentru fiecare” prin inter-
mediul careia turdenii sunt invitați să se prezinte în data de
12 august la muzeu, cu cărți din biblioteca proprie (doar
beletristică) pentru schimb de carte sau vânzare în regim de
anticariat
11:00 Parcul Central
(intrare libera)
TEATRU PENTRU COPII Ziua 1
Prezinta in aer liber actorii Teatrului "Aureliu Manea"
11:30 Parcul Central
(intrare libera)
FESTIVAL DE BUCATARIE TURDEANA Editia I Ziua 2
Bucatarie Internationala cu demonstratie si degustare
Participanti: Romania, Ungaria, Cehia, Ucraina, Polonia,
Franta!
Invitat special: Somelier pentru degustare vinuri asezonate
12:00 Sala de Sport Gheorghe Baritiu
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(intrare libera)
TURNEU INTERNATIONAL DE HANDBAL CUPA
POTAISSA 2017
DINAMO - MINAUR BAIA MARE
12:00 Muzeul de Istorie, în parteneriat cu Biblioteca
municipală
(intrare libera)
EXPOZITIE DE CARTE VECHE din colecțiile muzeului
de Istorie Turda și Biblioteca “Teodor Murășanu”
12:00 Parcul Central
(intrare libera)
ZUMBANIADA Editia 1
Cea mai mare ora de sport!
Tai-bo, Zumba Fitness, Changu Dance, Dans Sportiv
Potaissa, Gimnastica Ritmica, Cluburile Sportive Turda
12:30 Baile Sarate
(intrere libera)
BERE LA "KILOGRAM"
Concurs de baut bere
13:30 Stadionul mic Colegiul National "Mihai Viteazul"
(LMV - cunoscut popular)
(intrare libera)
CUPA DE MINI FOTBAL AMICAL editia I (4h)
Semifinalele si FINALA
Echipele: Companii private si Institutii Publice
Moderator: Constantin Petrus
Arbitru: Florin Potora
14:00 Sala de Sport Gheorghe Baritiu
(intrare libera)
TURNEU INTERNATIONAL DE HANDBAL CUPA
POTAISSA 2017
POTAISSA TURDA - OCI LIONS
18:00 Muzeul de Istorie
(intrare libera)
LUMEA DE STICLA
Expozitie de sticla, lumina, muzica si poezie
19:00 Scena
(intrare libera)
FITNESS SESSION ON STAGE
19:45 Scena

(intrare libera)
DJ PROJECT
20:50 Scena
(intrare libera)
NOAPTEA TARZIU
21:00 Parcul Central
(intrare libera)
Proiectie de Film Romanesc
Drepturi de autor disponibile
22:00 Scena
(intrare libera) DELIA & BAND

DUMINICA, 13 AUGUST
10:00 Parcul Central
(intrare libera)
PARCUL CU FLORI Ziua 3
PARC DE DISTRACTII PENTRU COPII (tiroliana,
topogan, escalada, trenulet electric, masinute electrice)
Ateliere (re)creative si divertisment pentru copii, casuta cu
povesti, povesti animate cu marionete, statui vivante, In
fiecare zi, spectacol la scena 12:00-15:00
11:00 Parcul Central
(intrare libera)
CONCURS DE TIR (AIRSOFT) Editia II (3h)
Concurs de tir cu replica airsoft la tinta stationara. Premii
11:00 Parcul Central
(intrare libera)
FESTIVAL DE BUCATARIE TURDEANA Editia I Ziua 3
BALMOS "RECORD TURDA": Cel mai mare ceaun pre-
gatit la Turda care va avea 200 de litri
11:00 Parcul Central
(intrare libera)
TEATRU PENTRU COPII Ziua 2
Prezinta in aer liber actorii Teatrului "Aureliu Manea"
12:00 Teatrul "Aureliu Manea"
Foaier
(intrarea libera)
EXPOZITIE DE ARTA PLASTICA UAPR TURDA
Vernisaj
12:30 Teatrul "Aureliu Manea"

(acces pe baza de invitatie)
GALA PREMIILOR ZMT 2017 Editia II
Sectiuni
- sefii de promotie
- olimpiadele judetene/nationale
- concursurile sportive
- muzica si dans
- 10 pentru Turda (Cele zece categorii de anul acesta sunt:
Actori locali, Interpreti vocali locali, Sportivi locali,
Jurnalisti locali, Politicieni locali, Oameni de afaceri
locali, Institutii locale, Licee locale, Brand-uri locale,
ONG-uri locale, Premiul de excelenta TURDA 2017
Recital Adrian Sarmasan
13:00 Parcul Central
(intrare libera)
DEGUSTARE BALMOS
In urma pregatirilor vor rezulta aproximativ 1500 de portii
ce vor fi distribuite GRATUIT participantilor la eveni-
ment!
17:00 Parcul Central
(acces pe baza de inscriere)
TURDA RUN FEST 2017 Editia II
Invitati speciali: CRUCEA ROSIE CLUJ
prezinta copiilor: reguli de prim ajutor
Concurs de alergare pentru copii 6-14
19:30 Scena
(intrare libera)
DOODY
20:35 Scena
(intrare libera)
SHIFT
21:30 Scena
(intrare libera)
BUG MAFIA
22:45 Scena
(intrare libera)
SPECTACOL DE ARTIFICII 
SI TUNURI DE CONFETTI

FINAL ZILELE MUNICIPIULUI TURDA EDITIA 2017

Andra, Delia și BUG Mafia, capete de afiș 
la Zilele Turzii 

rogramul artistic și de
divertisment de la ediția
din acest an a Zilelor

Turzii mai include, pe lângă
Andra, Delia şi BUG Mafia şi
evoluții ale lui DJ Ryno & Silvia,
Fitness Session on Stage, DJ
Project, Noaptea Târziu, Doody și
Shift. Toate aceste formații sau
soliști vor evolua, de vineri, 11,
până duminică, 13 august, pe
scena amplasată în Parcul Teilor,
din cartierul Oprișani. 

Ca noutăți față de programul
ediției din 2016, ediția din acest
an a Zilelor Orașului, cuprinde 11
acțiuni noi, a precizat Emil
Dardai, director la Primăria
Turda, în cursul unei conferințe de
presă desfășurate miercuri, 12
iulie. 

Astfel, participanții, al căror
număr este estimat la circa 35 de
mii de persoane, după cum a
prognozat primarul Turzii, Cristi-
an Matei, vor putea admira parcul
cu flori, festivalul de bucătărie

turdeană şi o expoziție de
biciclete și piese de teatru pentru
copii, jucate în aer liber. Câștigă-
torii unui concurs organizat în
scopul desemnării călătorilor, vor
putea admira panorama Turzii din
balon. Incursiunile cu balonul vor
avea ca și punct de plecare-sosire
Parcul Teilor. 

O altă modificare față de edițiile
anterioare o reprezintă organi-
zarea târgului de plante Expo
Flora în Parcul Central. Acest
eveniment, găzduit, în mod
tradițional de Colegiul Național
Mihai Viteazul, face parte din
programul Zilelor Turzii încă de

la prima ediție a evenimentului.  

Spre deosebire de ediția din anul
trecut, a căror manifestări s-au
desfășurat în opt locații, eveni-
mentele incluse în programul
ediției 2017 a Zilelor Turzii se vor
desfășura în 15 locații. Din
prezentarea detaliată a celor 65 de
evenimente incluse în ediția 2017
a Zilelor Turzii, făcută de către
Gabriel Ursuleanu, reiese că parti-
cipanții vor putea asista la mani-
festări culturale, artistice, sportive
și de divertisment. 

Pe lângă Parcul Teilor, locul
destinat con-certelor, activitățile

planificate de organizatorii Zilelor
Turzii se vor mai desfășura în
Parcul Central, la Băile Sărate și
la Salină, la Muzeul de Istorie și
la Teatrul ”Aureliu Manea”. 

La cele mai multe din cele 65 de
evenimente incluse în programul
ediției din 2017 a Zilelor Turzii
intrarea este liberă. La altele,
precum la deschiderea oficială,
programată pentru vineri, 11
august, de la ora 10, la Sala Mare
a Primăriei din Turda, sau la
concertul de muzică psaltică,
găzduit de Catedrala Ortodoxă,
respectiv la târgul Turda
International Business Networ-

king Event (TIBNE), a cărui
deschidere va avea loc sâmbătă,
12 august, la Hotelul Potaissa,
intrarea se va face pe bază de
invitații.

În ceea ce privește bugetul Zilelor
Turzii, ediția 2017, primarul Cris-
tian Matei s-a rezumat să arate că
organizatorii contează pe circa
200 de mii de lei, bani oferiți de
sponsori, printre care se numără
Kaufland, Dedeman și câteva
companii multinaționale care
desfășoară activități economice la
Turda. 

Despre banii alocați evenimentu-
lui din bugetul local, deocamdată
doar tăcere. În schimb, Matei i-a
asigurat pe jurnaliștii din presa
locală, care au participat la
conferința de presă de miercuri,
12 iulie, că toate informațiile
despre Zilele Turzii, deci și despre
bugetul alocat evenimentului se
vor posta, în timp util, pe site-ul
www.zileleturzii.ro, creat special
pentru o informare detaliată în
legătură cu această sărbătoare a
Turzii.            

P
Emil HĂLĂŞTUAN
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MARȚI, 01.08.2017
Orele 10.00  Palatul Cultural
• Deschiderea oficială a celei de-a XX - a ediţii a  Zilelor
Municipiului Câmpia Turzii – ședință festivă
• Moment oficial: înmânarea diplomelor de cetățean de
onoare, dar și diplome pentru întreaga activitate
directorilor de instituții de învățământ pensionari -
prezentarea activității
• Recital Grupul Melody
Orele 16.30  Curtea Muzeului 
• Expoziție ”Aleea Castelelor din Transilvania”
• Expoziție  ”România în culori”
• Concert Corul Astra 

MIERCURI, 02.08.2017
Orele 16.00  Piața Tricolorului – EXPO Campia Turzii
• Prezentarea ofertei de servicii locale: firme, ong,
unități de învățământ
• Creații handmade și produse meșteșugărești cu
demonstrație
Orele 17.15   Terasă Palatul Cultural
• Concert muzică de promenadă – Fanfara Promenada

JOI, 03.08.2017
Orele 18.30    Muzeul Prima Școală Românească
• Vernisaj expoziție artiști plastici – tema ”ALB
NEGRU”
• Recital Silviu Pop si  Bella Musica

VINERI – DUMINICĂ (4, 5, 6.08.2017)
• Activități sportive pentru toate categoriile de vârstă

VINERI
orele 10.00 Demonstrații sportive  Complex ”La Broscuța”
SÂMBĂTĂ 
Ora 9.00 Turneu de Fotbal ”Cupa Municipiului Câmpia
Turzii” - Complex ”La Broscuța”
DUMINICĂ
CSM Trophy(tenis de masă) - Sala Sporturilor ”Ioan
Stanatiev”

DUMINICĂ, 6.08.2017
Ora 11.30 Troița din fața Clubului Copiilor - Dezvelire
monument “Troița Eroilor Neamului din Câmpia Turzii și
de pretutindeni”
• Slujbă religioasă
• Alocuțiuni

• Gardă de onoare

LUNI, 07.08.2015
Orele 9.30 Palatul Cultural
• Film pentru copii – ”Dumbrava Minunată”
Orele 11.30 Palatul Cultural
• Film pentru copii – ”Tinerețe fără bătrânețe”
Orele   16.00  Curtea Muzeului
• Conferința ”Câmpia Turzii – Trecut, prezent și viitor”
- în colaborare cu Societatea 775
Orele   21.30  Teatrul de vară 
• Seara Filmului Istoric  ”Mihai Viteazu”

MARȚI, 08.08.2017
Orele 9.30 Palatul Cultural
• Film pentru copii –”Veronica”
Orele   10.00
• Montarea Plăcuțelor cu ZONE ADOPTATE 
Orele 11.30 Palatul Cultural
• Film pentru copii – ”Mofturi 1900”
Orele   21.30  Teatrul de vară
• Seara Tinereții – ”Declarație de dragoste”

MIERCURI, 09.08.2017
ZIUA COMUNITĂȚII

Orele 15.00 Palatul Cultural
• Simpozion: UNIFORMELE DIN SLUJBA
COMUNITĂȚII (Baza 71, ISU, POLIȚIA, 
JANDARMERIA, 112)
Orele   16.00  
• Aleea Artelor – expoziție de artă plastică în aer liber
Orele   21.30  Teatrul de vară  
• Seara Comediei  ”Actorul și Sălbaticii”

JOI, 10.08.2014
”AVENTURI ÎN LUMEA COPIILOR”

Orele 10.00    PIAȚA TRICOLORULUI
• Caravana Copilăriei
• Ateliere lut și lemn,atelier științe, confecționare jucării
din materiale reciclabile 
• Activități diverse ”Fabrica de povești”: Ateliere de cre-
ativitate, desene pe asfalt, 
• Expoziție animale de companie -Petshow Câmpia
Turzii
Orele 12.00 – 18.00  

• Spectacol formaţii  locale
Orele   21.30  Teatrul de vară  - Seara Filmului Psihologic
– ”Nunta mută”
Orele   23.00  Seara Filmului Psihologic  - ”Cel mai iubit
dintre pământeni”

VINERI, 11 AUGUST 2017
ZIUA „MICILOR GHIRIȘENI” 
și ZIUA „FOLCLORULUI”
Scena din Parcul Municipal

Ora 16.00 – Trupele de mignorete “BABY DOLLS, STAR
GIRLS, SWEET GIRLS, DREAM GIRLS”       
de la Clubul Copiilor Câmpia Turzii (20 min)
Ora 16.20 – Grupul vocal MELODY de la Clubul Copiilor
Câmpia Turzii (40 min)

Ora 17.00 – Trupele de dans “MINI GENERATION,
NEXT STEEP GENERATION, MINI
T- GIRLS” Câmpia Turzii (20 min)
Ora 17.20 – Trupa de fanfară „PROMENADA” 

a Centrului Cultural Câmpia Turzii (30 min)
Ora 17.50 – Formaţia de dansuri tradiţionale maghiare

“TULIPAN” a Centrului Cultural Câmpia Turzii (12 min)
Ora 18.10 – Recital Daciana Constantea (15 min)
Ora 18.25 – Ansamblul folcloric ,,MUGURELUL” 

al Centrului Cultural Câmpia Turzii (20 min)
Ora 18.45 – Clubul de canto “BELLA MUSICA” 

al Centrului Cultural Câmpia Turzii (40 min)
Ora 19.25 – Formaţia de dansuri tradiţionale din satul

Urca, comuna Viişoara (10 min)
Ora 19.35– Ansamblul folcloric ,,ARDELEANA” 

al Centrului Cultural Câmpia Turzii (20 min)
Ora 20.00 – Recital folcloric GRUPUL IZA
Ora 21.00 – Recital folcloric LELE CRĂCIUNESCU şi

orchestra CETERAȘII DIN ARDEAL
Ora 22.00 – Recital folcloric CORNELIA 

și LUPU REDNIC
Ora 23, 00 – Închiderea programului

Prezentator: Bob Rădulescu

VINERI, 11 AUGUST 2017
Teatrul de Vară Câmpia Turzii
Orele 20.30 
Concert muzică pop rock în limba maghiară Homonyik
Sándor

SÂMBĂTĂ, 12 AUGUST 2017
ZIUA „TINERETULUI”
Scena din Parcul Municipal 

Ora 19.00 – Concert cover-uri GOOD DAY
Ora 19.50 – Concert muzică pop dance FELI
Ora 20.40 – Concert muzică dance NICOLE CHERRY
Ora 21.30 – Concert muzică dance SMILEY
Ora 23.00 – Închiderea programului
Prezentator: Adrian Soporan

DUMINICĂ, 13 AUGUST 2017
ZIUA „PENTRU FIECARE”

Scena din Parcul Municipal 

Ora 17.00 – Recital etno MARINA
Ora 17.45 – Recital folcloric AURORA ȘI SĂNDEL
MIHAI
Ora 18.30 – Recital folcloric FLORIN RUPA, AMALIA
CHIPER și orchestra CETERAȘII DIN ARDEAL
Ora 19.20 – Recital Ioana Racolța
Ora 20.00 – Concert cover-uri BIG TONEZ
Ora 20.50 – Concert muzică rock COMPACT
Ora 21.50 – Foc de artificii
Ora 22.00 – Concert pop dance ANDRA
Ora 23.00 – Închiderea programului

Prezentator: 
Cătălin Măruță
Bob Rădulescu

ZILELE MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII
ediţia a XX–a, 1 – 13 august 2017
“Câmpia Turzii - Porți Deschise”
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ilele Municipiului Câm-
pia Turzii, ediția aniver-
sară cu numărul 20, se

va desfășura sub sloganul
“Câmpia Turzii Porți Deschise”. 
Administrația locală a pregătit
pentru ediția din 2017 a Zilelor
Municipiului, două săptămâni
pline de activități, pentru toate
vârstele, pentru toate domeniile,
totul culminând cu ultimele 3 zile
de petrecere propriu-zisă 11-12-
13 august, în care capete de afiș
vor fi Smiley, Andra, Compact și
Nicole Cherry și, bineînțeles,
focul de artificii.

“Avem anul acesta o altfel de
ediție a Zilelor Municipiului
Câmpia Turzii pornind de la
faptul că este o ediție aniversară, a
20-a. Este o ediție a Zilelor
Municipiului dedicată întregii
comunități prin evenimentele pe
care le-am gândit. Vor fi atât
evenimente desfășurate în aer
liber, cât și evenimente desfă-
șurate în interior. Vor fi  compe-
tiții sportive, activități culturale,

expoziții, târguri, lansare de carte,
concerte, o altfel de acțiune a
Expo Câmpia Turzii, deci ne
adresăm tuturor categoriilor de
populație“, a detaliat Irina
Munteanu, director în primăria
Câmpia Turzii

„Totul va începe în 1 august cu o
ședință festivă în care vom oferi
titlul de cetățean de onoare al
municipiului Câmpia Turzii, dar
și diplome pentru întreaga activi-
tate directorilor de școli care s-au
pensionat de la școlile din
municipiul nostru”, a afirmat pri-
marul municipiului Câmpia
Turzii, Dorin Lojigan, care a con-
tinuat detaliind întregul program

al acestor două săptămâni a
Zilelor Câmpiei Turzii: 

“Vom avea o expoziție de
fotografii, va avea loc Expo
Câmpia Turzii, va fi concertul de
muzică al fanfarei Promenada, va
avea loc un vernisaj al artiștilor
plastici din Câmpia Turzii cu un
recital al lui Silviu Pop și al
grupului Bella Musica, vom avea
competiții sportive la complexul
Broscuța, vom dezveli Troița din
fata Clubului Copiilor. 

Luni 7 august începe Caravana
Filmului Românesc, ocazie cu
care vom inaugura și lucrările pe
care le-am făcut la teatrul de vară.

Vom avea activițăți în colaborare
cu Armata, Poliția, Jandarmeria şi
Pompierii. Joi 10 August vom
avea ziua dedicată copiilor”.

Vineri 11 august –Ziua Micilor
Ghirișeni și Ziua Folclorului în
care pe scena din Parcul Mare al
municipiului Câmpia Turzii vor
evolua formațiile și artiștii locali,
seara închindu-se cu recitalul de
muzică populară Cornelia și Lupu
Rednic. Tot vineri la teatrul de
vară populația de etnie maghiară
este invitată la concertul de
muzică pop-rock al lui Homonyik
Sándor.

Sâmbătă 12 august – ziua

dedicată tineretului, în care
capete de afiș vor fi Nicole
Cherry și Smiley.

Duminică 13 august – ziua pen-
tru fiecare – este ziua dedicată
artiștilor strict din Câmpia Turzii,
recital etno Marina, recital Aurora
și Săndel Mihai, recital Rupa și
Amalia Chiper, recital Ioana
Racolța, concert trupa Big Tonez,
concert Compact, Andra, și tot
duminică va fi și mult așteptatul
foc de artificii. Faptul inedit de
duminică va fi acela că, Maria
Mocean și Crina Cristurean, două
tinere talente locale, vor cânta
câte o piesă alături de Andra și
Compact.

Z
Sergiu JUCAN

Smiley, Andra, Compact și Nicole Cherry,
capete de afiș la Zilele Câmpiei Turzii

BigTonez va concerta în
premieră la Câmpia Turzii

rupa de cover-uri Big Tonez va
concerta în premieră la Câmpia
Turzii, la ediţia aniversară a

zilelor municipiului

“Big Tonez este o trupă care are în
compnonență doi tineri din Câmpia Turzii
Tudor Rogoz și Raul Sălăgean, care insistă
de vreo 10 ani să cânte pe scena din
Câmpia Turzii și niciodată nu au fost
primiți. Anul acesta sunt invitații noștri”, a
detaliat Dorin Lojigan primarul munici-
piului Câmpia Turzii.

Cine sunt însă Big Tonez?
Trupa Big Tonez reuneşte patru împătimiţi

ai blues-ului, dornici să împărtăşească
publicului românesc muzică de calitate. 

Fiind deosebit de pasionaţi de acest gen
muzical, membrii trupei Big Tonez reuşesc
prin muncă şi dedicare să obţină un sound
profesionist şi în acelaşi timp aparte.

Big Tonez este alcătuită din: Raul
Sălăgean – Lead Vocals and Rhythm
Guitar, Andi Bejnariu – Lead Guitar,
Tudor Rogoz – Bass Guitar și Sorin
Filimon – Drums.

Trupa Big Tonez abordează o paletă
variată de ritmuri și  doreşte să se distingă
printr-un stil pur şi nealterat de abordare a
blues-ului.

T
Sergiu JUCAN

Homonyik Sándor 
în concert la Câmpia Turzii

ineri, 11 august, la Teatrul de
Vară din Câmpia Turzii,
Homonyik Sándor va concerta în

limba maghiară pentru concetățenii nostri
de etnie maghiară.

“În momentul de față venim cu o noutate,
venim cu o nouă locație, Teatrul de Vară,
unde va fi un spectacol de muzică pop-
rock în limba maghiară. Vorbim de artistul
Homonyik Sándor, un artist în vârstă de 64
de ani, foarte cunoscut, un artist din
Ungaria. 

Eu sper și sunt convins că cetățenii de
etnie maghiară nu numai din Câmpia
Turzii, ci din toată zona noastră vor veni
pentru că, cu siguranță va fi un recital
extraordinar”, a spus Robert Szabo,
viceprimarul municipiului Câmpia Turzii.

Astfel, cea de-a 20-a aniversare a munici-
piului Câmpia Turzii va fi pentru toată
lumea, toate gusturile, toate vârstele și
toate categoriile de oameni, așa cum ne-a
promis administrația locală, evenimentele
gândite, dar și locațiile promit că Zilele
Municipiului Câmpia Turzii din 2017 vor
fi de neuitat.

V
Sergiu JUCAN
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EDITORIAL
Bastilia

ăderea Bastiliei s-a
întâmplat să pice într-o
zi de marți, 14 iulie

1789. Data predării închisorii
pariziene, simbol al tiraniei
monarhiei, a reprezentat începutul
Revoluției Franceze. La 91 de ani
după, în 1880, data de 14 iulie
devenea Ziua Națională a Franței
și așa a rămas până azi. Deși în
închisoarea Bastilia se aflau doar
șapte deținuți, toți de viță nobilă,
din care trei escroci și un idiot, în
momentul căderii în mâinile
revoluționarilor parizieni, aceasta
devenise un simbol al tiraniei
regale și căderea sa a zguduit atât
Franța, cât și celelalte țări din
Europa. 

Recenta sărbătorire a Zilei
Franței, în 14 iulie, dată ce a căzut
anul acesta într-o vineri, a
provocat niște considerații despre
o altă revoluție, petrecută cu 200
de ani mai târziu decât Revoluția
Franceză, dar al cărei foc de
început s-a aprins, în 1989, pe
malurile Begăi, nu pe cele ale
Senei.

Un exercițiu de gândire, ce pleacă
de la premisa existenței
simbolului, ca și condiție necesară
pentru definirea unei tulburări
sociale drept revoluție, conduce la
descoperirea faptului că Revoluția
română din decembrie 1989 nu
are simbol. Adică în toiul și în
timpul protestelor de la Timișoara
și apoi ”din toată țara” partici-
panții la manifestațiile anticea-
ușiste nu au distrus nimic din ceea
ce ar putea fi considerat un ”sim-
bol al regimului dictatorial
comunist”.

Au ars, într-adevăr, drapele ale

Partidului Comunist Român, s-au
incendiat tablouri cu chipurile
cuplului dictatorial al soților
Ceaușescu, dar niciun simbol al
tiraniei nu a fost doborât pentru a
marca începutul Revoluției
române. Și, dacă simbol nu este,
oare Revoluție a fost? 

Și, de fapt, când și împotriva cui a
început Revoluția română? În 16
decembrie 1989, prin acțiunile de
protest ce au debutat la Timișoara
s-a dat semnalul începutului
sfârșitului pentru regimul ceau-
șist. Și regimul aflat în agonie a
făcut cu ceva mai mult de 100 de
victime. Se consideră Revoluția
încheiată în 22 decembrie 1989, la
ora 12.00, când soții Ceaușescu,
Nicolae și Elena, părăseau, cu eli-
copterul, sediul Comitetului
central al PCR, renunțând astfel la

putere, pentru a parcurge, în
numai trei zile, drumul de la statu-
tul de fugari la cel de prizonieri
deținuți într-o unitate militară și
apoi la cel de condamnați la
moarte și executați, în ziua în care
creștinii sărbătoresc nașterea
Domnului Iisus.

În aceste condiții, cu dictatorul
dispărut, la propriu, dintre cei vii,
la fel ca și consoarta sa, din ce
rațiuni au mai murit, de circa zece
ori mai mulți oameni, după 22
decembrie 1989, până în preajma
Anului nou 1990? Panicardele
anunțuri transmise la acea vreme
de televiziunea națională, despre
teroriștii care luptă pentru a-l
apăra pe Ceaușescu, s-au dovedit
fără temei real, de vreme ce nu
s-a găsit niciun terorist, fie acela
viu sau mort! Ce dușman a luptat

împotriva poporului după pără-
sirea Bucureștiului de către soții
Ceaușescu, moment asimilat
sfârșitului Revoluției române din
decembrie 1989? 

Deținerea soților Ceaușescu într-o
unitate militară, la fel ca al atâtor
alți nevinovați, îndeosebi milițieni
și membri ai trupelor de secu-
ritate, închiși zile de-a rândul în
cazărmi, le-a conferit acestora,
mai degrabă, statutul de prizonieri
de război, decât pe cel de
infractori. Dacă, în decembrie
1989 s-au consumat fazele finale
dintr-un război, cine cu cine s-a
luptat? Mai departe, în ce bătălie
au căzut victime de peste zece ori
mai mulți români decât cei uciși
în timpul protestelor anticeau-
șiste?  Posibil ca civilii să fi fost
victime colaterale masacrelor de

la Sibiu, Otopeni, sau de la
Ministerul Apărării Naționale,
cărora le-au căzut victime militari,
uciși de alți militari ce purtau, cu
toții, uniforme cu însemnele
armatei române! Apoi, în ce
război a fost înfrântă România,
țară ce a suportat apoi distrugerea
sistematică a economiei sale și a
infrastructurii? A cui Revoluție a
fost aceea în urma căreia poporul
trăiește mai rău, în loc să o ducă
mai bine?

Așadar, după o revoluție fără sim-
bol, primul Parlament ales al
României post-comuniste a avut
nevoie de doi ani pentru a da țării
o Constituție. În comparație, iată
ce făcea Adunarea Națională a
Franței, în august 1789, la nicio
lună de la căderea Bastiliei:
Adopta Declaraţia Drepturilor
Omului şi ale Cetăţeanului, docu-
mentul care proclama chiar din
primul articol: „Oamenii se nasc
şi rămân liberi şi egali în
drepturi”.

Așadar, nici nu începuse bine
Revoluția Franceză, că ”emanații”
lor și adoptau o Declarație a
Drepturilor Omului și ale
Cetățeanului! După două secole,
nici nu se încheiase bine
Revoluția română, că ”emanații”
noștri s-au grăbit să-l căsăpească
pe Ceaușescu, care știa și care
putea spune multe, iar apoi, fuga-
fuguța, s-a creat ”vidul legislativ”
prin care s-a dat liber la furat!
Poate că totuși Revoluția română
are, de asemenea, simboluri:
pădurile tăiate, sistemele de
irigații distruse, fabricile închise
și 4-5 milioane de cetățeni ai țării
plecați în bejenie, pe meleaguri
străine, după pita ce acasă-i tot
mai greu de obținut, pentru cei
care muncesc mereu mai mult!    

C
Emil HĂLĂŞTUAN

RESTAURANT EXPRES - MENIUL ZILEI 2017
LUNI - CIORBĂ DE FASOLE BOABE 

- ŞNIŢEL DIN PIEPT DE PUI 
- CARTOFI ŢĂRĂNEŞTI 
- SALATĂ DE CEAPĂ 
- PÂINE 

MARŢI - CIORBĂ A LA GREC 
- CEAFĂ DE PORC LA GRĂTAR 
- PILAF DE OREZ 
- SALATĂ DE CASTRAVEŢI MURAŢI 
- PÂINE 

MIERCURI - CIORBĂ ŢĂRĂNEASCĂ  

- IAHNIE DE FASOLE CU CÂRNAŢI 
- SALATĂ DE VARZĂ 
- PÂINE 

JOI - CIORBĂ AITĂ CU PIEPT DE PUI 
- ESCALOP DE PORC CU CIUPERCI 
- CARTOFI PIURE 
- SALATĂ DE VARZĂ  
- PÂINE 

VINERI - CIORBĂ GULAŞ  
- TOCHITURĂ DE PUI CU MĂMĂLIGUŢĂ 

- SALATĂ DE MURĂTURI 
- PÂINE 

SÂMBĂTĂ - CIORBĂ DE PERIŞOARE 
- PULPĂ DE PUI DEZOSATĂ LA GRĂTAR 
- CARTOFI NATUR 
- SALATĂ DE MURĂTURI 
- PÂINE 

PREŢUL UNUI MENIU ESTE 13 LEI.
TEL. 0753-018550 

PIZZA PE VATRĂ! www.restaurantexpres.ro



REPORTAJ
www.ziarul21.ro

11ZIARUL 21
17 - 23 iulie 2017

Roadele înfrățirii româno-moldovenești: Copii
din comunele Drăsliceni (Republica Moldova)
și din Viișoara, petrec împreună la Arieșeni

cțiunile desfășurate în
comun de autoritățile
locale din comunele

Viișoara (Cluj) și Drăsliceni
(Republica Moldova) înfrățite din
anul 2011, continuă și în vara
aceasta. De joi, 13 iulie, 20 de
copii, elevi în clasele a VI-a și a
VII-a, membri ai formațiilor
artistice ale Casei de Cultură din
satul Ratuș (comuna Drăsliceni)
petrec câteva zile în satul de
vacanță Vârtop (Arieșeni, județul
Alba). 

În cele două pensiuni ”Ovidiu” și
”Heidi” unde sunt găzduiți copiii
din Republica Moldova, au
poposit și 12 colegi de-ai lor, care
învață la școala din Viișoara. 

Cei 32 de copii, împreună cu
profesorii însoțitori, vor sta la
Arieșeni până marți, 18 iulie.
Șederea acestora în satul de
vacanță Vârtop a fost posibilă
grație susținerii financiare oferite
de autoritățile comunale din
Viișoara, din inițiativa primarului
acesteia, Ioan Roman. La contri-
buția viișorenilor s-a adăugat și
cea a Consiliului Județean Cluj,
ce a alocat 3 mii de lei pentru
tabăra de la Arieșeni.

Strănepoții răzeșilor lui Ștefan
cel Mare și Sfânt, la ”curtea
Crăișorului Apusenilor”   
Petru Chetrușcă, directorul Casei
de Cultură din satul Ratuș,
comuna Drăsliceni, conducătorul
grupului moldovean, a spus, după
sosirea la Arieșeni, că se află
pentru prima dată în Munții
Apuseni, fief-ul lui Avram Iancu,
unde speră că atât copiii, cât și cei

patru însoțitori adulți se vor simți
bine. 

În programul celor patru zile
”pline” pe care le vor petrece la
Arieșeni, cei 32 de copii, atât
oaspeții din Moldova, cât și elevii
de la școala din Viișoara, vor
vizita, printre altele, peștera Urși-
lor și ghețarul de la Scărișoara. 

Profesorul Ioan Chircu, directorul
artistic al Casei de Cultură din
satul Ratuș, ce aparține de
comuna Drăsliceni, situată la
circa 25 de kilometri de Chișinău,
capitala Republicii Moldova, a
adăugat că venirea copiilor în
tabăra de la Arieșeni a fost
convenită cu Ioan Roman,
primarul Viișoarei, încă din luna
martie. 

Mulți dintre cei 20 de copii din
Republica Moldova au spus că se
află la cea de-a treia venire în

România, ocazionată de schim-
burile artistic - culturale întreprin-
se anual de autoritățile comunale
din Viișoara și Drăsliceni. 

”Locurile pe care le-am vizitat
până acum în România ne-au
impresionat foarte mult”, a spus
Daniela, o fetiță din comuna
Drăsliceni, care din toamnă va
merge pe clasa a VII-a. 

În aceeași ordine de idei, un coleg
de-al său, cu un an mai mic, a
completat: ”Aici este cel mai
curat aer de pe Pământ! Dacă ar fi
să petrec mai mult timp aici, nu
mi-ar trebui nimic de acasă”, a
mai mărturisit puștiul. Copiii din
Drăsliceni s-au arătat impresi-
onați de peisajul montan. 

”La noi vedem doar câmpii și
dealuri”, a explicat Daniela
plăcerea lor de a contempla
peisajele din Munții Apuseni.     

Relații bilaterale ”cimentate”
în 15 ani
Relațiile dintre cele două comune,
Drăsliceni și Viișoara, s-au
înfiripat încă de prin anii 2002-
2003. Ioan Chircu își amintește că
la un festival folcloric ce a avut
loc la Bistrița, delegația moldove-
nească a făcut cunoștință cu
”ansamblul de bătrâni” din
comuna clujeană Viișoara. ”De
atunci, în mai multe rânduri,
familii din Drăsliceni au găzduit
oaspeți din Viișoara și invers. Așa
am reușit să ne cunoaștem. Multe
comune din Republica Moldova
s-au înfrățit cu localități din
România. Aici venim ca la frați”,
a mărturisit Ioan Chircu. 

”Niciun partid nu îmi poate
spune mie că nu sunt român” 
Alături de o echipă a presei
turdene, la tabăra de la Arieșeni
s-a aflat și scriitorul clujean Horia
Muntenuș, care a strâns de la

oaspeții din Republica Moldova
material pentru filmul documen-
tar ”Basarabia” pe care speră să îl
lanseze în primăvara anului viitor,
la Chișinău. 

Tot de 2018, anul sărbătoririi cen-
tenarului unirii României cu
Transilvania și cu Basarabia, se
leagă și speranțele lui Petru
Chetrușcă, care crede în reîntre-
girea neamului românesc. Printre
lacrimi, acesta și-a mărturisit
crezul în reașezarea, în matca lor
firească, a hotarelor României:
”Până la urmă trebuie să se întâm-
ple marele eveniment. Nici un
partid nu îmi poate spune mie că
nu sunt român!”, și-a vărsat
năduful directorul Casei de Cultu-
ră din satul Ratuș, comuna Drăsli-
ceni, din Republica Moldova. 

Crezul lui Chetrușcă îl
împărtășesc și reprezentanții
românilor din Basarabia. Cu prile-
jul primului Congres al românilor
din Basarabia, desfășurat în 27
martie, la Palatul Național din
Chișinău, aceștia au discutat
despre posibilitatea unirii
Republicii Moldova cu România,
în 2018, a amintit Ioan Chircu.
”Visul meu este să ne unim cu
patria mamă. Să văd scoase
hotarele astea odată”, și-a
mărturisit of-ul Petru Chetrușcă,
iar lacrimile care i se scurgeau pe
obraji în timp ce vorbea au risipit
orice dubiu asupra veridicității
afirmațiilor sale.  

În 27 martie 1918, basarabenii,
constituiți cu un an înainte în
Republica Democrată Moldove-
nească, după dezlipirea de Rusia
bolșevică proclamau unirea cu
Regatul României. 

A
Emil HĂLĂŞTUAN
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Primăria Mihai Viteazu va premia cuplurile
care au împlinit 50 de ani de căsătorie

uplurile care au împlinit sau
împlinesc 50 ani de căsătorie în
cursul anului 2017 sunt invitate să

se prezinte la sediul Primăriei Mihai
Viteazu în vederea întocmirii dosarelor
pentru obţinerea premiului acordat cu
ocazia acestui eveniment.

Pentru depunerea dosarului va trebui să
aveţi asupra dumneavoastră certificatul de
căsătorie şi actele de identitate, iar dosarul

va cuprinde:
 Cerere
 Copie a certificatului de căsătorie
 Copii  ale  actelor de identitate (B.I. sau
C.I.)

Dosarele se depun la compartimentul stare
civilă, din cadrul Primăriei Mihai Viteazu,
până la data de 04.08.2017.

Primar, Zeng Ioan 

C

BRD Câmpia Turzii, în casă nouă!
a 25 de ani de la
prezența băncii BRD în
Câmpia Turzii, a venit

momentul în care s-a mutat în
casă nouă, noua locație fiind vis a
vis de primăria din Câmpia Turzii.

“Marcăm un moment important
pentru agenția noastră, 25 de ani
de existență, 25 de ani de impli-
care activă în viața economică
locală. Mutarea noastră într-un
sediu nou reprezintă  o modalitate
de a ne demonstra iubire față de
clienți cărora dorim să le oferim
tot confortul”, au precizat repre-
zetanții băncii. Cu un aspect nou, un concept modern, noua înfățișare a băncii reprezintă și o premieră, fiind

prima agenție din județul Cluj
care a luat noua înfățișare, de aici
urmând ca și restul agențiilor
băncii din țară să fie renovate
după acelaşi design. “Bine ați
venit mai aproape de primărie”, a
fost prima reacție a primarului
municipiului Câmpia Turzii,
Dorin Lojigan, care a continuat:
“vă felicit pentru ceea ce ați făcut
aici, iar din ceea ce văd eu este
cea mai modernă agenție a unei
bănci din Câmpia Turzii”.

BRD a încheiat 2016 pe poziția a
III-a podiumului, cu active de
50,66 miliarde lei şi o cotă de
piaţă de12,87%, conform raportu-
lui anual al BNR.

L
Sergiu JUCAN

8000 de militari din Forţele Terestre Române, 
la SABER GUARDIAN-17

ilitarii Forţelor Terestre Române
participă la cel mai mare exer-
ciţiu multinaţional desfăşurat în

regiunea ţării noastre, SABER GUAR-
DIAN-17 (SG-17).

SG-17 este condus de către Forţele Terestre
ale Statelor Unite din Europa (USAREUR),
se desfăşoară în perioada 11-20 iulie a.c.,
pe teritoriile naţionale ale Bulgariei,
României şi Ungariei cu participarea a
25.000 de militari, din 22 de ţări aliate şi
partenere.

În marja SG17 sunt planificate şi alte

exerciţii naţionale sau multinaţionale care
au rolul de a executa o gamă largă de acţi-
uni militare pentru asigurarea securităţii şi
stabilităţii în zonă, contribuind astfel la
întărirea posturii de descurajare.

8000 de militari din forţele terestre
participă la exerciţiile multinaţionale din
ţară şi străinătate.

La CÂMPIA TURZII, în cadrul exerci-
ţiului SWIFT RESPONSE, 20 de militari
din  Batalionul 3 Apărare Antiaeriană
“POTAISSA” cu complexe antiaeriene
GEPARD,  împreună cu 100 de militari din

Batalionul 24 Vânători de Munte “Cire-
şoaia” execută misiuni de apărare a  bazei
aeriene.

Având în vedere amploarea exerciţiului,
asigurarea logistică este foarte importantă.
Peste 1000 de militari din Forţele Terestre
Române asigură buna desfăşurare a
exerciţiului, rolul principal fiind sprijinul
naţiunii gazdă pentru militarii străini din
România sau care tranzitează teritoriul
naţional. 

Poliţia Militară a executat peste 350 de
misiuni de însoţire a coloanelor militare

străine şi româneşti, contribuind la îndepli-
nirea cu succes a misiunilor încredinţate.
Conducerea Statului Major al Forţelor
Terestre coordonează toate activităţile ce se
desfăşoară în poligoane, participă la sec-
venţele de instruire şi verifică modul de
asigurarea condiţiilor trai din taberele ame-
najate în teren.

Alte informaţii, fotografii şi clipuri video
sunt disponibile pe pagina de facebook,
canalul YouTube şi site-ul Forţelor Terestre
Române, www.forter.ro.

Biroul de presă al Statului Major 
al Forţelor Terestre

M
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n anul şcolar 2017-2018, Centrul de Educaţie
Timpurie Antepreşcolară din municipiul Câmpia
Turzii îşi va modifica cuantumul contribuţiei
părinţilor pentru copiii care frecventează această

formă de educaţie timpurie antepreşcolară.

Înfiinţat în anul 2015, Centrul oferă servicii de îngrijire,
supraveghere şi educaţie pentru un număr de 18 copii cu

vârste între 2 şi 3 ani. Acest serviciu social vine în sprijinul
părinţilor care muncesc şi nu au posibilitatea de a-i îngriji
sau nu pot să-şi permită o bonă. 

Potrivit art. 9 din Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea creşelor, actualizată: 

(1) Părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor au obligaţia
să plătească o contribuţie lunară de întreţinere pentru
fiecare copil înscris la creşă şi care beneficiază de servici-
ile acesteia. 

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), consiliul
local va suporta contribuţiile părinţilor/reprezentanţilor
legali ai copilului înscris la creşă şi expus riscului
abandonului.

(3) Contribuţia lunară se calculează în baza costului
mediu lunar de întreţinere în creşă.

(4) Costul mediu lunar de întreţinere se calculează în
funcţie de cheltuielile de întreţinere, hrană şi gospodărie,
obiecte de inventar, echipament şi cazarmament, materiale
igienico-sanitare şi altele asemenea, iar în cazul creşelor
private, inclusiv cheltuielile aferente plăţii salariilor pentru
personalul angajat în creşă.

(5) Costul mediu lunar de întreţinere se stabileşte
diferenţiat, în funcţie de tipul creşei, respectiv centru de zi
sau centru rezidenţial, şi se aprobă anual prin act
administrativ al instituţiei care are în administrare creşa.

(6) Nivelul costului mediu lunar de întreţinere se
revizuieşte anual pe baza valorii cheltuielilor prevăzute la
alin. (4).

Condiţiile de plată sunt cele aprobate prin HCL, stabilite în
conformitate cu prevederile art.72 din H.G. 1252/2012
privind Metodologia de organizare şi funcţionare a creşelor
şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară a
creşelor.

Potrivit prevederilor legale privind modul de calcul a

contribuţiei lunare de întreţinere a copiilor ce frecventează
creşele, costul se determină în funcţie de: cheltuielile de
întreţinere, hrană şi gospodărire, obiecte de inventar,
echipamente şi cazarmament, materiale igienico-sanitare
calculat la numărul de zile frecventate de copil în unitate.

Valoarea contribuţiei se stabileşte pe cote procentuale şi nu
poate depăşi 20% din costul mediu lunar de întreţinere .

Costul mediu lunar pe zi de întreţinere pentru un copil în
Centrul de Educaţie Timpurie Antepreşcolară se calculează
raportând cheltuielile de întreţinere lunară (bunuri şi ser-
vicii) în cuantum de 319,2 lei la 21 zile lucrătoare şi în
funcţie de acest cost, conform Hotărârii nr.1252 din 12
decembrie 2012.

Astfel, în şedinţa ordinară din data de 20 iulie 2017, pri-
marul municipiului Câmpia Turzii, Dorin Nicolae LOJI-
GAN va promova o Hotărâre de Consiliu Local privind:
- aprobarea cuantumului costului mediu lunar de între-
ţinere pentru copiii care frecventează Centrul de Educaţie
Timpurie Antepreşcolară la 319,2  lei/ copil/lună;
- aprobarea finanţării sumelor necesare în completare de la
bugetul local: cheltuieli de întreţinere, hrană beneficiari,
obiecte de inventar, echipament şi cazarmament, medica-
mente, materiale igienico-sanitare, etc.

Iniţiatorul acestui proiect de hotârâre, primarul
Municipiului Câmpia Turzii, Dorin Nicolae LOJIGAN
apreciază că legea permite modificarea contribuţiei în anul
şcolar 2017-2018 pentru acest sistem educaţional, ţinând
cont de faptul că în anul precedent părinţii plăteau 8 lei/zi
pentru prezenţa fiecărui copil. Prin adoptarea unei Hotărâri
de Consiliu Local, contribuţia părinţilor/reprezentanţilor
legali pentru copiii care frecventează Centrul de Educaţie
Timpurie Antepreşcolară din Câmpia Turzii în anul 2017-
2018, va fi de 3 lei/zi/copil.

Î

Investiție de aproape 1 miliard şi jumătate 
de lei vechi la Spitalul  Municipal 
“Dr. Cornel Igna” din Câmpia Turzii

oua viziune a administrației de la
Câmpia Turzii condusă de pri-
marul Dorin Lojigan este de a

asculta nevoile medicilor, apoi de a se găsi
soluții la aceste nevoi. Astfel s-a născut
investiția pe care Primăria și Consiliul
Local al municipiului Câmpia Turzii, în
valoare de aproape 1 miliard jumate de lei

vechi, a făcut-o în Spitalul Municipal Dr.
Cornel Igna, din Câmpia Turzii. 
”Medicii sunt primii care își cunosc
nevoile, ei știu cel mai bine de ce au
nevoie, iar acest aparat a fost cumpărat cu
consultarea lor”, a explicat noua investiție
în spitalul de la Câmpia Turzii, primarul
Dorin Lojigan.

Este vorba de un aparat de ultimă generație

folosit în realizarea anesteziilor în cadrul
intervențiilor chirurgicale, aparat care joi,
13 iulie, a fost deja folosit în prima
operație. 

Alături de această împortantă investiție s-a
achiziționat și un generator pentru
asigurarea alimentării continuie cu energie
electric şi se vor renova cabinetele policlin-
icii din Câmpia Turzii.

În completarea datelor pe care Dorin
Lojigan le-a explicat presei, a venit Dr.
Tiberiu Vedean, directorul Spitalului din
Câmpia Turzii: “O investiție pe care o
așteptăm de circa 6 ani, dorința noastră
fiind de a dota spitalul cu aparatură nouă,
deservim circa 60.000 de locuitori, nivelul
actual de dotare a spitalului fiind unul
mediu, iar investițiile viitoare ne vor ajuta
în obținerea acreditării spitalului”.

N
Sergiu JUCAN

Părinţii vor plăti mai puţin pentru copiii 
care frecventează creşa
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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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Primăria Câmpia Turzii câștigă procesul 
cu AMD Topografie

MD Topografie SRL,
singura societate din
județul Cluj care deține

clasa I de autorizare ANCPI, a dat
primăria municipiului Câmpia
Turzii în judecată, pentru refuzul
unei plăți a unei facturi pentru
lucrări topografice în valoare de
18507,6 lei plus dobânda legală,
plus cheltuieli de judecată.

Cum s-a ajuns aici? 
Primăria Câmpia Turzii, condusă
la vremea respectivă de Radu
Hanga, a angajat societatea AMD
Topografie pentru efectuarea unor
măsurători topografice de cadas-
trare a unor terenuri extravilane,
însă surpriza a venit în momentul
în care măsurătorile efectuate nu
corespundeau cu terenurile pe
care oamenii le aveau și după care
au plătit ani de-a rândul impozite.

S-a constituit o comisie 
din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului,
avizul lor fiind negativ!
“În cadrul aparatului de speciali-
tate al Primarului s-a constituit o
comisie care a analizat aceste
măsurători efectuate de către
firma AMD Topografie, iar în
urma măsurătorilor depuse la
Primărie s-a constatat faptul că
parcelele din cadrul tarlalelor
verificate nu corespund ca și
suprafață, legea spunând că
parcelele trebuie să corespundă
neapărat ca lungime și lățime ca şi
vechile măsurători, dar trebuie să
corespundă ca suprafață, dar la
parcelele măsurate de către AMD
Topografie nu corespund suprafe-
țele, deci noi nu putem să apro-
băm o plată pentru măsurători a
unor parcele a căror suprafață nu
corespunde cu ce avem noi în
vechile măsurători”, a specificat
Rober Szabo, viceprimarul muni-
cipiului Câmpia Turzii și totodată
președintele comisiei care a reco-
madat primarului nesemnarea,
pentru că altfel se face o reîm-
proprietărire a proprietarilor de
terenuri.

Mircea Crișan, cetățean 
din Câmpia Turzii, unul 
dintre afectații măsurătorilor
Mircea Crișan, cetățeanul din
Câmpia Turzii (care a câștigat mai
multe procese îndreptate împotri-
va deciziilor Consiliului local)
unul dintre cei afectați de
măsurătorile efectuate spune:
“Am venit să vă cer ajutorul. Sunt
pregătit să depun o adresă d-lui
primar. Este legată de problema
ridicată de dumneavostră cu soci-
etatea de topografie. Eu sunt unul
dintrei cei care au pătimit grav din
cauza acestei societăţi deoarece la
momentul cand s-au făcut
lucrările în tarlaua 2 unde eu am
fost pus în posesie, pe vechiul
amplasament, s-au greșit lucrările
suprapunând parcela mea de teren

cu a altei persoane. Mai grav este
că această lucrare a fost depusă la
cadastru și cei de acolo m-au
notificat în legătură cu această
problemă. Eu am venit la
dumneavoastră pentru a vă cere
ajutorul în rezolvarea acestei
probleme”, a ridicat problema în
ședința de Consiliu local, Mircea
Crișan

AMD TOPOGRAFIE duce
cazul în instanță, vor banii
pentru care au muncit!
“Aș dori ca Primăria Câmpia
Turzii să-și plătească factura
emisă pentru serviciile efectuate
de către AMD Topografie SRL.
Factura are întârziere la plată de 4
luni! Pe lângă aceste aspecte,
renumele AMD TOPOGRAFIE a
fost terfelit de către angajații
Primăriei Câmpia Turzii prin
toate noroaiele, mai ales cele din
T18!”, spune Mihai Diță repre-
zentantul societății AMD Topo-
grafie.

Decizia Judecătoriei Turda
Complet: Complet Civil 11
Tip solutie: Respinge cererea
Solutia pe scurt: Respinge cererea
de chemare în judecată. Cu drept
de apel în 30 zile de la
comunicare. Cererea şi motivele
de apel se depun la Judecătoria
Turda.

Acuzații de lobby 
în Consiliul local
În ședința ordinară a Consiliului
Local al Municipiului Câmpia

Turzii din data de 23.02.2017,
consilierii locali ai opoziției ridică
această problemă delicată, prin
vocea Monicăi Uioreanu: “în
cadrul audiențelor am primit și eu
o sesizare din partea firmei AMD
Topografie,  am înțeles că a
efectuat lucrări de topografie
pentru Primăria Câmpia Turzii și
reclamă că nu i se plătește factura
emisă acum 4 luni de zile, nu știu
ce s-a întâmplat,aveți un raport
din partea persoanelor de
specialitate din cadrul Primăriei,
prin care s-au contestat
măsurătorile?”

Răspunsul a fost dat de primarul
municipiului, Dorin Lojigan:
“Parte dintre măsurători este
posibil să fi fost făcute din birou,
după ce am devenit Primar l-am
chemat la mine pe dl.Ghiță, după
ce am avut discuții, inclusiv cu
dl.Crișan prezent astăzi aici și
care se află într-o situație
neplăcută în sensul că pentru
parcela pe care o deține nu au fost
respectate lungimile și lățimile cu
care a fost pus efectiv în posesie
la Legea nr.18/1991, astfel încât
se decalează toate parcelele din
acea zonă. Acest lucru a fost cons-
tatat de acea comisie cu privire la
măsurătorile făcute de dl.Ghiță,
după ce l-am notificat să ne ceară
să-i punem la dispoziție personal. 

Eu am dispus numirea unei
comisii, condusă de către
dl.viceprimar, din care făceau
parte specialiști în topometrie, și

care au constatat că la majoritatea
parcelelor măsurate de către
dl.Ghiță erau diferențe între
lungimi și lățimi sau suprafețe.
Eu, în calitate de președinte al
Comisiei locale de fond funciar,
nu pot să-mi permit să semnez așa
ceva, am solicitat avizul comisiei
dacă să semnez sau nu, comisia
mi-a recomandat să nu semnez,
pentru că altfel se face o
reîmproprietărire a proprietarilor
de terenuri, care de aftfel nici nu
au fost anunțați de aceste
măsurători.

Tot ca urmare a demersurilor
făcute de mine către dl.Ghită s-au
convocat, la Club, proprietarii
dintr-o singură tarla, nr. 17 sau
nr.18, în rest nu a chemat pe
nimeni, a făcut efectiv o reîmpro-
prietărire peste măsurătorile efec-
tuate la Legea nr.18/1991.
Dumnealui ne-a dat în judecată,
ne vom judeca, nu mă puteți forța
într-un fel sau altul să plătesc o
chestiune pe care eu o consider că
nu este făcută legal”.

Răspunsul venit nu a mulțumit-o
pe Monica Uioreanu (consilier
local PSD, angajată a CAA), iar
întrebările au continuat: “Am
înțeles că au fost contestate
măsurătorile” – „trebuie puse la
dispoziție persoane din cadrul
aparatului de specialitate al
Primarului” – „sunt două procese
verbale de predare primire
semnate de AMD Topografie și
Primăria Câmpia Turzii pentru

lucrările care s-au efectuat, de ce
au fost semnate de către Primărie
dacă nu au fost în regulă?” – „nu
trebuia prima dată să se verifice
măsurătorile?” – au fost grijile
consilierului local care au stârnit o
stare de suspiciune din partea
puterii, dar și a celor prezenți:
“Dacă dvs. vreți să faceți lobby
pentru o firmă privată, este pro-
blema dvs., eu ca primar, atâta
timp cât specialiștii îmi reco-
mandă să nu semnez, pentru că
este ilegal, credeți-mă că eu nu
am s-o fac ”, a fost și reacția pri-
marului Dorin Lojigan la
insistențele Monicăi Uioreanu.

Suspiciunile de lobby pentru o
societate privată au fost explicate
de primarul municipiului Câmpia
Turzii prin “legătura” dintre
Monica Uioreanu angajată a CAA
Arieș și reprezentantul societății
AMD Topografie, membru în
Consiliul de administrație a CAA:
“Vreau să vă întreb dacă vorbim
de acel dl.Ghiță care este membru
în Consiliul de administrație la
Compania de Apă”, a fost
întrebarea lui Dorin Lojigan
adresată Monicăi Uioreanu,
angajată a CAA, însă aceasta a
negat: “nu are nicio legătură!”.

Ce urmează după proces ?
După câștigarea procesului,
primăria are în intenție cadas-
trarea reală a parcelelor de teren,
în consecință  administrația locală
a câștigat un contract cu ANCPI
pentru începerea măsurătorilor.

A
Sergiu JUCAN
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Subsemnatul M.C.G., domiciliat
în Turda, prin prezenta formulez
următoarea Sesizare:

În data de  10.07.2017 ora 10.00
mă aflam în piața de zarzavat,
Turda, unde stăteam la umbră,
rezemându-mă cu spatele de
masă. Am pus jos o plasă pe care
o țineam în mână și pe care o
aveam asupra mea. În plasă

aveam un caș și două sticle de
lapte care nu erau de vânzare. 

După circa 10-15 minute domnul
polițist de la disciplină în cons-
trucții, împreună cu doamna
polițist de la primăria Turda au
intrat în barul de alături.

După aproximativ 15 minute,
domnul polițist a ieșit singur din

bar și mi-a controlat plasa fără să
îmi ceară voie, apoi m-a legitimat
spunând că nu am voie să vând
lapte. M-a invitat la primărie
pentru a mă amenda, pentru că am
vândut lapte, lucru complet
neadevărat.

Apreciez abuziv controlul dom-
nului polițist G., în plasa mea,
deoarece nu aveam nimic destinat

vânzării, nici pe masă nu aveam
nimic, așteptam pe cineva ca să-i
dau plasa cadou. 
Familia noastră solicită sprijinul
presei datorită torturii psihice,
prin amenzi închipuite și fabri-
cate. Recent am fost amendat cu
290 lei de către agent R.R., în
luna februarie, în colț la
Judecătorie, trecerea de pietoni se
afla la 200 m.

Redacţia răspunde:
Am luat legătura, elefonic, cu
aagentul de control din cadrul
Primăriei Turda, poliţistul G.
Acesta a negat acuzaţiile care i
s-au adus, menţionând că laptele
era pe masă, expus vânzării. Şi a
mai completat spunând că acesta
este rolul său ca agent de control,
să nu permită comercializarea
produselor neverificate şi neautorizate.

VOCEA CETĂŢEANULUI

Prin sentința penală nr. 118/20.04.2016 a
Judecătoriei Turda, inculpatul Cistelecan
Gabriel Costel a fost condamnat pentru
săvârșirea infracțiunii de furt calificat prev.
de art. 228 alin. 1 C pen. cu aplicarea art.
41 alin. 1 C pen, art. 43 alin. 5 C pen., art.
77 lit. a C pen., la o pedeapsă de 1 an de
închisoare.

În baza art. 70 C pen. s-a aplicat
inculpatului pedeapsa complementară a pu-
blicării hotărârii de condamnare definitive,
în extras, o singură dată.

De asemenea, conform prevederilor art. 25
C pr. pen., art. 397 C pr. pen., art. 1357 C
civ, a fost obligat inculpatul, în solidar cu
ceilalți inculpați în cauză, la despăgubiri
materiale de 8.380 lei către partea civilă
CNADNR SA, valoarea bunurilor sustrare,
vinovăția inculpaților fiind dovedită în
comiterea acestei infracțiuni, iar aceștia
fiind de acord să repare prejudiciul, așa
cum a fost precizat de partea civilă.

În data de 15.05.2015, inculpatul Cistele-
can Gabriel Costel, împreună cu alte două

persoane, au tăiat plasa de sârmă și trei
stâlpi de gard din împrejurimea unui bazin
colector al apei lângă autostrada A3.
Aceștia au fost surprinși în apropierea
locului faptei de către lucrătorii de poliție.

Starea de recidivă postexecutorie s-a
reținut conform art. 41 alin 1 C pen., 43
alin. 5 C pen. față de pedeapsa de 2 ani 6
luni închisoare aplicată pentru o infracțiune
comisă ca major, intenționată, prin sentința
penală nr. 58/2011 a Judecătoriei Turda,
executată în data de 11.01.2015, anterior

datei de 15.05.20115, data prezentei
infracțiuni, când termenul de reabilitare
judecătorească nu era împlinit. 

La individualizarea judiciară a pedepsei,
conform prevederilor art. 74 C pen., s-au
avut în vedere limitele pedepsei reduse
conform prevederilor art. 396 ali. 10 C pr.
pen., împrejurările comiterii faptei – loc
izolat, mai multe persoane, atitudinea
inculpatului – sincer, dorește repararea
prejudiciului de valoare mare, antecedentă
penală similară a acestuia.

Extras sentința penală nr. 118/20.04.2016 a Judecătoriei Turda
definitivă în data de 10.05.2016, prin neapelare

Titlul proiectului:
Aria tematică: Cultură / Axa prioritară:
Cultural artistic / Domeniul de intervenție:
I.1.1*. Arte ale spectacolului scenic, Arte
ale audio-vizualului
”Proiect cofinanțat din bugetul local al
municipiului Câmpia Turzii pe anul 2017”
Beneficiar: Asociația Pro Assisto

Lansare proiect “Trust your art”
Câmpia Turzii, 12.07.2017

Proiectul ”TRUST YOUR ART”, proiect
cofinanţat din bugetul local al municipiului
Câmpia Turzii pe anul 2017, al cărui
beneficiar este Asociația Pro Assisto, se
implementează în municipiul Câmpia
Turzii,  în perioada de 28.06 – 13.08.2017

Scopul proiectului este dezvoltarea pro-
filului cultural local - integrarea socială a
tinerilor cu dizabilități prin activități de
formare a unor deprinderi de viață
independentă și prin implicarea acestora în
activități de cultură, arta audio-vizuală și
arta plastică și încurajarea practicării de
activități culturale de canto și dans sportiv
pentru copii talentați din municipiul
Câmpia Turzii.

Obiectivul general: regenerarea  capaci-

tății de emulație si reacție  a comunității
locale prin actul cultural-artistic prin
susținerea tinerilor cu dizabilități pentru a
dezvolta abilități practice în confecționarea
de obiecte de artă (hand made) și
implicarea copiilor talentați din comunitate
în muzica și dans (sportiv) în cadrul unui
spectacol live cu formație live și public
divers.

Grupul ţintă al proiectului este constituit
din 10 tineri cu dizabilități, 70  de copii din
municipiul Câmpia Turzii, cu talent în
muzică și dans și cetățenii municipiului
Câmpia Turzii, în calitate de spectatori la
spectacolul live.

În cadrul proiectului, 10 tineri cu diza-
bilități vor participa la ateliere de lucru, pe
parcursul a două luni, coordonate de
specialiști, în care se va interveni pe dez-

voltarea stimei de sine, pe formare de
deprinderi de viață indpendentă, de
responsabilizare socială și formare de
abilități practice. Sub îndrumarea specia-
liștilor, alături de voluntarii Asociației Pro
Assisto vor  confecționa obiecte hand
made. Produsele confecționate se vor
expune în cadrul sărbătoririi Zilelor
municipiului Câmpia Turzii. Pentru a real-
iza în grad ridicat de implicare  a tinerilor,
ei vor fi gazdele unui Concert de muzică
ușoara live, intitulat TRUST YOUR ART
(Crede în arta  ta), unde vor expune, de
asemenea, produsele handmade confec-
ționate.

Anterior concertului, se va  organiza o
preselecție pentru copii din municipiul
Câmpia Turzii, la 2 secțiuni, muzica vocală
și dans sportiv. Copiii calificați vor fi
invitați la Concertul live și, astfel, prin

acest proiect aceștia au  șansa să participe
la un spectacol adevărat, spectacol
profesionist, să se afirme cu o formație live
și, mai mult decât atât, în fața unui public
real și nu într-un cadru competițional. 

Proiectul își propune ca un număr de 10
tineri cu dizabilități să fie sprijiniți în
procesul  de integrare socială, 100 de copii
să fie prezenți la preselecție, prilej de
afirmare a talentului și de exprimare
artistică și, cel puțin, 400 de cetățeni ai
orașului să fie prezenți la Concertul
organizat.

Valoarea totală, eligibilă, a proiectului este
de 17 550 lei, din care finanțarea  neram-
bursabilă este de 15 795 lei.

Pentru mai multe informaţii privind
proiectul puteți contacta: 

Coordonator  proiect: Floriana Prahoveanu,
tel.0748023580, 

email:proassisto@yahoo.com
florianaprahoveanu@yahoo.com

“Conţinutul acestui material nu reprezintă
în mod necesar și obligatoriu poziţia
oficială a Municipiului Câmpia Turzii”

COMUNICAT DE PRESĂ
Lansare proiect “Trust your art”

Rupt de beat şi-a abandonat maşina în şanţ
La data de 13 iulie a.c., în jurul orei 19:30, poliţiştii din
cadrul Secţiei 9 Poliţie Rurală Turda au constatat că, la
ieşire din localitatea Pruniş, înspre Sălişte, în şanţul de pe
marginea drumului se află un autoturism, nefiind depistate
persoane la faţa locului.

În urma verificărilor efectuate, a fost identificat
conducătorul autoturismului pe raza localităţii Pruniş, fiind
vorba despre un bărbat, de 47 de ani, din comuna Petreştii
de Jos. În urma testării bărbatului cu aparatul etilotest, a
rezultat o concentraţie de peste 0,70 mg/l alcool pur în

aerul expirat, acesta fiind condus la unitatea medicală pen-
tru recoltarea probelor biologice. 

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii
infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa
alcoolului sau a altor substanţe, faptă prevăzută de Codul
penal.

Şofer din Câmpia Turzii a lovit un biciclist şi a părăsit
locul accidentului
Poliţiştii rutieri au identificat un conducător auto, care,
după producerea unui accident de circulaţie, a plecat de la

faţa locului, fără încuviinţarea organelor abilitate.
La data de 13 iulie a.c., pe DJ 150, pe raza localităţii
Viişoara, din judeţul Cluj, un conducător auto a acroşat şi
rănit un biciclist, un bărbat, de 73 de ani, din Viişoara, în
urma depăşirii acestuia.

Ulterior impactului, conducătorul auto l-a transportat pe
biciclist la domiciliu. Bărbatul, în vârstă de 73 de ani, a
fost transportat la spital de către rude în vederea acordării
îngrjirilor medicale. Şoferul a fost identificat de către
poliţişti, stabilind că este vorba despre un bărbat, de 59 de
ani, din Câmpia Turzii.

POLIŢIA INFORMEAZĂ
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-a stins o stea, o stea de
primă mărime a litera-
turii române. Pentru

multe generații de cititori din
ultimele decenii ale secolului
trecut, anii 1970-90, dar și de mai
târziu, până în zilele noastre,
cărțile scriitorului Buzura au fost
o aleasă desfătare și o permanentă
revelație fiindcă în ele este
așternută în lung și în lat, adică
sub cele mai felurite aspecte,
întreaga noastră istorie trăită pe
viu, cu oameni și întâmplări reale. 

Augustin Buzura prin cărțile sale;
Absenții – 1970, Fețele tăcerii -
1974, Orgolii – 1977, Vocile
nopții -1980, Refugii -1984,
Drumul cenușii -1988 etc. a intrat
în atenția publicului, sigur, și prin
tehnica și forța sa narativă, prin
talentul său incontestabil, dar mai
ales prin îndrăzneala și curajul de
a scoate la lumină o seamă de
fapte brutale și odioase petrecute
în anii de după război, atunci
când, după milioanele de victime
și distrugeri materiale, societatea,
pentru instaurarea noului regim, a
devenit total intolerantă cu
opozanții, dar și cu presupușii
neprieteni ai comunismului. Prin
lectura scrierilor lui Buzura citi-
torul intră în țesătura complicată a
relațiilor sociale din acele vremuri
față de care cititorul ia o atitudine
critică, de respingere și condam-
nare.

În susținerea celor de mai sus, iată
ce afirmă criticul literar Mircea
Iorgulescu: „Nu există niciun
roman în literatura română care să
egaleze măcar, nu să depășească,
Fețele tăcerii în atrocități trăite,
săvârșite, suportate.”  

Nu facem aici o analiză a roma-
nelor lui Augustin Buzura, ar fi
prea multe lucruri elogioase de
spus, merite pentru care a primit
multe premii ale Uniunii Scriito-
rilor, iar în 1992 a devenit mem-
bru al Academiei Române, a con-
dus Institutul Cultural Român, a
mai primit ordine și decorații,
titluri de onoare oferite de insti-
tuții culturale sau de învățământ
de înalt prestigiu din țară și din
străinătate. Opera lui, prin tradu-
ceri, a depășit granițele țării.

O perioadă îndelungată a fost

redactor șef al revistei culturale
„Tribuna” din Cluj-Napoca.
Fiindcă locuia aici, i se și spunea
„scriitorul clujean”, iar noi citi-
torii din zonă ne mândream cu el
și-l priveam cu mare admirație.
Ne-a rămas drag și peste ani, de
aceea acum la aflarea tristei vești
a trecerii lui Augustin Buzura în
eternitate, cu durere, vărsăm și
noi o lacrimă. Cu dascălii din
Turda a avut o relație mai aparte,
ne-am cunoscut, am împărtășit
gânduri si sentimente, rezonând
pe aceeași lungime de undă; toți
voiam binele țării, libertatea și
înflorirea culturii. 

Deși era de profesie medic, a
acceptat cu plăcere invitația Soci-
etății de Științe Filologice Subfi-
liala Turda pe care o reprezentam
în calitate de președinte, la o
întâlnire „colegială” cu profesorii
de limba și literatura română, cu
alte cadre didactice. Evenimentul
(spun eveniment, nu întâlnire,
fiindcă a fost ceva cu totul aparte)
a avut loc la Școala Generală Nr.
6 din Turda în data de 9 martie
1983, conform unor însemnări din
Cartea de onoare a școlii.

Modest și prietenos, scriitorul nu
a făcut expuneri, nu a ținut „o
cuvântare”, nu a dat îndrumări și
nici chiar sfaturi. Om receptiv, a
dorit mai mult să-i asculte pe
cititorii săi, să le afle părerile. Au
fost câteva ore de convorbiri
apropiate despre actul de creație
și fenomenul literar, despre elevi,
despre cultura lor, despre școală
în general. 

Dintre profesori au participat la
discuții cu aprecieri interesante
despre opera scriitorului profe-
sorii Gheorghe Hosu, Octavian
Bulgaria, Teodor Popa, Octav
Roșu, Eugen Bordea, Ioan Popa,
Doina  Nistea,  Adela Ligia Pop,
Liliana Aldulescu, Valeria Trif,
Natalia Racovițan, Liliana
Gruian, Iosif Sima. În aceeași zi a
mai avut loc o întâlnire a
scriitorului cu elevii.  Și pentru ei
a fost și a rămas ceva de neuitat.

Inspectoratul Școlar Județean a
fost reprezentat de inspectorii
Iuliu Pârvu și de Hortensiu
Teodorescu care s-au arătat foarte
mulțumiți de o astfel de acțiune
culturală. 

Din Cartea de onoare a școlii
culegem doar două aprecieri
rămase de atunci:  un autograf
“Cu toată dragostea pentru
profesorii și elevii școlii” (A.
Buzura) și „Sînt momente în viața
unei școli care nu se pot uita ușor.
Întîlnirea de astăzi cu scriitorul
Augustin Buzura va rămîne o
amintire greu de prețuit pentru cei
de azi, va rămîne o mândrie
pentru cei care vor veni să învețe
în această școală. Nu multă lume
se poate și se va putea mîndri cu o
asemenea șansă”. (inspectori
școlari, I. Pârvu, H. Teodorescu).

Pe lângă preocuparea sa de scri-
itor consacrat, Augustin Buzura a
fost și un constant și redutabil
ziarist. Ani la rând a condus ca
secretar de redacție iar apoi
redactor-șef revista „Tribuna”, iar

după ce s-a mutat la București a
scris în revista „Cultura”. 

A fost un constant critic, cu bune
intenții, a neajunsurilor societății
românești atât în timpul regimului
comunist, așa cum menționam
mai sus, dar și al noului regim
capitalist care este departe de
așteptările și speranțele noastre. 

În unul din articolele sale ne
spune că pe vremea lui Ceaușescu
era mereu prezent sloganul „Nici
o masă fără pește” fiindcă aveam
o flotă puternică, iar în pescuitul
oceanic eram pe locul doi în lume
cu nave moderne de pescuit,
adevărate fabrici plutitoare ce tot
la câteva luni descărcau în portul
Constanța mii de tone de conserve
cu carne de pește. Nimic n-a mai
rămas din toată flota românească
iar acum e la modă „Nici o zi fără
cătușe”, atât este de coruptă soci-
etatea românească actuală. Un alt
articol poartă semnificativul titlu
„Mândria de a fi slugă”.

Încă ceva amuzant, dar bogat în
conținut pentru scrierile lui
Buzura. El introduce în mod ofi-
cial în vocabularul limbii române
cuvântul „nechezol” care  nu
exista în nici un dicționar. Cu un
anumit prilej personajele sale nu
beau cafea, ci nechezol, acel
înlocuitor preparat din amestec de
cafea cu orz prăjit (orzul fiind
furajul preferat al cailor care
nechează). Ultimele ediții ale
dicționarelor sunt mai bogate cu
acest cuvânt ce are o mare încăr-
cătură de ironie.

Ne despărțim cu o lacrimă de
scriitorul Augustin Buzura dar nu
și de cărțile sale ce de acum nu-i
mai aparțin lui, ci patrimoniului
culturii românești la îmbogățirea
căruia și-a adus o substanțială
contribuție.

Ioan BEMBEA

O LACRIMĂ pentru scriitorul Acad. AUGUSTIN
BUZURA (22 sept. 1938 – 10 iul. 2017)   

S
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Lotul echipei Potaissa Turda s-a reunit vineri, 14
iulie, în Sala de Sport "Gheorghe Bariţiu", iar alături
de echipă s-a aflat şi primarul municipiului Turda,
Cristian Matei, care le-a adresat câteva cuvinte
sportivilor şi le-a urat mult succes în noul sezon.

Edilul s-a declarat impresionat "de ce am găsit aici,
de noua suprafaţă de joc, cu toate că nu scrie
Primăria Turda, dar se vor rezolva toate" şi şi-a
amintit de proiectul iniţiat exact cu un an în urmă.

În ceea ce priveşte lotul, trebuie menţionat că Silvian
Amihăesi a plecat la HC Vaslui, dar echipa se va
bucura de ajutorul turdenilor Dragoş Fleşer, Teodor
Pinţoiu, Daniel Pop şi Vlad Bulgaria.

Primarul Cristian Matei: "La  Turda s-a construit şi
această construcţie este din suflet pentru sufletele
noastre şi trebuie să rămână echipa noastră"

"Această zi coincide cu 14 iulie 2016 când existau
tot felul de discuţii la nivelul municipiului Turda, că
a venit noul primar care nu va continua problema cu
handbalul că are alte probleme de rezolvat.
Problemele sunt multiple, la nivelul municipiului, le
cunoaştem cu toţii, sunt ale noastre, nu sunt ale
altora. Dar problemele încep să se rezolve, aşa am
început şi în 14 iulie 2016, cu mult curaj. Am
informat pe toată lumea că nu există să se oprească
activitatea echipei de handbal, că handbalul trebuie
să rămână şi uite că am reuşit. 

Toată lumea lucrează cu abnegaţie, mobilizarea
echipei, a antrenorilor şi nu în ultimul rând a
preşedintelui a fost foarte mare, dat fiind faptul că
trebuia să demonstrăm, să conving Consiliul Local,
ei să se convingă, pentru aprobarea finanţărilor de
care este nevoie. 

În momentul în care avem un brand şi toată lumea
munceşte pentru o imagine cât mai mare şi o
percepţie cât mai bună atât pe plan local, cât şi euro-
pean, eforturile noastre trebuie să fie mai mari, iar la
pornirea proiectului m-am angajat ca o mare parte
din sumele necesare echipei de handbal să fie
preluate de la operatorii privaţi. Am reuşit într-o
măsură destul de mare, în sensul că dacă acum un an
erau 8 sponsori, s-a reuşit după un an sponsorii să fie
de trei ori mai mulţi, adică 22, şi sumele să fie
aproape de trei ori mai mari şi vom continua această
acţiune de externalizare pentru Consiliul Local a
sumelor care vor fi accesibile. 

Nu scădem ritmul cu Consiliul Local deoarece toată
lumea şi-a dat seama, accederea într-o cupă
europeană presupune un efort financiar deosebit.
Facem eforturi pentru a realiza cât de repede sala

polivalentă, nu este uşor, dar facem eforurile pentru
a obţine acei bani şi pentru a avea ceea ce am promis. 

Sumele care se obţin de la sponsorizările private în
acest moment cred că asigură un cadru propice
pentru ca echipa să rămână la standardele pe care şi
le-a propus şi ar trebui să vedem ce se poate face
pentru a suplini lipsa unor jucători accidentaţi sau
indisponibilizaţi. 

Pentru ca să evităm o sumedenie de accidente am
fost informat de preşedintele clubului că nu este
bună suprafaţa de joc, că trebuie renovată. Întotdeau-
na se punea problema fondurilor, dar am reuşit să
rezolvăm şi acest lucru şi sunt impresionat de ce am
văzut azi aici, este impresionantă suprafaţa de joc,
iar micile neajunsuri vor fi rezolvate. Facem toate
eforturile şi luptăm ca acest brand să nu se piardă.
Este formidabil ce a reuşit această echipă la Turda,
au oferte de plecare  în  alte părţi, dar ei au construit
aici, nu au cumpărat şi această construcţie este din
suflet pentru sufletele noastre şi trebuie să rămână
echipa noastră, a Turzii", a precizat primarul Cristian
Matei.

Flaviu Sâsâeac, preşedinte Potaissa Turda:
"Avem o echipă foarte frumoasă aici la Turda, 
o adevărată familie, un grup foarte unit"
Suprafaţa aceasta de joc este suprafaţa oficială de joc
a Federaţiei Europene de Handbal. Au fost voci care
spuneau că am cumpărat o suprafaţă pentru Cluj, dar
suprafaţa ne-a fost montată direct aici la Turda, la
Cluj societatea ne-a oferit o suprafaţă cu titlul de
împrumut, strict pentru finală. Suprafaţa nouă va
rămâne în beneficiul acestei echipei pentru ca şi anul
următor, datorită cerinţelor Federaţiei Europene de
Handbal, să jucăm toate meciurile până la finală la
Turda. Am spus până la finală, fiindcă unul din gân-
durile noastre pentru noul sezon este încercarea de a
ajunge din nou până în finala Cupei Challenge. Ne
dorim calificarea în play-off, celelalte echipe s-au
întărit foarte tare, facilităţile legislative au ajutat
mult adversarii noştri.

Cu toate acestea, ambiţia şi dorinţa nostră de a atinge
un obiectiv măreţ şi unic în noul sezon, acela de a ne
califica în primul rând în play-off şi apoi cât mai sus
între primele opt este unul realizabil, avem o echipă
foarte frumoasă aici la Turda, o adevărată familie, un
grup foarte unit. Nu suntem ca şi alţii, trei-patru pe
post, suntem câte doi şi acest grup se completează cu
ce am crescut noi în pepiniera noastră. Vom încerca
să-i bucurăm de cât mai multe ori pe suporterii
noştri. Aici, acasă, am fost o cetate greu de cucerit,
va fi mult mai greu, dar noi suntem aceiaşi şi deter-
minarea este mult mare", a precizat şi preşedintele
turdenilor, Flaviu Sâsâeac.

Calificarea în play-off şi apoi cât mai sus posibil între primele opt şi
calificarea în finala Cupei Challenge sunt obiectivele echipei turdene
pentru noul sezon.

Silvian Amihăesi a ales să plece la HC Vaslui, dar "au promovat
definitiv în lotul mare Fleşer, Pinţoiu, Pop Daniel şi Vlad Bulgaria,
jucători din propria pepinieră care credem noi că vor avea o ascen-
siune astfel încât să fie unii dintre cei mai buni jucători din Liga
Naţională în câţiva ani de zile", a precizat preşedintele turdenilor.

Zilele Municipiului Turda, care vor avea loc în perioada 11-13
august, reprezintă o bună ocazie pentru organizarea unui moment
festiv dedicat medaliatei cu bronz.

"Suntem cuprinşi pentru prima dată de când există proiectul Potaissa
Turda în ceea ce priveşte evenimentele zilelor Turzii şi am înţeles că
va exista un moment festiv privind performanţa din anul precedent.
Cu ocazia zilelor Turzii vom avea un turneu internaţional, la care
participă campioana României, campioana Belgiei şi a Olandei, şi
alte nume mari din România sau o echipă din Ungaria şi, zic eu, că
vom face paşii potriviţi pentru a începe sezonul care se anunţă unul
foarte, foarte greu",  a mai precizat Flaviu Sâsâeac.

În programul Zilelor Municipiului Turda a fost introdus Turneul
Internaţional dotat cu "Cupa Potaissa 2017", care se prezintă astfel:

Vineri, 11 august:
Ora 16: Minaur Baia Mare-Dunărea Călăraşi
Ora 18: Potaissa Turda-Dinamo Bucureşti
Ora 20: OCI Lions-Balmazujvaros KK
Sâmbătă, 12 august:
Ora 10: Balmazujvaros KK-Dunărea Călăraşi
Ora 12: Dinamo Bucureşti- Minaur Baia Mare
Ora 14: Potaissa Turda- OCI Lions

Andreas Samuel Bucșă, în vârstă de 17 ani, a participat în perioada
12-16 iulie la Campionatul Mondial pentru cadeți de la Nairobi,
Kenya și a câștigat medalia de bronz, intrând al treilea în finală cu
7,47 m. Pe primele locuri s-au clasat cubanezul Maikel Vidal (locul
întâi) și Lester Lescay (locul doi).

Toate pânzele sus! Potaissa Turda 
se pregăteşte pentru o nouă călătorie

handbalistică

Obiective măreţe 
pentru Potaissa Turda

Atletul turdean Samuel Bucșă 
a câștigat medalia de bronz 

la săritura în lungime 
la Campionatul Mondial 

din Kenya

Pagină realizată de redactorul sportiv Denisa MĂRGINEAN
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Maria Simina Morar este unul
dintre  tinerii care fac cinste
municipiului Turda. Talentată şi
muncitoare, Maria a ales să
practice karate şi  alegerea ei e
una fericită fiindcă tânăra sportivă
se laudă cu rezultate excepţionale.

Medaliată în numeroase concur-
suri naţionale şi internaţionale,
Maria Simina Morar este membră
a  echipei C.S.Politehnica Cluj-
Napoca, alături de care îşi conti-
nuă drumul spre succes.

Maria se poate lăuda cu două
medalii de aur și titlul de
campioană națională la karate, iar
în 2016 la Campionatul Mondial
WUKF DE KARATE desfăşurat
în Dublin, Irlanda, a fost de
asemenea la înălţime. Legitimată
atunci la Karate Club Turda,
Maria a devenit dublă campioană
mondială atât la kumite individual
cât şi pe echipe. De asemenea,
turdeanca  a câştigat titlul de
vicecampioană mondială la
secţiunea kata.

În acest an, la Cupa Dragon-Do
Karate WUKF, competiţie ajunsă
la a VI-a ediţie, sportiva noastră a
ocupat locul I la KATA INTER-
STILURI FETE 9-10 ANI şi la
KATA INTERSTILURI  FETE,
iar la ediţia a 17-a a Campio-
natului Național de Karate
WUKF la KATA SHOTOKAN/
S H I TO - RY U / G O J U - RY U / ,
Morar Maria Simina a urcat pe
prima treaptă a podiumului şi tot
locul I a obţinut şi la Kata Team şi
Kumite Team.

Karate. Maria Simina Morar, 
turdeanca cu rezultate excepţionale 

"Soveresan Andrei, unul dintre cei mai buni alergători de maratoane
montane din România, dar și din străinătate, a inițiat proiectul Arc
peste Carpați, în cadrul căruia va alerga, în luna iulie, întreg arcul
carpatic. Va porni din Sighetul Marmației și va urma principalele
creste montane până la Orșova. Întregul traseu are aproximativ 1.500
de kilometri", se precizează pe 1leu.galantom.ro.

"Proiectul Arc peste Carpați are ca scop strângerea de fonduri pentru
Spitalul Copiilor, un proiect al Asociației 1 Leu. Acest demers își
propune construirea unui spital pentru copiii cu afecțiuni oncologice.
Dacă doriți să ajutați copiii care suferă de una dintre cele mai grave
boli, puteți să îl susțineți financiar prin proiectul Arc peste Carpați.
Fondurile strânse prin acest proiect vor fi donate asociaţiei 1 Leu
pentru construirea Spitalului Copiilor.

Vom încerca să oferim cadou brățări, tuturor persoanelor care vor
dona pentru #spitalulcopiilor. Andrei poate fi urmărit accesând
următorul link: 
http://share.findmespot.com/shared/faces/viewspots.jsp?glId=0qD7
GQxDBUsopINdgnmn8mGGS2J3bPq5P 
MULT SUCCES ANDREI!", mai precizează sursa citată.

Arc peste Carpați 
pentru Spitalul Copiilor

În cadrul şedinţei Biroului Executiv din data de 27.06.2017 s-a apro-
bat organizarea în cadrul AJF Cluj a 3 competiţii: Liga Veteranilor
(pentru jucători peste 35 ani) şi Ligile Feminine U14 şi U12. 

În privinţa Ligilor Feminine U 14 şi U 12 s-a optat ca în acest sezon
să participe, pe două categorii de vârstă, fetele născute 2004-2005
(U14) şi 2006-2007 (U12), susţinând astfel Strategia FRF de
Dezvoltare a fotbalului feminin şi Proiectul UEFA, "Fotbal şi
Feminitate" 2017. 

Dintre jucătoarele participante în acest Campionat Judeţean, vor fi
selectate jucătoarele care vor forma Selecţionatele Judeţene U14 şi
U12 ce vor participa în fazele zonale şi naţionale în proiectul FRF
"Fotbal şi Feminitate".

Liga Veteranilor este un  campionat organizat de către Asociaţia
Judeţeană de Fotbal Cluj şi se adresează tuturor celor care au împlin-
it vârsta de 35 de ani sau o vor  împlini în anul în curs desfăşurării
competiţiei (ediţia 2017-2018: anul naşterii 1982 sau mai în vârstă
pentru anul 2017 şi anul naşterii 1983 sau mai în vârstă pentru anul
2018).

Trei competiţii noi la AJF Cluj 

Pagină realizată de redactorul sportiv Denisa MĂRGINEAN

foto: TurdaInfo
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APARTAMENTE 2 CAMERE
* Vând ap. 2 cam., Micro III, str.
Zorilor, etaj IV. Tel. 0740-656503.
* Vând ap. semidec., 2 cam., 42
mp., recent renovat complet,
izolat, cetrul Turzii, spațiu verde
propriu de 10 mp., pod și loc
parcare. Preț 26.000 euro neg. Tel.
0745-381144.
* Vând ap. 2 cam., în Turda, baie,
buc., zonă liniștită cu pomi și loc
de parcare. Tel. 0744-870295.

APARTAMENTE 3 CAMERE
* 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. 3 cam., 36 mp., Micro
I, str. Baladei, etaj IV, modernizat
termic și hidroizolat. Merită
văzut. Preț 75.000 lei neg. Tel.
0743-387262.
* Vând în Câmpia Turzii ap. 3
cam., conf. 2 și o căsuță
bătrânească. Tel. 0725-536050.

APARTAMENTE 4 CAMERE

* 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.
* Ofer spre vânzare ap. 4 cam.,
situat în Turda, str. dr. Ioan Rațiu
nr. 19. Tel. 0745-194261.

CASE
* Vând casă în cartierul
Primăverii, str. Ion Slavici, nr. 19,
demisol, parter, etaj, tencuită
interior, curent, branșament gaz
făcut. Preț 53.000 euro. Tel. 0741-
172968.
* Vând sau schimb cu ap. 2 cam.
+ dif., vilă duplex în Turda, la etaj
sunt 4 dormitoare, 2 cam. de
studiu, 2 băi, 3 holuri, 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,
cu sau fără mobilă, are 2 bal-
coane. Tel. 0743-664283.
* Vând casă cu 2 cam. și altele în
com. Frata. Preț 65.000 euro neg.
Tel. 0756-546634.
* Vând casă în Sat Petreștii de
Jos, curent trifazic, 2 mori în
funcțiune, acte în regulă. Preț neg.
Tel. 0748-263713.
* Vând casă la preț convenabil,
str. Principală, nr. 92, sat Livada,
nr. 92, com. Petreștii de Jos,
compusă din 2 cam., buc.,
cămară, baie, grădină 6 ari.  Tel.
0730-941865.
* Vând casă în centru Turda, str.

Castanilor, nr. 17, 1 cam., buc.,
beci, baie, centrală, termopane.
Tel. 0754-611901.
* Vând sau schimb cu teren arabil
extravilan, casă pe str. I.  Deleanu,
nr. 14, Turda, compusă din 2
cam., baie, living, 45 mp., curte
de 45 mp., construită în anul
1995. Tel. 0742-080545.

* 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 în Turda, zona Băi,
cu grădină de 1700 mp. Tel. 0723-
733100.
* Vând casă în Turda, centru, str.
A. Sever, nr. 17, 1 cam., buc.,
debara, locuibilă, 91 mp., curte
închiriată de 175 mp. Tel. 0748-
546946.
* 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 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 bătrânească în com.
Mihai Viteazul, utilități- grădină,
2 cam., 1400 mp., gaz, apă,
lumină, acte la zi, liberă și neg.
Tel. 0741-658646.
* 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 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 2 cam., buc., anexe,
curent, apă, gaz, Sat Luncani, nr.
178, grădină 15 ari, loc casă 10 ari
Luncani. Tel. 0741-746310.

TERENURI
* 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 în Turda, str. Caisului,
teren intravilan, 500 mp., front 22
m., utilități întabulat. Tel. 0758-
844393.
* Vând teren pentru cabană 5500
mp., curent 220 V- 380 V în loca-
litatea Râmetea, jud. Alba, trans-
formator 1000 kva (-2000 V la
400 V)-2 buc. Tel. 0745-980334.
* 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 teren intravilan, vie-
livadă 2900 mp., dealul Zânelor.
Tel. 0753-687081.
* Vând în Turda str. Săndulești,
teren 27 ari., front la 2 străzi, 15
m., utilit. la poartă. Preț 10
euro/mp. Tel. 0742-468145.
* 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

VÂNZĂRI DIVERSE
* Vând în Turda motocositoare în
stare perfectă, mobilă (dulap și
vitrină cu sertare), saltea
„Dormeo” iarnă – vară 2 m – 90
cm.- 25 cm. (nouă), masă cu 4
scaune. Tel. 0752-932808.

* Vând în Turda centrală pe
lemne 30 kw marca „Viadrus”,
echipată complet cu horn + cazan
100 l pentru apă caldă (se poate
proba), 3 geamuri din lemn cu 2
canate 1,60 x 1,20 în stare bună.
Tel. 0747-895162.
* 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 sat Livada 1.800 kg fân
din 2017. Preț 600 lei neg.  Tel.
0765-223840.
* Vând 2 cazane din cupru pentru
fiert țuică, toate îmbinările sudate,
capac. 120 l  și 50 l. Tel. 0753-
310099.
* Vând în Turda gheretă din lemn
12 mp., ușă, geam termop., situată
în curtea școlii Horea, Cloșca și
Crișan. Preț 2.100 euro neg. Tel.
0746-806802.
* Vând în Turda dvd player
„Elite” împreună cu sistem audio
„Home Cinema” estetic și
funcționare ireproșabilă, fără
reparații + cd originale de muzică
populară. Preț 400 lei. Tel. 0728-
842441.
* Vând în Câmpia Turzii ușă
metalică pentru ap. de bloc,
tricicletă electrică, sobă
„Kalorex” maro roșcată, 2 sobe
pentru cazan baie, 2 uși din fontă
pentru sobe teracotă, moară cu
palete pentru boabe (mălai),

mașină de cusut cu pedală (150
lei), scaune rabatabile culoare
roșu pentru Dacia, cazan pentru
distilat țuica + amestecător,
răcitor și soba unde se pune
cazanul + țeavă de golire. Tel.
0264-367366.
* Vând în Turda pui de canari.
Preț 50 lei/ buc. neg. Tel. 0749-
025476.
* Vând 7 rafturi din furnir stejar
natur 90 x 220 pentru magazin și
o tejghea, mașină de făcut pâine
„Mulinex XL” nou, tocător crengi
pentru compost, aparat foto
„Polaroid” poze color la minut,
cameră foto „Sony” cu casetă
mică, cuptor electric „Kinc” nou,
video „VHS Japonia” nou,
proiectoare ceață Renault Megane
și Tuning, tv sport alb negru diag.
35, binoclu Viena. Tel. 0744-
678668.
* Vând în Turda cărți și
dicționare. Tel. 0747-579759.
* Vând în Turda masă extensibilă
de cam. mică, cuier cu oglindă
pentru hol, mașină de cusut
„Casnica”, mașină de făcut tăiței
în stare f. bună. Tel. 0746-127588.
* Vând în Stejeriș familii de
albine cu sau fără lăzi și 1 ha de
pădure. Tel. 0756-565437 sau
0751-333052.
* 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 slănină afumată
și mașină de cusut „Ileana” tip
masă. Tel. 0743-679887 sau
0744-568039.
* Vând în Turda colțar cu ladă
pentru cameră, furtun de grădină
30 m., sfărmătoare manuală
pentru porumb, aparat de sudură +
căruț + mască, undițe pentru pes-
cuit, ochelari binoculari, diode de
putere 355 A, binoclu japonez de
vânătoare, mașină de spălat
„Bosch” (defectă și pentru piese),
compresor pentru vopsit, măsuță
mică cu blat sticlă, tuburi PCV
pentru sondă pompă, flori orna-
mentale, tv color diag. 72 cm.,
stereo. Tel. 0740-798399.

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

DONAȚII
* Donez cățelușă Labrador de un

an. Tel. 0744-963500.
* Donez colecția Ziarul 21, anul
2012-2013, în întregime. Tel.
0740-001887.

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.

* Tehnoredactez și listez lucrări
de diplomă și licență. Tel. 0745-
702908.
* 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.
* Pensionară, îngrijesc persoane
în vârstă sau copii. Fac și menaj
ușor. Tel. 0746-633664.

AUTO
* Vând în Turda Renault Kangoo,
motor 1500, diesel, dubiță, 75.000
km, fără evenimente, unic propri-
etar, a.c. Tel. 0744-678668.
* Vând în Turda mașină Hyundai
Atos, an 2002, 5 uși, motor 1000,
recent adusă, nu s-au scos nr.
roșii, arată bine. Preț 750 euro neg
sau variante. Tel. 0745-831811.
* Vând în Turda Ford Focus, an
fabr. 2000, motor 1.6, 16 V,
culoare vișiniu metalizat, cu
dotări multiple, perfectă stare de
funcționare. Preț 1.600 euro neg.
Tel. 0758-352430 sau 0758-
352430.

MATRIMONIALE
* Domn 68 ani, 182-95, singur,
dețin apartament și mașină, fără
permis, aș vrea să fac prietenie cu
o doamnă de 55-65 cu permis de
conducere, să-i placă viața la țară
și oraș. Tel. 0741-549693.

URĂRI

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

La mulți ani și încă 42 de
ani de căsătorie familiei
Iancu Neculai și Verona!
Fiul Nicușor, nora
Roxana și nepoții Maria
și Răzvan Iancu.

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.

Vând în Turda, zona industrială, ansam-
blu 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, ultramo-
dern), curte şi grădină, ST 1190 mp,
superfinisat, decorativă, lavabilă, g+f+p,
telefon, televiziune, internet, totul nou.
Preţ 200.000 euro sau schimb propri-
etatea pe 3 apartamente plus diferenţa în
bani la înţelegere. Tel. 0740-787369. 

P.F. DIRIGINTE DE ŞANTIER, Dom. 2, 3, Cat. Imp. B
Verific calitatea lucrărilor de construcţie pentru a întocmi
CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCŢIEI până la terminarea
lucrărilor, necesară pentru ÎNTABULAREA CONSTRUCŢIEI. 

P.F. RESPONSABIL TEHNIC cu EXECUŢIA (R.T.E.) Dom. I, IX.
Întocmesc întreaga documentaţie, conform Legii nr. 10/1995,
actualizată la 11.09.2015, privind Calitatea în construcţii pentru
CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCŢIEI, necesară la
ÎNTABULARE.

* ASISTENŢĂ TEHNICĂ la lucrări de construcţii: civile,
industriale, agrozootehnice, edilitare şi gospodării comunale.

Tel. 0744-218545, 0264-312340.
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

LOCALITATEA: _______________________________________________________

PREŢ: ________________________

TELEFON: _____________________ ZZIIAARRUULL  2211  nnrr..   2299

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.

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

NUMELE: ____________________________________ 

VÂRSTA: ______________________

LOCALITATEA: _________________________ 

ADRESA: ______________________________________________

TELEFON: _____________________
Tragerea la sorţi: vineri, 28 iulie 2017, orele 12.00, la redacţie, 
în Turda, str. Mihai Eminescu nr. 6-8.
Numele câştigătorilor vor fi publicate luni, 31 iulie 2017.
Premierea câştigătorilor: vineri, 04 august. orele 12.00, la redacţie

Ziarul 21 te trimite 
la iarbă verde!

7 premii, fiecare a câte o umbrelă de
plajă, un grătar + un premiu surpriză

SC EURO EXCHANGE SRL angajează 
casier schimb valutar

Cerinţe: persoană serioasă, responsabilă,
cunoştinţe IT. 

CV-urile se pot trimite la adresa 
angajari@bayern.ro. Detalii la nr. 0722-353444.

S.C.DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A., 
aflată în subordinea autorităţii locale şi care desfăşoară activităţi

de: construcţii de drumuri, căi publice; reparaţii şi întreţinere
drumuri şi căi publice; producerea şi comercializarea mixturilor

asfaltice şi a betoanelor de ciment; salubritate stradală, 
inclusiv dezapezirea cailor publice; servicii de întreţinere 

şi înfrumuseţare a zonelor verzi, producţie legume şi flori;
întreţinere şi reparaţii auto,coloană auto. 

Pentru asigurarea numărului optim de personal angajează:  

1 LUCRĂTOR COMERCIAL LA SECTOR SERE 
Cerinţe: 
• 2 ani vechime în domeniu; 
• Studii medii- bacalaureat; 
• Curs de calificare în vânzări;  
• Bună cunoaştere a pieţei de produse similare; 
• Spirit de ordine şi disciplină; 
• Abilităţi comerciale şi de comunicare; 
• Acurateţe privind vânzările şi documentele întocmite; 
• Atenţie la detalii, rezistentă la efort. 

Se oferă: 
• Salariu motivant; 
• Tichete de masă; 
• Alte beneficii, în conf. cu CCM  la nivel de unitate. 

1 INGINER / TEHNICIAN HORTICULTOR LA
SECTOR SERE 
Cerinţe: 
• 2 ani vechime în domeniu; 
• Studii  superioare/tehnice de agronomie, specializarea

horticultură;  
• Capacitate de planificare strategică, de mobilizare pentru

obţinerea rezultatelor planificate; 
• Persoană hotărâtă, disciplinată, promta, decisă; 
• Abilităti foarte bune de organizare şi comunicare 
• Abilităti operare calculator, în special pachetul Microsoft

Office; 
• Atentă la detalii, rezistentă la efort 

Se oferă: 
• Salariu motivant; 
• Tichete de masă; 
• Alte beneficii, în conf. cu CCM  la nivel  de unitate. 

Pentru  a aplică la aceste posturi, trimiteţi un CV,  la adresă de
email: office@domeniulpublicturda.ro, fax 0264-317085 sau la

sediul unităţii din Turda, str. P.Maior, nr.4 - Serv.R.U.-A.                       

Societate întreţinere toalete
automate inteligente angajăm

electromecanic 
sau automatist pentru
mentenanţa toaletelor 
automate din Turda, 

posesor permis cat. B si auto
personal. 

Tel. contact 0733-504528.

Dacă vrei un website
modern, cu toate pretenţiile
actuale şi un panou pentru
administrarea comenzilor,
rezervărilor, clienţilor, etc,
adică tot ce e nevoie pentru 

o pensiune, sună la 0728-
297969.

Daghemana
angajează

manipulanţi
marfă. 

Info la tel.
0722.246231.

Medic de familie în Câmpia
Turzii angajez asistent/ă doar
cu experienţă în programele

de internet ale Casei de
Sănătate. Salariu avantajos.

Tel. 0756-256252.

Restaurant Expres angajează
femeie pentru curăţenie. Inf.

tel. 0752-210024

Licitaţie publică - cu ofertă în plic, în vederea
atribuirii în folosinţă a unei parcele 

disponibile în Parcul industrial Câmpia Turzii 

S.C. Parc Industrial Câmpia Turzii S.A. (Societate-Administrator
al Parcului industrial Câmpia Turzii) anunţă public lansarea
ofertei de atribuire în folosinţă, prin licitaţie publică, a două
parcele de teren disponibile pentru realizarea de investiţii în
perimetrul Parcului Industrial Câmpia Turzii (str. Laminoriştilor
nr. 169): după cum urmează:
- Parcela Lot 3 – în suprafață de 8100 mp;
- Parcela Lot 5 – în suprafață de 6706 mp pe care se află o hală de
897 mp. 

Destinaţia parcelelor  o reprezintă -Activităţi de
producţie/servicii.

Licitaţia publică se va desfăşura în ziua de 21.07.2017 ora 12  la
sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii sala Europa.

Depunerea ofertelor  se va face în perioada  23.06.2017 –
20.07.2017 ora 16. 

Relaţii suplimentare referitoare la documentaţia de licitaţie,
condiţiile de participare la licitaţie şi calendarul licitaţiei pot fi
obţinute la sediul S.C. Parc Industrial Câmpia Turzii S.A. str.
Laminoriştilor  nr. 2-4, zilnic între orele 8-15 de la director Parc
Industrial, Remus Matei - tel. 0757-675519  sau consilier juridic
Cătălin Văsie tel.0745-315589, ori accesând www.parcindustrial-
campiaturzii.ro.

S.C. ME DO SABĂU, soci-
etate în nume colectiv, cu
J12/1034/1992, declar pier-
dut Certificatul constatator
de la suspendare. Se declară
nul.

Pierdut Certificat de
Înregistrare Fiscală de la
Clubul Sportiv Arieşul Mihai
Viteazu. Îl declar nul.

S.C. Daliana Com S.R.L.,
J12/290/1997, declar pierdut
Certificatul Constatator de la
punctul de lucru. Se declară
nul.

Benzinăria A&A angajează
şef staţie carburant,
gestionar, vânzător,

pompagiu, ajutor ospătar,
femeie serviciu, contabil. 

CV-urile se depun la firmă,
pe variantă, iar informaţii se

pot obţine la tel. 
0744-537169.
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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

ZIARUL 21
17 - 23 iulie 2017

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)

INTERREGIO începând cu 1 iunie (sosire din Cluj-Napoca, plecare spre Cluj-Napoca)
Rang Tren    Sosire            Plecare              Rang Tren    Sosire            Plecare       
IR-     15884  04.40 - 15883 04.50                 IR-    15890  10.13 - 15889 10.20
IR-     15886  07.19 - 15885 07.30                 IR-    15888  17.40 - 15887 19.10
15884 şi 15883 nu circulă sâmbăta, duminica şi în sărbători legale

BERBEC 
Aceşti nativi beneficiază de aspecte benefice,
care le vor permite chiar să fie promovaţi.
Pleacă la drum marţi şi au grijă să ascundă
motivul. Familii reunite sau doar bună înţelegere
între parteneri. Nativii din al treilea decan sunt
întregul interval cei mai admiraţi, îndeosebi pen-
tru talentele de care dau dovadă. Nu este exclus
să fie vorba şi de dezamorsarea unor diferende
de natură artistică. Împreună cu Fecioarele
alcătuiesc întregul interval un "cuplu" de aur.  

TAUR 
Vor apărea întregul interval conflicte destul de
importante între şefi şi colaboratori sau, mai
precis, între Tauri şi Vărsători. Poate fi vorba
însă şi de o stare generală de confuzie şi de
melancolie, datorate nevrozei de "vară" care
acţionează în forţă! Vor avea de suferit din cauza
nerăbdării şi a luării deciziilor sub imperiul
mâniei atroce doar Taurii din  primul decan.
Ceilalţi nativi au o stare de rău inexplicabilă
(eventuale colici abdominale).  

GEMENI
Aproape toţi nativii primesc la începutul
săptămânii veşti neplăcute şi, cu toate că au
foarte mult de lucru, vor trebui să lase totul baltă
şi să plece la drum. Li se oferă şi bani miercuri,
iar nativele au surprize plăcute seara. Pentru toţi
nativii, ziua de luni va aduce unele conflicte
mari cu prietenii şi dorinţa de a-i pedepsi exem-
plar. Din fericire, înregistrează succese după
succese, sunt mai calmi şi mai amabili, iar cei
tineri clocotesc de planuri.  

RAC
Dacă pe Lei, Racii îi ajută necondiţionat, pe
Capricorni îi terorizează cu bună ştiinţă, fiind
convinşi că astfel vor avea succes în a obţine
ceea ce îşi doresc. Toţi nativii primesc cadouri şi
fac declaraţii de dragoste cui nu trebuie. Orice
s-ar întâmpla, există un echilibru în toate
evenimentele. Sunteţi din nou "vedete", în
sensul că îi ajutaţi pe toţi să-şi rezolve pro-
blemele (mai ales cele profesionale). Cei din
ultimul decan se îndrăgostesc la prima vedere.  

LEU 
Aceşti nativi sunt destul de nervoşi şi trebuie să
facă mari eforturi pentru a fi diplomaţi, ca să nu
piardă un sprijin financiar. Sunt fericiţi,
deoarece reuşesc să-şi achite toate datoriile şi
pot să facă investiţii în viitor. Cei din al doilea
decan au o activitate artistică. Toţi nativii sunt
întregul interval lacomi şi pofticioşi. Nativele
vor consuma prea mult alcool, iar nativii vor
mânca prea mult. Există pericolul ca
medicamentele să aibă efect contrar.  

FECIOARA
Acest interval este mai mult decât interesant,
deoarece norocul apare la mijlocul intervalului
şi se pare că veţi încasa bani. Sunteţi toată
săptămâna un pic prea încăpăţânaţi şi nu-i iertaţi
pe cei care se opun deciziilor dv. Este foarte
posibil ca tocmai acum să fie descoperite noi
talente, mai ales în muzică şi dans. Este vorba de
posibilităţi de afirmare, valabile mai ales pentru
cei născuţi în al doilea decan. Nu sunteţi
degeaba optimişti - primiţi bani şi vineri!  

BALANŢA
Reuşiţi să restabiliţi o atmosferă mai calmă între
dv. şi prieteni, dar situaţia din propria casă nu vă
mulţumeşte şi există momente când parcă aţi
vrea să plecaţi unde vedeţi cu ochii. Partenerul
de viaţă este înţelept, însă şi foarte pretenţios.
Nu vă înţelegeţi nici cu rudele, nici cu vecinii.
Este adevărat că sunteţi şi foarte sensibil, numai
că nimeni nu ar rezista criticilor permanente şi
bârfelor "colorate". Din punct de vedere
profesional, situaţia se reglementează.  

SCORPION 
Vă descoperiţi talentele cu ajutorul colegilor
dăruiţi cu multe calităţi. Primiţi şi bani, marţi şi
miercuri, faceţi multe drumuri scurte şi sunteţi
mai vorbăreţ decât până acum. Elevii au noroc
maxim şi îşi iau examenele! Veţi face multe
drumuri scurte la o rudă apropiată bolnavă, dar
nu veţi pregeta să începeţi şi o curăţenie
generală. Speraţi că veţi primi ajutor din partea
unor prieteni, dar sprijinul lor este de scurtă
durată. Mai primiţi bani tocmai sâmbătă!  

SĂGETĂTOR 
Veţi cheltui din nou foarte mulţi bani, pentru că
sunteţi anunţat în ultimul moment că trebuie să
faceţi un drum mai lung, exact la mijlocul
intervalului. Veţi fi calm în continuare, dar şi
foarte sensibil la ceea ce cred ceilalţi despre dv.
Nu aveţi încotro joi şi trebuie să "îmbunătăţiţi"
realitatea pentru cineva care este foarte insistent.
Aveţi mai puţin de lucru ca de obicei vineri, dar
aveţi şi multe drumuri de făcut. De prieteni şi
vecini binevoitori nu duceţi lipsă!  

CAPRICORN 
Reuşiţi să vă împăcaţi cu toată lumea, doar
pentru că nu mai aveţi timp să despicaţi firul în
patru. Sunteţi contactat de diverse persoane
pentru a participa la activităţi noi. Se poate
spune că aveţi mult noroc la serviciu. Prieteni
ciudaţi joi! Cu toate că aveţi foarte mult de
lucru, trebuie să plecaţi la drum. Este posibil ca
tocmai din cauza acestei noi ocupaţii să fie
necesar să stabiliţi noi contacte. Părinţii sunt din
ce în ce mai diplomaţi!  

VĂRSĂTOR 
Sunteţi din nou în pragul unei depresii. Se pare
că aveţi iar probleme cu serviciul, însă prietenii
nu vă uită şi vă ajută cât de mult pot. Pentru cei
căsătoriţi apar gânduri de despărţire, miercuri.
Apar şi multe drumuri neplanificate. Aveţi şanse
să recuperaţi joi nişte sume destul de importante,
care vă vor permite să vă achitaţi integral datori-
ile. Nu sunt excluse scandalurile din cauza
invidiei celor din anturaj. Nu aveţi timp să
plecaţi în weekend din cauza contractelor.  

PEŞTI
Nu vor exista probleme deosebite nici în ceea ce
priveşte serviciul, nici în ceea ce priveşte
căsnicia. Dimpotrivă! Partenerul de viaţă chiar
vă ajută să finalizaţi toate proiectele. Începeţi
săptămâna prin a primi sume importante cu care
doriţi să faceţi surprize plăcute familiei. În
căsnicie, lucrurile se complică vineri -
partenerul este când foarte calm şi tandru, când
prea agresiv. Atmosferă încărcată de senzualitate
duminică!  



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
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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
17 - 23 iulie 2017

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

e-mail: radpturda2004@yahoo.com

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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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. 

TERASA

A căutat scandal şi a rămas fără dinți!

n turdean de 20 de ani a
rămas fără dinți, după un
pumn aplicat de unul din

frații Martinovici, foști boxeri de
performanță din Câmpia Turzii.

“La data de 12 iulie a.c, Poliţia
municipiului Turda a fost sesizată,
prin plângere prealabilă, de un
bărbat de 20 de ani, din Turda,
despre faptul că, la data de 12
iulie a.c., în jurul orei 00:30, în
timp ce se afla la intersecţia
străzilor Calea Victoriei şi Liane-
lor, a fost agresat de către un grup
de persoane necunoscute. În
cauză se fac cercetări sub aspectul
săvârşirii infracţiunii de loviri sau
alte violenţe, faptă prevazută de

Codul penal”, a declarat ag. şef
adj. Adrian Ştefan, purtător de
cuvânt al I.P.J. Cluj, pentru
Gazeta de Cluj.

Care este varianta  „victimei”?
Gazeta de Cluj relatează spusele
“victimei”: ”N-am crezut că mi se
poate întâmpla ca la o oră atât de
înaintată, după miezul nopţii, în
momentul în care am coborât din
maşină ca să-mi cumpăr un ham-
burger de la un fast-food din
Micro 3 Turda să am parte de o
asemenea „întâmpinare”. Am
coborât din maşină, împreună cu
un prieten şi, brusc, am  fost
interceptat de unul din cei doi
fraţi, celălalt şi alţi doi amici de-ai
lor stând în apropierea unei
maşini parcată în apropiere. Când

ne-a văzut, acesta i-a strigat
fratelui său: „Adă, adă!” Şi acesta
a scos, rapid, din maşină o bâtă
sau o ţeavă, nu ştiu exact. Cu ea
l-a atacat pe prietenul meu. Acesta
însă a reuşit să pareze lovitura,
dar totodată a reuşit să scape prin
fugă. (...) Merg până în pânzele
albe şi nu-l iert pe individ, îl fac să
plătească – deoarece nu ne aflăm
în Vestul Sălbatic ca să baţi pe
oricine ţi se năzare, doar când îl
vezi pe stradă.

Ce s-a întâmplat de fapt?
Varianta lui Radu Martinovici
“Sunt niște declarații false, și
niște acuzații grave! În primul
rând noi eram la fast food, iar ei
(n.r. victimele) au oprit mașina în
sensul giratoriu s-au dat jos și au

venit către noi amenințător,
spunându-ne dacă-i mai cunoaș-
tem. Ei au mai căutat scandal de
mai multe ori, anul trecut, în
octombrie, la Caribic, 6 inși au
năvălit peste prietenul meu și
peste fratele meu, și atunci cu
pretenții de interlopi au zis că ne
pun interdicție pe Turda, noi nu
ne-am dus la poliție. Ne-au
întrebat dacă-i mai cunoaș-tem, și
ne-au zis haideți mai în jos să vă
arăt ce vă fac, arătându-ne un bri-
ceag, sau ce o fi avut în buzunar.
În timpul ăsta unul dintre ei a încercat
să vină prin spate să mă lovească,
atunci eu doar m-am apărat!

Au declarat că: băuţi bine, încer-
căm să facem legea prin diferite
discoteci! Eu în primul rând nu

beau, nu e genul meu de viață, iar
anul acesta am fost odată la un
majorat si odată la un bal. Cine
mă cunoaște știe că sunt un tip
liniștit, niciodată nu caut scandal,
îmi văd de treaba mea, am lucruri
mai importante de făcut. La
poliție s-au dat victime, dar la
telefon ne-au amenințat. Nu
doresc să se mai repete astfel de
episoade, am fost în legitimă
apărare”, ne-a declarat Radu
Martinovici, cel acuzat de vio-
lență.

În apărarea celor declarate de
Radu Martinovici pot sta probele
video (dacă există camere în
zonă), dar și persoanele care se
aflau în momentul respectiv la
fast-food.

U
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