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Câmpia Turzii are şapte
noi cetăţeni de onoare
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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

SALINA TURDA
Program de funcţionare: Luni - Duminică 09.00-19.00;
Ultima intrare: ora 18.00
SC Turda Salina Durgău SA; www.salinaturda.eu
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Câmpia Turzii are şapte noi cetăţeni de onoare
personalitate juridică, dar şi
proiectul privind indemnizaţia
consilierilor locali.

Denisa MĂRGINEAN

Î

n ultima zi a lunii iulie,
Consiliul local al Municipiului Câmpia Turzii
s-a întrunit într-o şedinţă extraordinară care s-a
desfăşurat în sala de şedinţe a
Palatului Cultural "Ionel Floaşiu".
Pe ordinea de zi s-au aflat mai
multe proiecte de hotărâre, 11 dintre ele având în vedere conferirea
titlului de Cetăţean de Onoare.

Au urmat lungi şi obositoare
discuţii, cu foi în faţă şi cu o
veşnică întrebare: Noi ce votăm?
Salariul de bază sau coeficienţii?
Au urmat şi altele: E corect ce
votăm, dacă votăm şi sunt greşeli
ce efecte vor avea? E corectă formularea, gramatical e corect?

"Şedinţele extraordinare se
convoacă în caz de forţă majoră
sau urgenţă, care este urgenţa?", a
întrebat consilierul Adrian Mischian.
"Urgenţa e că mâine (n.r 1 august)
avem şedinţa solemnă cu ocazia
Zilelor Municipiului Câmpia
Turzii şi vrem să acordăm titlul de
cetăţean de onoare", a fost replica
primarului Dorin Lojigan.
Aşa cum era de aşteptat, duelul
verbal a continuat, Adrian Mischian declarându-şi nemulţumirea
faţă de proiectele propuse: "Toţi
sunt oameni respectabili, profesionişti, dar până la acordarea
titlului de cetăţean de onoare e
cale lungă. Ce se întâmplă aici
este peste puterea mea de înţele-

gere. Ȋmi pare rău că sunt aici,
cetăţenii aşteaptă mai mult de la
noi. Ȋmi pare rău că am ajuns în
Consiliul local", a încheiat
Mischian.
Evident, replica primarului Dorin
Lojigan nu a întârziat să apară:
"Daţi-vă demisia! Avem dreptul la
opinie şi dumneavoastră nu ne
puteţi îngrădi acest drept".
În cele din urmă s-au distribuit
buletinele de vot şi rezultatele au
fost următoarele:
Radu Florin Borza -18 voturi
pentru, 1 împotrivă

Tănase Moldovan -17 voturi
pentru, 2 împotrivă
Nicolae Rabb- 19 voturi pentru
Arpad Dorin Racz- 14 voturi
pentru, 5 împotrivă
Nicuşor Lăcătuş- 12 voturi
pentru, 7 împotrivă
Ioan Alexandru Gabor- 19 voturi
pentru
Aurora Hermina Mihai- 6 voturi
pentru, 12 împotriva
Alexandru Ştefan Mihai-6 voturi
pentru, 12 împotriva
Amalia Chiper Iurian- 7 voturi
pentru, 11 împotriva
Petru Santeiu- 11 voturi pentru, 7
împotrivă

Ioan Mihăşan- 8 voturi pentru, 10
împortivă
Interesant este faptul că Petru
Santeiu a primit anul trecut titlul
de cetăţean de onoare al oraşului
Turda, iar începând de acum e şi
cetăţean de onoare al oraşului
Câmpia Turzii!
S-a discutat apoi proiectul de
hotărâre
privind
stabilirea
salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Câmpia Turzii, a instituţiilor şi serviciilor publice, fară

Dar, noroc cu amendamentele! Cu
ele s-a rezolvat totul, s-a obţinut şi
votul, în unanimitate, şi deci toate
bune şi frumoase. Oamenii îşi iau
salariile la timp, că doar nu ne
putem juca cu salariile, iar în
privinţa indemnizaţiilor, consilierii noştri au 4% pentru şedinţa
ordinară şi 6% pentru două
şedinţe de comisie.
În loc de concluzie, las la alegerea
cititorului cele două variante de
mulţumire: "mulţumim Guvernului care şi-a ţinut promisiunile şi
îşi îndeplineşte obiectivele"
(Gheorghe Rece) sau "mulţumim
Consiliului local care votează
acest proiect de hotărâre, nu
Guvernului" (Adrian Antal).
Oricare ar fi alegerea, tot e bine că
mulţumim!

Elevele de nota 10 ale municipiului Câmpia
Turzii, premiate de primărie

Sergiu JUCAN

M

aria Mărgărițoiu și Ioana Diana
Mureșan, elevele de nota 10 ale
municipiului Câmpia Turzii,
ambele foste eleve ale liceului Pavel Dan,

care au obținut nota maximă la examenul
de Bacalaureat în 2017, punând astfel
Câmpia Turzii pe o hartă națională a
excelenței, au fost premiate de către Dorin
Lojigan, primarul municipiului Câmpia
Turzii, în cadrul ședinței festive care a mar-

cat debutul Zilelor Municipiului Câmpia
Turzii.

Municipiului Câmpia Turzii pentru a le
recunoaște meritele.

După ce elevii de nota 10 din județul Cluj
au fost premiați de prefectura județului cu
câte o diplomă, a venit rândul primăriei

Astfel, pe lângă diploma de apreciere a
performanței lor, fostele eleve ale liceului
Pavel Dan au primit și câte 1000 lei.
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Primăria municipiului Turda

Adresa: P-ţa 1 Decembrie 1918 nr. 28, cod 401184
Telefon: 0264-313160;
0264/980 - Telefonul Cetăţeanului
Fax: 0264-317081 0264-317082
Email: primaria@primariaturda.ro
Pagina web: www.primariaturda.ro
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Festival Internațional
de Teatrul la Turda

Audienţe Primar Cristian Octavian Matei:
miercuri: 14.00
Viceprimar: Lucian Nemeş: joi 10.00-12.00

Primăria municipiului Câmpia Turzii

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

Primăria comunei Mihai Viteazu

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

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

Primăria comunei Viişoara

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

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

Primăria comunei Luna

Adresa: Luna, str. Principală nr. 192, cod 407360
Tel. 0264-368236; Fax: 0264-368236
E-mail: primaria_luna@yahoo.com;
web: www.primaria-luna.ro

T

eatrul Aureliu Manea
Turda organizează în
toamna acestui an, respectiv 8-17 septembrie Festivalul
Internațional de Teatru. Acesta
continuă tradiția Festivalului
„Teatru pe drumul sării”, devenind
din acest an internațional și fiind
deschis la noi concepte.
Vom avea secțiuni noi, pe lângă
spectacolele jucate în teatru, vor fi
și reprezentații outdoor, de stradă
sau în parcuri.
Festivalul se adresează tuturor
categoriilor de vârstă, de la cei mici

la cei mari, atât locuitorilor
orașului, cât și turiștilor care trec
pragul țării și celor din împrejurimi
iubitori de teatru.

tivalului vor fi de neratat.”, a
declarat managerul teatrului,
Cătălin Grigoraș.

Înscrierile s-au făcut până la 01
august, iar pentru preselecții s-au
înscris peste 50 de teatre din țară și
străinătate cu peste 73 de spectacole.

De asemenea, pe lângă secțiunea
indoor, festivalul va avea și o
secțiune outdoor care va fi creionată
cu momente spectaculoase jucate
pe pietonala orașului sau în parcul
central.

„Le mulțumesc tuturor celor care
s-au înscris. Comisia de selecție are
o misiune foarte grea deoarece
marea majoritate sunt spectacole
foarte bune. Cu siguranță, spectacolele care se vor juca în cadrul fes-

În zilele ce urmează vom reveni cu
informații referitoare la selecția
spectacolelor și la programul de
festival. Așadar, în toamnă vă
invităm la teatru să vă bucurați de
artă.

Expo Câmpia Turzii în a II-a
zi a Zilelor Municipiului
Câmpia Turzii

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

Primăria comunei Tureni

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

Primăria comunei Aiton

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

Primăria comunei Tritenii de Jos

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

Sergiu JUCAN

Î

n a doua zi a evenimentelor ce marchează
Zilele Municipiului Câmpia Turzii, Piața
Tricolorului din localitate a fost gazda Expo
Câmpia Turzii, un eveniment în care firmele
din Câmpia Turzii, meșteșugari locali, dar și ONG-uri
au expus pentru cei prezenți, într-o atmosferă de
sărbătoare, întreținută de DJ Ovy, dar și de famfara
Promenada din localitate, iar ca o surpriză, majoretele
din Câmpia Turzii au dansat pentru cei prezenți.

”Prin organizarea primei ediţii a EXPO CÂMPIA
TURZII ne dorim să susţinem cu succes dezvoltarea
mediului de afaceri local şi să contribuim la promovarea acestuia, încurajând spiritul antreprenorial şi
dezvoltarea fiecărei pasiuni în parte”, a declarat Dorin
Lojigan, primarul municipiului Câmpia Turzii.
Expoziţia a fost deschisă în intervalul orelor 16.0020.00, tot aici fiind expusă și motocicleta realizată într-un garaj din Câmpia Turzii de Dorin Racz, care a
câștigat locul 6 în lume la un concurs al constructorilor
de motociclete.
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În curând, turdenii vor primi bani
pentru predarea deșeurilor reciclabile

Emil HĂLĂŞTUAN

C

el mai târziu de la
începutul anului viitor,
turdenii vor putea preda
deșeurile reciclabile, respectiv
hârtie, doze de aluminiu, produse
electrotehnice și electronice, la
cinci stații de preluare, amplasate
în acest scop în oraș. Persoanele
care predau deșeuri reciclabile
vor primi bani lichizi sau
vouchere.
Potrivit acordului voluntar încheiat joi, 3 august, între Primăria
Turda și mai multe companii din
grupul românesc de reciclare

Green Group, în cel mult două
luni va începe instalarea celor
cinci stații inteligente de colectare
a deșeurilor reciclabile. Turda este
a treia localitate din țară, după
Buzău și Florești, cu care Green
Group a încheiat un acord
voluntar pentru colectarea deșeurilor reciclabile.

(director general la compania
Total Waste Management) și Adin
Ionescu (director general la Next
Eco Recycling). La ceremonie a
asistat și Camillo Torta, directorul
general al companiei Prival
Ecologic Servis, operatorul ce
prestează servicii de salubritate
publică în Turda.

Din partea autorităților locale
acordul a fost semnat de către primarul Turzii, Cristian Matei, iar
din partea Green Group, de Aurel
Pop (reprezentant Green Glass
Recycling), Doinița Mihai (managerul sistemului de colectare
SIGUREC), Constantin Cristea

Cele cinci stații amplasate la
Turda vor deveni funcționale până
la sfârșitul anului 2017, au
precizat reprezentanții unor companii ce fac parte din Gren Group,
cu prilejul semnării acordului
voluntar încheiat cu autoritățile
locale, ceremonie desfășurată joi,

3 august, de la ora 11, la Sala
Mare a Primăriei din Turda. Cele
cinci stații, ce urmează să fie
amplasate în zone rezidențiale și
în apropierea unor școli din Turda
vor fi deservite de câte un angajat.
Potrivit reprezentanților Green
Group, o stație inteligentă de
colectare selectivă a deșeurilor se
va amplasa, până cel mai târziu în
luna noiembrie și în apropierea
Salinei.
În prologul întâlnirii, primarul
Turzii, Cristian Matei, a declarat
că acest acord continuă eforturile
întreprinse de administrația locală

pentru sporirea gradului de
curățenie a orașului. ”Bateriapilot de pubele subterane, instalată anul trecut în microraionul III
al cartierului Oprișani reprezintă
un succes. Cetățeni din alte
cartiere ale Turzii transportă
acolo, cu autoturismele personale,
deșeurile din gospodăriile proprii.
După aproape un an de
funcționare, bateria nu a suferit
nicio stricăciune”, a spus Matei.
De aceea, primarul Turzii a dat
asigurări că ”într-o lună-două, se
vor mai instala și alte baterii de
pubele subterane în oraș”.

Școală de vară pentru copii
din familii defavorizate

Emil HĂLĂŞTUAN

Z

ece copii din Turda vor petrece
cinci zile într-o tabără organizată
la Lunca Largă, sat ce face parte
din comuna Ocolișel. Cei zece copii, elevi
cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani, care
învață la școlile Avram Iancu, Ioan Opriș,
Horea, Cloșca și Crișan, toate din cartierul
turdean Oprișani, respctiv la școala
Waldorf, din aceeași localitate, vor petrece
acolo cinci zile din vacanța de vară. Grupul
copiilor, însoțit de către profesoara Dorina
Arion, va pleca în 20 august și se va
întoarce în 25 august.
Programul celor cinci zile de tabără

prevede participarea copiilor la jocuri
sportive și la confecționarea de măști, în
vederea organizării unui carnaval. Copiii
vor participa la un concurs de teatru și la
unul de recitare, a precizat profesoara
Dorina Arion, inițiatoarea organizării
acestei tabere.
Tabăra, în fapt o școală de vară cu tema
”Eu, în oglindă” are drept scop să-i învețe
pe elevi să își descopere punctele forte,
ceea ce îi va ajuta să se transforme în
luptători. În zilele de 22 și 24 august, copiii vor participa la programele de
autocunoaștere, susținute de către asistentul-psiholog Rodica Moldovan, din ClujNapoca.

Cei zece copii selectați pentru a participa
gratuit la această tabără, provin, în special,
din familii monoparentale și au obținut
rezultate bune și foarte bune la învățătură în
anul școlar 2016-2017, a mai menționat
profesoara Dora Arion.
Organizată la ”Tabăra de odihnă și creație
Țara Moților” a filialei turdene a societății
cultural-patriotice ”Avram Iancu” din
Lunca Largă, comuna Ocolișel, școala de
vară se desfășoară sub egida Asociației
pentru Reprezentare Civilă (ARC) din
Turda, ce a primit, în acest scop, 4500 de
lei, bani alocați din bugetul Turzii, potrivit
prevederilor Legii 350, cu privire la
finanțarea, din fonduri publice, a unor

proiecte inițiate de organizații neguvernamentale.
Diferența de bani, pentru completarea
sumei de 6 mii de lei, ce acoperă costurile
găzduirii copiilor timp de cinci zile la
tabăra de la Lunca Largă, a provenit din
resurse financiare ale Asociației pentru
Reprezentare Civilă (ARC) în cadrul
căreia, pe lângă profesoara Dorina Arion,
ce deține funcția de președinte, mai
activează Ana-Maria Revnic, Mariana
Dobra și Claudia Ciugulea.
Fostul senator clujean Alexandru Cordoș
susține, de asemenea, manifestările organizate sub egida ARC.
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A început montarea noilor stâlpi în Câmpia
Turzii. Arată minunat!

Sergiu JUCAN

L

ucrările din municipiul
Câmpia Turzii sunt în
toi, deranjul provocat de
introducerea cablurilor prin subteran se aproprie de final, odată cu
pericolul la care suntem expuși
datorită cablurilor aflate pe stâlpii
din municipiu. Prin proiectele
intreprinse de administrația de la

Câmpia Turzii, orașul se va
schimba total, Piața Mihai
Viteazu, mai exact zona de la
magazinul Rombiz până pe lângă
hotelul Tiver și strada Aurel
Vlaicu va fi reabilitată total, vor
apărea parcări noi, trotuare,
mobilier urban, parcuri de joacă.
Însă noutatea o reprezintă dispariția vechilor stâlpi care susțin

zeci de cabluri electrice ori ale
companiilor de internet sau televiziune şi care reprezintă un pericol pentru toți, în orice moment
mecanismele care le susțin pot
ceda punând astfel în pericol viața
pietonilor. În săptămâna care tocmai s-a încheiat a început montarea noilor stâlpi de iluminat public, un iluminat inteligent.
Noii stâlpi au o arhitectură

frumoasă care cuprind două tipuri
de iluminat: pentru partea
carosabilă și pentru cea pietonală,
dar și două modele de stâlpi,
prima cea prezentată mai sus, iar a
doua variantă fiind exclusiv
pentru partea pietonală.
“Stâlpii de iluminat public, cu
toate cablurile spânzurate de ei
vor dispărea. Prin montarea cor-

Jaf în plină zi la un magazin Vuşcan a fost schimbat.
Clujul are un nou prefect
din Câmpia Turzii

G

uvernul a decis în
şedinţa de vineri
schimbarea lui
Gheorghe Vuşcan din
funcţia de prefect al
Clujului şi numirea în
această funcţie a lui Aurel
Cherecheş.

Sergiu JUCAN

J

oi, 3 august, în jurul orelor 14.30, la un magazin din centrul
orașului a avut loc un furt mai puțin obișnuit. O persoană a intrat
în magazinul Oncos, a deschis sertarul de la casa de marcat și a
furat apoximativ 2000 lei, bani proveniți din încasările magazinului,
după care hoțul s-a făcut de nevăzut.
Dotat cu camere de supraveghere, imaginile video au surprins
momentul furtului, iar poliția anunțată prin serviciul 112 de urgențe, sa deplasat la locul furtului efectuând cercetări.

Aurel Cherecheş este dr.
ing şi şef de lucrări în
cadrul Departamentului de
Autovehicule Rutiere și
Transporturi, la Universitatea Tehnică din ClujNapoca.
Noul prefect a fost membru
PSD Cluj şi a candidat pe
lista pentru Consiliul Judeţean Cluj la alegerile locale
din iunie 2016.

purilor de iluminat public inteligent, zona centrală își va schimba
total aspectul” – a declarat pentru
Ziarul 21 Dorin Lojigan, primarul
municipiului Câmpia Turzii.
Valoarea totală a lucrărilor este de
peste 300.000 lei, bani pe care
Dorin Lojigan i-a obținut din fondurile guvernamentale prin programul PNDL2.
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Peste 3 miliarde lei vechi vin de la guvern către Aiton!

Sergiu JUCAN

E

5 la 15 euro metrul pătrat, iar anul
trecut aproximativ 25 de familii
din Cluj-Napoca și-au cumpărat
case în Aiton”, a precizat primarul
comunei, Nicolae Făgădar. Acesta
a mai adăugat că, în acest an, o
casă cu pereți din lemn, tencuiți,
s-a vândut cu 59 de mii de euro.

xtinderea rețelei de apă și
modernizarea unui tronson de drum județean,
lung de 5 kilometri, ce face
legătura cu satul Gheorgheni, a
transformat Aitonul într-o destinație preferată a celor care locuiesc
în Cluj și nu numai, iar distanța
mică de capitala de județ și
lucrările în infrastructură din
comună au determinnat creșterea
prețului terenurilor și a locuințelor din Aiton.

Dacă bugetul comunei Aiton
permite, se vor extinde rețelele de
iluminat public și de supraveghere video, atât în Aiton, satul
reședință de comună, cât și în
Rediu.

”Prețul terenurilor a crescut de la

Din bugetul comunal, cifrat la 890

de mii de lei în anul 2017, se vor
cheltui 40 de mii de lei pentru
amenajarea unui parc în centrul
satului Aiton, însă primarul frumoasei comune clujene nu s-a
mulțumit cu atât. Nicolae Făgădar
a primit sprijinul unei organizații
neguvernamentale din Norvegia
care finanțează, cu 8 mii de euro,
lucrările de amenajare a unei săli
de mese, a unei bucătării și a altor
spații necesare desfășurării, în
bune condiții, a activității de
after-school la școala din Aiton.
Peste toate aceste investiții, Nicolae Făgădar, primarul comunei

Aiton, a intreprins un amplu
proiect de atragere de fonduri de
la Guvernul României prin Programului Național de Dezvoltare
Locală, proiectele fiind dotarea cu
aparatură medicală a dispensarului uman, ce dispune de un apartament cu patru camere și de un
cabinet stomatologic, precum și
asfaltarea a patru kilometri de
drum comunal.
Suma la care se ridică investițiile
solicitate de la Guvernul României depășesc 3 miliarde lei vechi,
însă cu o documentație excelentă
și dornic de muncă administrația

de la Aiton a reușit atragerea acestor fonduri. Astfel, prin programul
PNDL, către comuna Aiton vor
veni 117.000 lei pentru Dispensarul Uman din comună și peste 3
miliarde de lei vechi pentru
modernizarea
străzilor
din
comună.
“După atragerea acestor investiții
și în special după demararea
lucrărilor în infrastructură și modernizare a comunei, cu siguranță
mai mulți orășeni vor alege să
locuiască la Aiton”, a declarat
pentru Ziarul 21, Nicolae
Făgădar, primarul comunei Aiton.

Au început lucrările de asfaltare a drumului județean
DJ 151C Tritenii de Jos - limita cu județul Mureș

C

onsiliul Județean Cluj informează participanții la trafic și
cetățenii din zonă în legătură cu
faptul că au început lucrările de asfaltare a
drumului județean DJ 151C Tritenii de Jos
- limita cu județul Mureș, investiție
derulată de forul administrativ județean în
cadrul programului de lucrări de
modernizare și reabilitare aferent anului în
curs.
„Asfaltarea acestui drum județean ce
asigură legătura între cel mai important
oraș din zonă, Câmpia Turzii, și județul
Mureș, are o importanță deosebită întrucât
va contribui esențial la impulsionarea
dezvoltării economico-sociale a acestei
părți a județului” a declarat președintele

Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.
Lucrările vizează, într-o primă etapă,
asfaltarea unui sector de 2,5 kilometri din
cei 10,2 kilometri ai drumului județean
151 C, tronson care începe de la
kilometrul 12+500 – limita cu județul
Mureș și ajunge până la kilometrul
22+700 - Tritenii de Jos.
Pentru a se ajunge în această etapă,
executantul lucrărilor, S.C. Construct
Perom SRL a executat o serie de lucrări
pregătitoare care au constat în lărgirea căii
de rulare până la un ecart de 6 metri,
așternerea fundației de piatră spartă prin
cilindrare, săpături de șanțuri, acostamente, etc.
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Salina Turda a vărsat dividendele în contul
bugetului local
Î
n data de 25 iulie 2017 a
fost virată în contul
bugetului local de către
Societatea Salina Turda
suma de 2.599.795 ron reprezentând dividendele rezultate din
repartizarea profitului ca urmare a

activității societății în anul
financiar precedent și diferențe.

Profitul rezultat din activitatea
societății în anul 2016 s-a
repartizat în proporție de 50% pe
seama bugetului local, restul de

50 % fiind la dispoziția societății
pentru realizare de investiții,
conform Ordonanței 64/30.08.2001.

În anul 2016 obiectivul a fost
vizitat de un numar record de
turiști - 617.890, motiv pentru

care și veniturile societății au
crescut comparativ cu anii
precedenți. În acest an, până în 30
iunie, numărul de turiști s-a menținut la același nivel cu anul trecut.
Este foarte important faptul că în

anul 2017 a crescut numărul de
turiști străini de la 30% până la
35%, ceea ce denotă creșterea
vizibilității obiectivului pe plan
internațional, cu efecte evidente
din punct de vedere turistic în
zonele învecinate.

Evenimente de excepție la Muzeul de Istorie
Turda! Vedeți aici întregul program pregătit!
C
u ocazia organizării celei de-a
XVII-a ediții a Zilelor Municipiului Turda, Muzeul de Istorie
Turda, în parteneriat cu Primăria Municipiului Turda, organizează o serie de evenimente culturale dedicate publicului larg.
Programul activităţilor cultural-educative
se va desfășura astfel:

Atelierul de monetărie

În cadrul atelierului de monetărie se vor
realiza replici după monede antice romane
și dacice, respectiv denari din perioada
Traian-Hadrian și cosoni din perioada
regatului lui Burebista și Decebal.
Monedele se vor realiza cu tehnica şi
instrumentele specifice antichității, unde
copiii și adulții vor putea ei înșiși să bată
monede şi vor avea posibilitatea de a le
păstra ca suveniruri.

Vineri (11.08.2017)
12.30: Prezentarea expoziție de etnografie
Ia cu ciupag – identitate, artă, valoare.
(sediul muzeului, intrare liberă)

Atelierul de scriere antică
Pe durata celor trei zile vizitatorii muzeului
vor putea admira portul popular de pe
Valea Arieşului cu o vechime de peste 100
de ani. Expoziţia este organizată de Muzeul
de Istorie Turda în parteneriat cu Muzeul
Etnografic al Transilvaniei din ClujNapoca, alături de colecționarul Sebastian
Paic, readucând astfel în atenţia publicului
valoroasa colecţie vestimentară de etnografie pe care muzeul turdean o deţine. În
cadrul expoziţiei sunt prezentate porturi
românești și ungurești din zona Văii
Arieșului, grupate pe cele trei zone specifice din acest areal: Mocănimea Arieșului,
Rimetea și Țara Moților. Exponatul
principal este cămașa tradițională (ia) cu
ciupag, atât de reprezentativă pentru
această zonă etnografică.
Expoziția poate fi vizitată până la data de
15 septembrie 2017.
13.00: Vernisarea expoziției aniversare de
pictură Gavril Nechifor (1 h)
(sediul muzeului, intrare liberă)
Cu prilejul vernisării expoziţiei de artă
plastică aniversară, “Gavril Nechifor”, va
fi inaugurată noua sală destinată expoziţiilor temporare de la etajul “Palatului
Princiar”. Expoziția de pictură cuprinde
lucrări ale artistului turdean din diferite
perioade, reprezentând mai multe genuri
artistice (peisaj, portret, compoziție, natură
statică), precum și diferite tehnici de
realizare (tehnică mixtă, tehnica punctului,
dactilopictura, tehnica colajului) pe suport
de pânză sau carton. Lucrările expuse
pendulează tematic între cei doi mari poli
ai spațiului românesc, muntele și marea,
dar și între spațiul real și imaginar.
Expoziția va fi deschisă pentru public în
perioada 12 august – 31 octombrie 2017.
14.30: Atelier de cusut modele tradiționale
(2 h)
(sediul muzeului, intrare liberă)
Cei interesaţi să deprindă un meşteşug pe
cale de dispariţie, pe care îl cunosc din ce
în ce mai puțini, vor avea prilejul să participe la atelierul de cusut, organizat în

Atelierul va face o scurtă descriere a
scrierii latine din mai multe zone ale
Imperiului Roman, în cadrul căruia se vor
prezenta principalele suporturi de scris
folosite în epocă, respectiv tăblițe cerate,
pergament și papyrus. Totodată se va
realiza cerneală de scris pentru papirus și
tăblițe cerate după tehnicile antice.
Jocuri din Roma antică

cadrul expoziţiei „Ia cu ciupag”. Sub
îndrumarea meșterului popular Mărioara
Constantin și ai muzeografilor, doritorii vor
deprinde tehnica realizării ciupagului
(croiul, încreţirea şi broderia de pe pieptul
cămăşii). De asemenea, în cadrul acestui
atelier vor fi prezentate elementele
decorative ale cămășii tradiţionale.
19.00: Concert Jazz al trupei The Teddy
Bear Claw Machine (1 h)
(curtea muzeului, intrare liberă)

(parcul central, intrare liberă)
Activitatea Veteres Milites – Terra Dacica
Aeterna va începe cu o scurtă paradă militară a legionarilor romani şi a războinicilor
daci, cu scopul de a atrage publicul în
tabăra antică. În tabăra militară activitatea
va debuta cu prezentarea atelierelor antice,
precum şi a programului după care se va
desfăşura întreaga acţiune de reconstituire
istorică de pe parcusul zilei.

20.00: Degustare de vinuri pentru sponsori
și invitați speciali (1 h)
(lapidarul muzeului, acces pe bază de
invitație)

Reenactorii, participanţi la eveniment, vor
fi împărţiţi în două categorii, o parte dintre
aceştia va susţine atelierele civile, iar
cealaltă parte va oferi celor interesaţi
explicaţii cu privire la armamentele şi
echipamentele cu care erau dotate armatele
antice. Cei interesaţi vor avea posibilitatea
de a îmbrăca echipamentele militare antice
pentru a se fotografia, dar şi de a simula
lupte, folosind diferite arme. Punctul culminant al zilei va consta în marea bătălie
dintre cele două armate, romană şi dacică,
aceasta reconstituind un scenariu al unei
bătălii din epoca romană prin efectuarea de
manevre militare specifice, care scot în
evidenţă punctele forte, dar şi punctele
slabe ale celor armate.

Sâmbătă (12.08.2017)
10.00: Simulări de lupte între romani și
daci. Spectacolul trupei Veteres Milites (4 h)

În cadrul programului de pe parcursul zilei
o mare parte a timpului va fi dedicat atelierelor civile din perioada antică:

Formația The Teddy Bear Claw Machine
s-a format în anul 2017 la Cluj. Deși un
grup tânăr, formația are în componență
membri experimentați în domeniul jazzului
și a muzicii pop-rock. Formația abordează
muzica jazz prin filtrul muzicii pop,
rezultatul fiind un amestec surprinzător de
ritmuri incisive și melodii calde. Repertoriul formației va cuprinde compoziții
celebre ce aparțin atât muzicii rock, cât și
jazzului sau muzicii pop.

Acest atelier se va adresa în special
copiilor, dar şi adulţilor care doresc să îşi
reamintească jocurile copilăriei. În cadrul
atelierului, participanţii vor avea posibilitatea să practice jocurile din antichitate și,
cum de altfel, se jucau până nu demult și
copiii din satele românești. Jocurile
practicate vor fi următoarele: jocurile cu
zaruri, moară sau țintar, roata și altele –
care le vor antrena imaginația şi
inteligenţa, dar, nu în ultimul rând şi
răbdarea.
12.00: Vernisarea expoziției temporare de
carte veche “Cărţi – Suflete ale timpurilor
trecute” . Târg de carte. (2 h)
(sediul muzeului, intrare liberă)
Muzeul de Istorie Turda în colaborare cu
Biblioteca Municipală “Teodor Murășanu”
Turda vor expune în premieră cele mai
reprezentative publicaţii din colecţiile celor
două instituţii, din secolele XVII-XIX –
moştenite din vechile biblioteci ale
oraşului Turda.
Cu această ocazie, în curtea muzeului va
avea loc şi un târg de carte. Cei care au în
biblioteca proprie cărți de literatură
beletristică şi sunt pasionați de lectură, vor
avea prilejul să facă schimb de cărți cu alte
persoane interesate, sau să le vândă în
regim de anticariat.
Pentru selecția cărților, persoanele interesate să participe la târgul de carte din data
de 12 august sunt așteptate la Muzeul de
Istorie Turda până în data de 09. 08. 2017,
între orele 12-14.
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Câștigătorii concursului „Ziarul 21 te trimite
la iarbă verde!” au fost premiaţi
pentru ceea ce faceți și mulțumesc
Ziarul 21 pentru cadouri!”, a fost
și reacția unui alt câștigător.

Sergiu JUCAN

“Z

iarul 21 te trimite la
iarbă verde!”, a fost
concursul verii lansat
de Ziarul 21, unde au
fost oferite ca și premii: 7 grătare
plus 7 umbrele pentru picnic plus
șapte cadouri surpriză pentru
șapte dintre cititorii Ziarului 21.

“Citesc Ziarul 21 de la prima lui
apariție, lunea eu și colegii de
muncă ne începem ziua cu Ziarul
21, mai apoi la pauza de cafea
dezbatem ca la televizor pe baza
articolelor din ziar, nu este prima
dată când câştig, sper că nici
ultima, dar cu siguranță o să citesc
Ziarul 21 până la adânci
bătrâneți”, ne-a mai declarat un
alt câștigător.

Cadourile surpriză au fost sacii cu
cărbune plus 7 lăzi frigorifice (iar
înăuntrul lor încă o mică surpriză
(mititei) gustată din plin de
câștigători)
Cei șapte câștigători ai concursului de la Ziarul 21 au fost: Popa
Sebastian Cosmin din Turda,
Crișan Sorina Ioana din Turda,
Pârvu Bogdan, din Turda, Goia
Marcel, din Câmpia Turzii,
Drăgan Lucreția din Câmpia
Turzii, Morar Mihai din Câmpia
Turzii și Boar Nicoleta Angela din
Câmpia Turzii.

“Este a doua oară când câștig, în
decembrie am câștigat porcul
(vreau să vă zic că a fost un porc
de carne, am scos foarte multă
carne din el, am avut niște
sărbători îmbelșugate datorită

Ziarului 21), iar acum am câștigat
la concursul verii. Sunt un cititor
fidel, de obicei noi ne începem
lunea cu Ziarul 21, un ziar care ne
informează și un ziar care ne
premiază. Sunteți cei mai tari!“,

ne-a declarat
câștigători.

unul

dintre

“Este un ziar care se citește, este
un ziar care ne informează, este
un ziar care se caută, felicitări

“Citesc Ziarul 21 atât în varianta
electronică, cât și în cea scrisă,
este altceva când deschizi ziarul
și-l citești, nu am mai participat
până acum la concursuri, însă
acum am zis să încerc, aveam
nevoie de un gratar și uite că am
câștigat un grătar și multe alte
cadouri pe lângă. Sunteți
minunați!”, a fost reacția uneia
dintre câștigătoare.

Războinicii daci și romani, într-o luptă
ca în filme la ZMT! Un spectacol de excepție,
VETERES MILITES, care vă va duce
în lumea secolului al II-lea
S
âmbată, 12 august 2017, începând
cu ora 10.00, în Parcul Central din
Turda, va avea loc un spectacol
inedit, VETERES MILITES ce are ca
protagoniști războinici daci și legionari
romani!

– atelier de scris antic
– atelier de jocuri antice
– instruirea copiilor la tragerea cu arcul
– prezentări directe ale echipamentelor cu
posibilitatea ca acestea să fie probate de
către public,
-sesiuni foto

Din programul evenimentului:
Simulari de lupte între legionarii romani și
războinicii daci – demonstrații de folosire a
tacticilor și armelor antice în razboi (arc,
suliță, lance, falx, gladius, pilum)
ATELIERE pentru copii:
– atelier de monetărie
– atelier de bijuterie

Mulțumim sponsorilor principali ZMT
2017 GOLD: Compania de Apă Arieș,
Salina Turda, Domeniul Public, SILVER:
Dedeman, Kaufland, Weber Saint Gobain,
Osma Plast România, BRONZE: Brio-Cia
Aboliv, Consit, Consolis ASA, De Longhi,
Holcim, Napocamin, Sarerom, Telekom.

Şedinţă extraordinară a Consiliului local
al municipiului Turda, 7 august, orele 10.00
1.
Probleme ale Direcţiei Economice.
1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local pe
anul 2017.

2. Probleme ale Serviciului Administraţie
Publică Locală.
2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii contributiei financiare lunare a
municipiului Turda catre Asociatia Club Sportiv
Sticla Ariesul Turda.
2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea art. 27 alin. 3 al sectiunii a 4-a « Comisii
de specialitate» din Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local al
municipiului Turda, aprobat prin Hotararea

Consiliului Local nr. 123/2016 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al municipiului Turda

3. Probleme ale Serviciului Finantari externe si
Relatii Internationale
3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind privind
deplasarea unei delegatii a Consiliului Local al
Municipiului Turda, la Hodmezovasarhely –
Ungaria, in perioada 18-21 august 2017.
P R I M A R,
Matei Cristian Octavian
S E C R E T A R,
Mic Paula Letitia
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EDITORIAL
Clasa pregătitoare
asupra psihicului uman și produce
efecte nocive intelectului.

Emil HĂLĂŞTUAN

D

e când lumea, omul are
darul de a întoarce împotriva sa toate născocirile
științei și tehnicii ce au rostul de a
spori gradul de confort al vieții.
Așa s-a întâmplat cu radioactivitatea, proprietate a metalelor
destinată să contribuie la vindecarea bolilor, ce mai mult a
omorât decât a însănătoșit. Așa se
întâmplă cu chimia. Pusă, declarativ, în slujba omului, cu ajutorul
cunoștințelor din acel domeniu se
fabrică toate surogatele artificiale
hărăzite să înlocuiască cât mai
multe din alimentele naturale.
Asemenea unei reacții în lanț, tot
chimia furnizează, prin industria
farmaceutică, o puzderie de medicamente, din ce în ce mai scumpe,
a căror eficiență este pusă la
îndoială, dar pe care medicii le
prescriu pentru tratarea unor boli
de a căror declanșare tot chimia,
prin înlocuitorii de alimente se
face responsabilă.
Dacă până aci am trecut în revistă
principalele cauze ce atentează la
integritatea fizică a omului, dar și
la bulversarea legilor ce acționează asupra naturii, în întregul
său, urmează să amintesc acum
despre o invenție ce atentează

În vremurile de azi, oamenii nu
mai citesc. Faptul, observat de
câțiva ani, nu mai reprezintă o
noutate. Potrivit unei opinii cvasiunanime, internetul se face
vinovat de această situație.
”Oamenii nu mai citesc cărți,
pentru că mult mai ușor găsesc pe
internet informațiile de care au
nevoie”. Această explicație avea
un oarecare temei înainte de
inventarea rețelelor de socializare,
îndeosebi a facebook-ului. Încetîncet, o lume din ce în ce mai
grăbită, comunică, din ce în ce
mai mult, prin intermediul
facebook-ului.
Însă problemele apar din cauza
modului în care se face această
comunicare. Un internet ce a
acaparat inclusiv rețelele de
telefonie mobilă, ceea ce are drept
consecință și putința navigării pe
facebook cu ajutorul telefoanelor
mobile, pardon, a smartphoneurilor, a inoculat omului de azi un
automatism ce îi transportă pe
adulții, mai mult sau mai puțin
titrați, înapoi, la etapa dezvoltării
mentale specifică vârstei preșcolare. În clasa pregătitoare, premergătoare clasei I, prima a ciclului

de învățământ primar, copiii
primesc informația mai ales prin
intermediul imaginilor. Așa se
proceda și cu 50 de ani în urmă.
Până să învețe să scrie și să
citească, copiii citeau ”poza”.
Manualele și cărțile de literatură
destinate elevilor din ciclul primar, îndeosebi celor din clasele I
și a II-a, erau presărate cu multe
imagini (desene și fotografii) și cu
puțin text.
”Datorită” facebook-ului, adulți
cărora de multă vreme învățătorii
le-au dat cale liberă spre
”eșaloanele superioare” ale sistemului de învățământ, s-au întors
”la origini” și se mulțumesc să
”citească poza”. Volens-nolens,
lucrul în presa online oferă câteva
concluzii. De exemplu, un articol
de presă, odată postat pe un portal
de știri și distribuit prin
intermediul facebook-ului, adună
de la câteva până la zeci de likeuri, în primele secunde. Rezultă
că persoanele care au dat like nu
au avut timpul fizic necesar să
citească acel articol, dar îl
apreciază fie pentru poză, fie
pentru că nutresc anume simpatii
pentru autor.
Un argument ce susține, odată în
plus, această concluzie rezultă din

comentariile pe marginea postării
cu pricina. Apar de multe ori
întrebări al căror răspuns se află în
textul ce însoțește poza. Faptul
demonstrează că cel ce întreabă
nu s-a obosit să citească cele treipatru rânduri de text ce însoțesc o
fotografie, pentru că altfel nu ar
mai fi întrebat.
De ce au ajuns oameni în toată
firea, cu cel puțin liceul absolvit,
să citească doar pozele, aidoma
copiilor de grădiniță? Gestul se
justifică prin viteza ”pe repede,
înainte” cu care trece omenirea
prin acest început de prim secol
din mileniul al III-lea. În ciuda
descoperirilor științei și tehnicii,
ce au aruncat omenirea în epoca
post-industrială, despre care se
credea, cu 40-50 de ani în urmă,
că îl va degreva pe individ de
multe sarcini cotidiene, porția de
timp aflată la dispoziția oamenilor
s-a redus considerabil. Simptomele unei ”depresii sociale” se manifestă din plin. În comunitățile
atinse de această boală dinamica
socială impune un paradox: Să se
finalizeze ieri ceea ce s-a început
azi!
În societatea post-industrială
homo sapiens a uitat de dictonul
”festina lente” adică ”grăbește-te

încet”! Pe ”repede înainte” ajutată
de internet, mare parte din
societatea românească nu mai
citește cărți, dar a reînvățat să
citească poze. Deoarece oricum
se apropie toamna și, implicit,
startul noului an de învățământ,
România se poate înscrie în clasa
pregătitoare. Odată învățăturile și
experiența generațiilor trecute
aruncate în podul cu vechituri al
istoriei, laolaltă cu zestrea culturală, care se pare că s-a perimat și
a devenit neinteresantă pentru
generațiile tinere, poporul simte
nevoia unei noi primeniri intelectuale și morale. La începutul
drumului, pentru a fi admiși în
clasa pregătitoare, majoritatea
românilor au învățat să citească
poze și să nu mai deslușțească
înțelesul slovelor scrise. La
capătul parcursului, absolvenții de
”școală nouă” vor primi un
certificat ce va atesta că aparțin
unei populații, nu unei națiuni.
Dar toți cei care au reînvățat să
citească doar poze trebuie să știe
că, spre deosbire de o națiune, o
populație nu are nevoie de un
teritoriu al său, de o țară. Necazul
vine din faptul că în Dicționarul
explicativ al limbii române,
definițiile termenilor ”națiune” și
”populație” nu sunt însoțite de
nicio ”poză explicativă”.

Vocea redacţiei răspunde cetăţeanului
Răspundem domnului “profesor de limba română, dar şi mai revoltat!” şi am pus în
ghilimele deoarece aşa s-a semnat. Domnule profesor, ne bălăcăriţi ca la uşa cortului cum
că nu ştim limba română, că nu ne exprimăm corect, că semnele de ortografie şi punctuaţie
ne sunt străine, că una, că alta. Asta e! Ne asumăm criticile dumneavoastră. Mai ales când
vin din partea unei persoane care are un respect mare de tot pentru documentul scris, foaie
ruptă dintr-o agendă şi, mai mult, care scrie o frază pe o pagină întreagă, încât rămâi fără
suflu până o duci la bun sfârşit. Şi dacă tot vreţi să criticaţi nişte oameni care scriu câteva
(multe) materiale jurnalistice pe săptămână şi se mai întâmplă să şi greşească, atunci
uitaţi-vă în ograda proprie, că dumneavoastră aţi scris doar o scrisorică, şi aia vai de capul
ei. Şi altădată scrie-ţi-vă numele, că de după gard toţi sunt mari lingvişti.
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Simpozion: Uniformele din slujba comunităţii

D

e două decenii, cetăţenii municipiului nostru
sărbătoresc alături de
întreaga comunitate: Zilele
Municipiului Câmpia Turzii.
Fiind o ediţie aniversară, organizatorii şi-au propus să cuprindă
toate elementele care definesc
municipiul în diverse momente
ale vieţii.
Un proiect inovativ desfăşurat cu
această ocazie este simpozionul:
„Uniformele din slujba comunităţii”, în cadrul căruia vor fi prezentate „armele” care deservesc
municipiul Câmpia Turzii: Armata, Poliţia, ISU şi Jandarmeria.

Acest eveniment de mare rezonanţă oferit celor care îşi sacrifică
timpul şi uneori viaţa în slujba
semenilor noştri este pentru organizatori un moment de recunoaştere a profesionalismului, dăruirii
şi siguranţei comunităţii în care
trăim. În cadrul acţiunii vor fi
prezentate filme documentare
despre activitatea, rolul şi
importanţa acestor instituţii, dar şi
al oamenilor care de-a lungul
timpu-lui au dat dovadă de sacrificiu.
La simpozion au fost invitaţi:
reprezentanţi ai Bazei Aeriene
“General Emanoil Ionescu”,

Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă “Avram Iancu” al judeţului Cluj, Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Cluj, Poliţia Municipiului Câmpia Turzii, Inspectoratul
de Jandarmi Judeţean Cluj,
Sistemul Naţional pentru Situaţii
de Urgenţă-112, precum şi
colonei şi generali în rezervă din
cadrul acestora.

tre cei care îşi fac datoria cu
responsabilitate şi în lideri cu
viziune care asigură progresul
şi evoluţia organizaţiei din care
fac parte. Evoluţia instituţiilor
aflate în slujba comunităţii este
constantă, fiind generată de
momente unice în care aportul
fiecărei uniforme contribuie la
bunul mers al comunităţii”.

De asemenea, cei prezenţi vor
putea vizita standurile expoziţionale cu distincţii, trofee, uniforme, documente şi imagini reprezentative ale fiecărei entităţi.
Primarul
Dorin
Lojigan,
afirmă: ”CRED în fiecare din-

În semn de recunoştinţă pentru
colaborarea deosebită şi implicarea în activitatea pe care o
desfăşoară, edilul municipiului
va acorda diplome de apreciere
cadrelor în rezervă care de-a
lungul timpului şi-au arătat

devotamentul în slujba comunităţii, dar şi reprezentanţilor
instituţiilor invitate la eveniment.
Acţiunea desfăşurată în cadrul
Zilelor Municipiului “Câmpia
Turzii - Porţi Deschise” va avea
loc în sala de şedinţe a Palatului
Cultural “Ionel Floaşiu” în data
de 9 august 2017, ora 15.00.
Invităm întreaga comunitate să
fie parte în cadrul acestui
eveniment în semn de respect şi
recunoştinţă pentru cei care au
ales să-şi dedice viaţa şi
experienţa pentru liniştea
noastră, a tuturor.

A avut loc deschiderea oficială
a Zilelor Municipiului Câmpia Turzii

Sergiu JUCAN

M

arți, 1 august, a avut loc
deschiderea oficială a Zilelor
Municipiului Câmpia Turzii,
ediția a 20-a, ocazie festivă care a marcat o
premieră pentru aniversarea celei de a 20-a
ediții a Zilelor municipiului Câmpia Turzii,
astfel, manifestările dedicate orașului se
vor întinde pe parcusul a 13 zile.
În ședința festivă ce a avut loc la Palatul
Cultural Ionel Floașiu, începând cu ora
10.00 s-a marcat debutul evenimentelor
dedicate ghirișenilor, prin premierea cu
titlul de cetățean de onoare al Municipiului
Câmpia Turzii a nu mai puțin de 7
persoane: Radu Borza, Tănase Moldovan si

Nicolae Raab (post mortem) și Dorin Racz,
Nicuşor Lăcătuş, Nelu Gabor și Petru
Santeiu, ultimul devenind astfel cetățean de
onoare și al municipiului Câmpia Turzii,
după ce turdeanul a fost declarat cetățean
de onoare și în Turda.
De remarcat eforturile administtrației conduse de Dorin Lojigan, primarul municipiului Câmpia Turzii de a premia elevele de
nota 10, care au obținut nota maxima la
examenul de Bacalaureat din 2017, punând
astfel Câmpia Turzii pe o hartă a excelenței
naționale, fiind vorba bineînțeles de Maria
Mărgărițoiu și Ioana Diana Mureșan,
ambele eleve ale liceului Pavel Dan, care,
pe lângă diplomele de recunoaștere a
meritelor lor au fost premiate și cu suma de

1000 lei.
Evenimentul inedit a fost reprezetat de
recunoașterea excelenței, astfel toți
directorii de școli din municipiul Câmpia
Turzii au fost premiați, recunoașterea
aportului, muncii și excelenței lor a fost un
moment de emoție maximă, cei mai mulți
dintre directorii școlilor primind diplomele
și cadourile cu lacrimi în ochi:
“Domnule primar, vă mulțumim că v-ați
adus aminte de noi, bravo celor care au
avut această initiativă. Felicit încă o dată
primăria din Câmpia Turzii că și-au adus
amimnte de noi”, a fost reacția unuia dintre
directorii premiați de Dorin Lojigan, primarul municipiului Câmpia Turzii.

“Este meritul echipei mele, serviciului de
cultură și a directorului primăriei Câmpia
Turzii, Irina Munteanu, ei au avut această
inițiativă, ei au muncit asidiuu pentru
documentare, iar azi, datorită muncii lor,
am putut să vă premiem”, a fost și
răspunsul venit din partea edilului municipiului Câmpia Turzii.
Festivitatea a fost încheiată de recitalurile
susținute de grupul Melody, condus de
Nicușor Lăcătuș.
A urmat mai apoi expoziția motocicletei
construită într-un garaj din Câmpia Turzii
care a obținut locul 6 în lume, constructorul
fiind Dorin Racz, proaspătul cetățean de
onoare al munici-piului Câmpia Turzii.
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Remember, Securitatea din Tur
Emil HĂLĂŞTUAN

A

ltă dată, dacă trebuiau să
treacă pe strada Dr. Ioan
Rațiu, turdenii ocoleau,
pe partea cealaltă, când ajungeau
în dreptul imobilului de la nr. 30.
Încă nu au trecut nici 30 de ani de
când acolo funcționa sediul
Securității din Turda.

Clădirea, construită în anul 1933,
cu destinația prestabilită de sediu
al Biroului Siguranță ce funcționa
în cadrul Poliției județului Turda,
a devenit, din august 1948, sediul
Serviciului Județean al Securității
Poporului Turda, ulterior transformat în Serviciul municipal de
Securitate Turda. După Revoluție,
acolo a funcționat, o vreme, o unitate a Serviciului Român de
Informații. Părăsită de SRI și apoi
pasată de ”fabrica de spionaj”
autorităților locale, clădirea,
aflată acum în paragină, urmează
să devină sediul Poliției locale
Turda.
Poliția locală, succesoarea
Securității în clădirea
de pe strada Dr. Ioan Rațiu
Șeful Poliției locale, directorul
executiv Valer Moldovan, a spus
că în noul sediu al instituției pe
care o conduce va funcționa un
centru de monitorizare video a

Turzii și un dispecerat central
pentru coordonarea, prin intermediul stațiilor radio, a activităților operative desfășurate de
polițiștii locali în teren. Potrivit
șefului Poliției locale Turda, în
imobil se vor mai amenaja camere
de primire a publicului și de
păstrare a armamentului, respectiv a corpurilor delicte. Cetățenii
care au treabă la Poliția locală își
vor putea parca mașinile în curtea
clădirii, până nu demult un loc
unde accesul civililor era interzis.
Dar, înaintea transformării imobilului din strada Dr. Ioan Rațiu nr.

30 în sediu al Poliției locale din
Turda, se impune reamenajarea
clădirii și reabilitarea sa termică.
Dacă starea fundației va permite
folosirea, în continuare, a clădirii,
lucrările de modernizare a
acesteia se vor desfășura astfel
încât să se păstreze aspectul
arhitectural al fațadei imobilului,
a mai precizat Valer Moldovan.
Pentru toate aceste transformări,
se are în vedere accesarea de
fonduri europene.

unde ”dușmanii poporului” își
începeau, fie drumul spre neant,
ce sfârșea pe marginea unei râpe,
unde cădeau secerați de gloanțele
scuipate de pistoalele securiștilor,
fie cel ce se încheia odată cu
renunțarea la atributele ce
caracterizează condiția umană.
Odată pătruns în curtea imobilului, vizitatorul vede, la capătul
dinspre dreapta al clădirii principale, o intrare oarecum mascată,
ce duce într-un hol lat de cel mult

Dată fiind destinația clădirii în
regimul comunist, aceasta a
dobândit și o valoare imaterială,
clădită pe suferința oamenilor
care i-au trecut pragul pentru a
îndura torturile de care au avut
parte arestații, dar nu numai, în
camerele de anchetă sau în
celulele din ”beciul Securității”.

arestați, iadul se afla la câțiva pași
mai încolo, în camera de
interogatoriu, o încăpere mult mai
mare, de peste 30 de metri pătrați,
ce părea un rai față de cei doi
metri pătrați ai sicriului de
multiplă folosință.

Sicrie de multiplă folosință
Am avut ”privilegiul” de a pătrunde, zilele trecute, în ”purgatoriul”

un metru. De acolo, după
coborârea a 12 trepte, se ajunge în
subsolul clădirii. Holul continuă
cu o cotitură în unghi drept. Mai
departe, pe partea stângă se înșiră
ușile a patru încăperi, lungi de 2
metri și late de unul. Lipsite de
lumină naturală și de aer, fără
vreo sursă de apă în interior, cu
desăvârșire
goale,
celulele
destinate arestaților Securității din
Turda seamănă, mai degrabă, cu
niște sicrie din beton decât cu
niște încăperi destinate locuirii fie
și de către ”bandiți” cum erau
denumiți ”clienții” Securității.
Becurile montate în câte o
ferestruică decupată în partea de
sus a ușilor nu aveau rolul de a
împrăștia lumină, fie aceasta și
artificială, ci pe acela de a-i
împiedica pe arestați să doarmă,
din cauza luminii intermitente pe
care o trimiteau, aidoma unor
săgeți, spre ochii năpăstuiților
care aveau ghinionul de a nimeri
în ghearele securiștilor.
Între celulă și camera
de interogatoriu,
arestații alegeau veceul
Dacă celulele se constituiau în
adevărate purgatorii pentru

Dar, ce era de preferat pentru
arestați, între o ”discuție” cu
anchetatorul, în camera de
interogatoriu și un răgaz de
meditație în celula-sicriu? WC-ul,
situat deasupra solului, într-o
încăpere cu o suprafață de două
ori mai mare decât cea a celulelor,
era destinat, pesemne, arestaților
”merituoși” care aveau prilejul să
respire alt aer decât atmosfera
îmbâcsită a beciului, atunci când,
în vreun acces de omenie,
gardienii se îndurau de vreun
”reținut” și îl scoteau ”afară” ca să
își facă nevoile.
Securitatea Poporului lupta
împotriva poporului
Securitatea, întâi ”a Poporului”
apoi simplă, deși avea destinația
declarată de apărare a statului
român, adică a cetățenilor
acestuia, apăra, mai ales, un
regim, cel comunist. Și, pentru a
veghea la integritatea regimului
”Securitatea Poporului” se lupta
adesea cu poporul. Beciurile
Securității au găzduit oameni care
se plângeau că nu le ajung banii
de la un salariu la altul. De multe
ori aceștia împărțeau celula cu
țăranii înstăriți, numiți chiaburi,
de care statul se plângea că trăiesc
prea bine și au prea multă avere,
ceea ce contravenea ideologiei

comuniste, orânduire ce se autorevendica drept cea mai dreaptă și
mai umană din toate sistemele
statale prin care a trecut omenirea
”de la origini până în prezent”.
Potrivit unui studiu postat pe siteul www.scritub.com, între anii
1949 și1960, în România au avut
loc peste 134 de mii de procese
politice în care au fost judecate
cel putin 549.400 persoane.
”Dacă la această cifră se adaugă
numărul persoanelor anchetate și
eliberate ulterior din lipsa de
probe, rezultă că un procent
însemnat din populația României
a cunoscut pe propria piele metodele de anchetă ale Securității”, se
apreciază în sursa citată.
”Bandiții” fie aceștia luptători
împotriva regimului totalitar
comunist, fie oameni nevinovați,
turnați adesea Securității de rude,
vecini sau colegi, pentru că ascultau la radio postul ”Europa liberă”
sau pentru că lăudau produsele
occidentale, or pentru că se
plângeau de lipsurile materiale
îndurate ”beneficiau” de același
tratament din partea anchetatorilor Securității.
”Delicii” de beci: Submarinul
și pozițiile sfinților
Literatura memorialistică, culegerile de documente și dosarele întocmite chiar de Securitate (în urma unor inspecții sau a unor
anchete interne, precum cea din
1967-1968) abundă în descrieri ale
atrocităților săvârșite de anchetatori.
(continuare în pagina 13)
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(urmare din pagina 12)
Anchetatorii Securității foloseau
metode de tortură mai rudimentare, precum bătaia aplicată
persoanelor interogate cu bâte,
răngi, vergele de metal, bastoane
de cauciuc și săculeți de nisip.
Potrivit studiului ”Anchetele
Securității” postat pe site-ul
h t t p : / / w w w. s c r i t u b . c o m ,
tratamentul aplicat de securiști
”dușmanilor poporului” mai
cuprindea arderea cu fierul roșu,
suplicierea organelor genitale,
aplicarea de șocuri electrice,
înfometarea și/sau lipsirea de apă,
respectiv asfixierea mecanică sau
prin scufundarea capului victimei
într-un vas cu apă ("submarinul").
Din aceeași categorie de metode
face parte și închiderea anchetatului în camere mici, supraîncălzite sau, dimpotrivă, neîncălzite, obligarea acestuia de a sta
ore întregi în picioare, nemișcat,
sau în poziții chinuitoare (așanumitele "poziții ale sfinților
bizan¬tini"), or ținerea victimei
sub un puternic fascicul de
lumină.
În ceea ce privește tortura psihică,
metodele erau la fel de variate.
Cea mai folosită era așa-numita
"anchetă în tură" procedeu ce
consta în bombardarea arestatului
cu întrebări, timp de 15-20 de ore.
În acest interval, acesta nu primea
mâncare, era obligat să stea în
picioare sau pe scaune fără spătar
și, uneori, nu primea nici apă.
După un scurt răgaz, ancheta era
reluată de la capăt și continua
astfel zile și, uneori, chiar săptămâni de-a rândul.
Răutate și prostie - calități
de căpătâi pentru securiștii
din ”primul val”
Potrivit sursei citate, la 31 decembrie 1951 Securitatea dispunea de
aproape10.500 de cadre. Dintre
acestea, 4173 erau de origine
muncitorească, aproape 3500
proveneau din familii de țărani
săraci, 508 din țărani mijlocași,
143 din muncitori agricoli, 853
din funcționari, 131 din mici
meseriași, iar 107 proveneau din
familii de mici comercianți.
În privinta studiilor civile, în

1956, aproape 14 la sută dintre
cadrele Securității aveau doar
patru clase elementare, 17 la sută
urmaseră cinci-șase clase, iar
aproape jumătate (49 la sută)
aveau un certificat de absolvire a
șapte clase.
Aproape 7 procente din totalul
securiștilor aflați atunci în soldă
aveau opt-nouă clase medii, iar
circa 10 la sută absolviseră zece
clase, în timp ce angajații cu
studii superioare reprezentau
circa 3 la sută din total. De multe
ori, arestații zâmbeau, cu toată
situația ingrată în care se aflau,
când auzeau imbecilitățile debitate de anchetatori, ca de
exemplu: ”Noi știm tot ce ai făcut,
dar vrem să auzim de la tine”. Din
cauza instrumentării defectuoase
a cazurilor, mulți judecători
respingeau dosarele inculpaților
deferiți în instanță după anchete
ale Securității, chiar și în condițiile vremurilor de atunci. Dar,
unde nu-i minte, argumentul
suprem de convingere devine
bâta.
Torționari la Securitatea
din Turda
Prima crimă din ”curriculum
vitae”-ul Securității din Turda s-a
petrecut în anul 1948. Uciderea
lui Andrei Meșter, considerat
liderul unui grup de rezistență
anticomunistă ce, chipurile, acționa în Valea Ponorului, despre care
s-a dovedit ulterior că nici nu
exista, a constituit prima din șirul
de crime ce i-au adus lui Kovacs
Mihai o salbă de aprecieri din
partea șefilor ierarhici, concretizată cu avansări succesive, de la
gradul de căpitan, până la cel de
colonel, dar și o sinistră celebritate.
Cercetătorul Liviu Pleșa, de la
Consiliul Național de Studiere a
Arhivelor Securității a expus
cazul torționarului Kovacs Mihai,
primul șef al Serviciului Județean
al Securității Poporului din Turda,
într-o analiză publicată în
numărul din 3 decembrie 2013, al
revistei ”22” ce apare sub egida
Grupului de Dialog Social (GDS).
Căpitanul de Securitate Kovacs
Mihai și-a continuat șirul crimelor

ce a debutat în 1948, cu uciderea
lui Andrei Meșter. În 1949,
Kovacs l-a luat din arestul
Securității turdene pe Constantin
Vodă și l-a executat. Peste o lună
au căzut victime căpitanului
Kovacs Mihai doi dintre membri
grupului de rezistență anticomunistă Diamandi Ionescu, respectiv
frații Gheorghe și Ilie Ilea, pe care
Kovacs i-a împușcat sub pretextul
tentativei de fugă de sub escortă,
în timpul reconstituirii faptelor.
Despre raportele întocmite de
Kovacs după comiterea crimelor,
șeful Securității din regiunea Cluj,
Mihail Patriciu, i-ar fi spus aceluia, după ce a citit raportul despre uciderea fraților Gheorghe și
Ilie Ilea: ”faceți niște rapoarte, că
dacă nu am cunoaște situația reală
și noi am crede”!
23 August 1950, zi cinstită
de securiști cu ”crime în acord
global”
În vara anului 1950, Mihail
Patriciu i-a ordonat lui Kovacs
Mihai ”să își amplifice activitatea
represivă și să raporteze rezultate
pozitive până la aniversarea zilei
de 23 August” menționează Liviu
Pleșa în portretul realizat primului
șef al Securității din Turda. Iar
Kovacs s-a conformat. A declarat
război chiaburilor. Întâi i-a ucis pe
Viorel Bihoreanu și Remus Leluț,
chiaburi din comunele mureșene
Papiu Ilarian și Orosia, pe care i-a
scos din arestul Securității Turda
și apoi i-a dus la marginea satelor
lor, unde i-a împușcat. În 16
august 1950, căpitanul Kovacs
Mihai a condus personal operațiunea de capturare și împușcare a
trei chiaburi din comuna Bistra
(acum în județul Alba), respectiv
a lui Ioan Andreșel, Traian Pom și
Iosif Trifa, învinuiți că se împotriveau colectivizării și suspectați
de întreținerea unor legături cu
membrii mișcării de rezistență
anticomunistă ce acționau la acea
vreme în Munții Apuseni.
Chiar dacă până și șeful său de la
Securitatea regională clujeană,
Mihail Patriciu, a apreciat că ”trei
(este) cam prea mult, dar dacă
este făcut...” în 2 septembrie
1950, Kovacs l-a împușcat mortal
pe Nicolae Selagea, un partizan
anticomunist din Apuseni, deși
acesta fusese rănit în timpul
operațiunii de capturare și putea fi
arestat. Uciderea lui Nicolae
Selagea a fost ultimul asasinat
comis de căpitanul Kovacs Mihai.
Trecut ulterior la comanda serviciilor de securitate nou-înființate
în județul Hunedoara și apoi în
regiunea Mureș- Autonomă Maghiară, Kovacs nu a dat dovadă,
nici pe departe de zelul demonstrat în orașul său natal, Turda.
Ajuns pe alte meleaguri, după ce
”s-a războit” oleacă cu grecocatolicii și cu membrii altor culte
creștine ”subversive” Kovacs
Mihail ”s-a cerut afară” din

Securitate, de unde, în anul 1961 a
trecut în rezervă cu gradul de
colonel.
În anul 1968, când, în urma unei
anchete interne, unii torționari ai
Securității au fost judecați și
condamnați pentru atrocitățile și
crimele comise, lui Kovacs Mihai
i s-a propus să își scrie memoriile.
Conducerea Securității intenționa
să le folosească drept manual și
îndreptar de bune practici destinat
uzului tinerelor cadre, dar
Kovacs, care știa că un asemenea
volum ar constitui, nici mai mult
nici mai puțin, decât o mărturisire
a crimelor sale, a refuzat propunerea.
Colonelul Kovacs Mihai și-a
mâncat pensia specială netulburat
de nimeni. Până în anul 2000
nimeni nu a pomenit nimic despre
crimele comise de primul șef al
Securității turdene, Kovacs
Mihai, născut la 28 septembrie
1912, în familia unor țărani
maghiari care locuiau în Turda,
absolvent de liceu și muncitor la
Fabrica de Sticlă.
Proscriși și prescriși
Lista torționarilor care au făcut
”viață grea” arestaților găzduiți la
”mortelul” din beciul Securității
turdene conține, cu siguranță, mai
multe nume. Dar ”călăii” vremurilor pre-revoluționare se află în
siguranță, deoarece numele lor
este pronunțat și acum în șoaptă.
Oamenii primesc pensii ”babane”
de la statul român și toată lumea
se ferește de complicații. În cazul
altora, potrivit predeverilor Nou-

lui Cod Penal, faptele comise s-au
prescris. Totuși, cercetătorul
turdean Horațiu Groza îl amintește, în studiile sale, pe subofițerul de Securitate Dumitru Cazacu, care și-a informat superiorii
despre ”activitățile subversive”
ale ”bandiților”, Augustin Rațiu,
din familia memorandistului Dr.
Ioan Rațiu și Valer Moldovan,
fost prefect al județului Turda și
parlamentar din partea PNȚ.
În vremea în care căpitanul
Kovacs Mihai conducea, cu mână
forte, Serviciul Județean al
Securității Poporului Turda, acolo
a mai lucrat locotenentul Vasile
Popa. Din documentele vremii
reiese că și acela a luat parte la
acțiunile inițiate de șeful său,
căpitanul Kovacs Mihai.
Spre aducere și
spre luare aminte
La subsolul clădirii unde și-a avut
sediul Securitatea din Turda, în
celule și în camera de interogatoriu s-ar putea amenaja un ”muzeu
al cruzimii și al suferinței”. Iar la
intrare, cugetarea ”Homo homini
lupus est” l-ar putea întâmpina pe
vizitator. Pe fațada clădirii s-ar
cuveni montată o placă cu numele
persoanelor care au îndurat acolo
supliciiile securiștilor turdeni,
spre aducerea aminte a contemporanilor Securității și spre luarea
aminte a generațiilor de azi și a
celor viitoare. Altfel, istoria a
demonstrat de nenumărate ori că
lecțiile neînsușite se repetă.
Iar oamenii rămân mereu corijenți
la lecțiile predate de viață.
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TANIRA

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

Transilvania Impact
produce şi vinde betoane

petreceri private - 0752-171277

În zona Unităţii militare

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

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

Noi îţi luminăm viaţa!
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A intrat cu maşina în A&A

Lia DURLAN

S

âmbătă, 5 august la orele
14.31 clienţii restaurantului A&A de pe variantă s-au trezit că un autoturism,

CJ-72-NEM, a intrat cu botul în
sală spărgând geamurile. În sala
restaurantului se afla un grup de
30 de copii care au tras o sperietură groaznică. Cu câteva minute
înainte, la una din mesele din

apropierea geamu-rilor se afla o
mamă cu un copilaş în braţe care
plecase de puţin timp. Noroc,
pentru că altfel s-ar fi întîmplat o
nenorocire. Ciobu-rile de sticlă
s-au împrăştiat peste tot, pe mese,

pe pardoseală şi au ajuns chiar şi
în bucătărie care este aşezată lateral de geamurile prin care a intat
maşina.
Şoferul era un recidivist, scăpat

nu de mult din închisoare după ce
făcuse 17 ani pentru o crimă.
Personalul restaurantului spune că
după ce a intrat cu maşina în sala
restaurantului, bărbatul a cerut o
bere să se liniştească.

Expoziția de artă plastică “ALB NEGRU”
Câmpia Turtzii pentru a admira expoziţia
în Alb și Negru.

Sergiu JUCAN

Z

iua a III-a a Zilelor Municipiului
Câmpia Turzii a adus pentru
iubitorii de artă și nu numai o
expoziție aparte, Alb Negru, unde artiștii
plastici: Desideriu Gheorghe Baldogi,
Natalia Bardi, Martin Gabriel Bozbics,
Vasilica Marina Căluşer, Maria Chibacu,
Mihaela Crişan, Natalia Crişan, Denisa
Deac, Dana Deac, Antonia Elizabeth Luca,
Renatta Mărie-Hoffenpradli, Cornelia
Muntean, Alida Nagy, Anamaria Nagy,
Rodica Negrescu, Ildi Paşca, Iuliana Dana
Pop, Marius Rotar, Ina Rus, Carmen
Cecilia Rusu, Maria Săsăran, Mihaela
Sebeni, Mihai Trifan, Ovidiu Uram, Paula
Vonaş au expus pentru cei prezenți.

Atmosfera a fost întreținută de recitalurile
lui Silviu Pop și a artiștilor de la Bella
Musica, o surpriză frumoasă, niște voci
minunate care au reușit să rupă ropote de
aplauze de la cei prezenți.

Gazda evenimentului a fost Muzeul Prima
Şcoală Românească, joi, 3 august 2017,

când înainte de ora 18.00 iubitorii de frumos au trecut pragul edificiului cultural din

“În primul rând, titlul expoziției este Alb
Negru, un titlu cum ne sugerează și o vorbă
din popor… în pământul negru se face
pâinea albă, pământ care pentru noi, artiștii,
reprezintă acest oraș minunat, în cinstea
căruia suntem pregătiți să dăruim o parte
din visurile noastre”, a menționat Baldogi
Desideriu (sculptor) la începutul expoziției.

Lansare de carte: Roberto Kuzmanovic – Cu tine capăt glas
Emil HĂLĂŞTUAN

C

afeneaua culturală La
papion, din Turda, Piața
1 Decembrie 1918, nr. 1,
a găzduit sâmbătă seara, 5 august,
de la ora 18.00, un eveniment
editorial ce a depășit, ca și importanță, indicația barometrului ”succes la public” întemeiată pe
asistența redusă de care a avut
parte acest eveniment.
Așadar, într-un cadru discret, La
papion a avut loc lansarea
volumului de poezii ”Cu tine
capăt glas” al lui Roberto
Kuzmanovic. Autorul, un tânăr în
vârstă de 25 de ani, a reunit în
cartea prezentată la cafeneaua
culturală a Turzii, în cadrul unui
eveniment organizat de către
Ioana Racolța, un număr de 42 de
poezii, scrise între anii 20112016.
”Pentru acest volum am selectat
poezii pe care le-am scris de-a
lungul mai multor ani. Poeziile
acestea au suferit mai multe
corecturi și modificări până să le
încredințez tiparului. Șterg mai
mult decât scriu”, a mărturisit

autorul volumului de poezii ”Cu
tine capăt glas”.
Poezii din creația lui Roberto
Kuzmanovic au apărut în diverse
antologii, reviste și alte publicații,
precum Frumoasă toamnă bogată,
Zece ani de Liga scriitorilor
români (2016) sau antologia de
poezie contemporană ”Conviețuiri” publicată la Editura Betta,
în anul 2016. Au mai publicat
texte din creația poetică a lui
Roberto Kuzmanovic, revistele
ChickLitMagazine-2016 și ITACA, în numărul 13.
Pe lângă poezie, Roberto Kuzmanovic a scris articole de opinie,
recenzii literare, știri, interviuri,
schițe umoristice și alte genuri de
proză, publicate în diverse reviste
și publicații online și tipărite.
În postfață, scriitorul, scenaristul
și producătorul de film Horia
Muntenuș îl caracterizează astfel
pe Roberto Kuzmanovic: ”Surprinde adesea cu profunzimi
demne de toată admirația. Eu îl
girez și cred în vitorul său literar”.
Alte referințe critice despre poet,

grupate în secțiunea ”Opinia
domniei lor” de la sfârșitul volumului, aparțin scriitorilor Cornelia Viju, respectiv Răzvan Nicula.
Preocupările culturale ale lui
Roberto Kuzmanovic includ și
înființarea, în anul 2016, a revistei
”Vox Authors” realizată de poet
împreună cu editorul cărții sale,
Mara Caloian. Vox Authors ”o
amplă revistă cultural-artistică de
lux, fondată de Roberto Kuzmanovic în anul 2016, cu apariție
bianuală în format electronic,
independentă de orice influență
sau interes, coordonată împreună
cu Mara Caloian, menită să
susțină și să promoveze cultura în
țară, dar și peste oceane, într-un
mod creativ” poate fi accesată la
adresa www.bibliocarti.com/I/vox-authors.
O surpriză plăcută după autorii
turdeni care au publicat scrieri ce
se revendică drept aparținătoare
genului beletristic, sub pseudonime alcătuite din nume străine,
Roberto Kuzmanovic, născut în
fosta Iugoslavie, dar cetățean,
îndeosebi al Câmpiei Turzii,
publică sub numele său real.

Programul prestabilit al evenimentului s-a încheiat cu un microrecital susținut de către Ioana
Racolța, care a cântat două melodii aparținând genului muzical
portughez ”fado” și versiunea
spaniolă a cântecului francez ”La
Boema”.
Apoi, participanții la întâlnire,

printre care s-a remarcat profesoara Fodor Dora, care predă
literatură maghiară și engleză la
Liceul Teoretic Josika Miklos, din
Turda, s-au angrenat într-o
dezbatere despre rostul și rolul
studiilor superioare de specialitate
în formarea oamenilor de litere,
scriitori și publiciști.
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Încă un sârb la Turda!
Potaissa a pus mâna pe
talentatul Nikola Arsenic
Talentatul handbalist Nikola
Arsenic a semnat sâmbătă, 5
august, cu Potaissa Turda,
echipă care l-a convins nu
numai prin rezultatele de până
acum dar şi prin proiectele pe
care le propune. Aflat în plină
ascensiune şi dornic de afirmare,
Nikola a înţeles că la Turda
găseşte exact ceea ce-i trebuie
pentru îndeplinirea obiectivelor.

Născut la Novi Sad, Arsenic a
evoluat pentru Vojvodina şi a
participat la campionatul european de tineret. La Vojvodina,
Nikola a făcut echipă cu fratele
său, Luka Arsenic, care evoluează pe postul de portar şi care a
semnat în această vară cu
formaţia Les Vikings de Caen.

convinşi că va fi ofertat de
marile cluburi înainte să-i expire
contractul cu Potaissa. Când am
vorbit cu el era în negocieri cu
alte cluburi, dar nu era decis, nu
era convins. Proiectul Potaissa
l-a convins şi după două săptămâni petrecute la Turda a decis
să rămână alături de noi. Suntem
încântaţi de alegerea lui, el e
încântat de ceea ce a găsit la
Turda şi cred că am făcut cu toţii
o alegere bună. Încrederea e
totală şi suntem convinşi că va
aduce un mare plus echipei", a
precizat pentru Ziarul21 preşedintele Flaviu Sâsâeac.

"Nikola Arsenic a semnat un
contract pe termen lung şi
credem că va aduce un mare
plus şi va face treabă bună
alături de Rotaru şi Laslo pe
linia de coordonare. Nikola are
potenţialul necesar şi suntem

Nikola Arsenic a evoluat şi în
cele două partide amicale pe
care Potaissa Turda le-a disputat
în compania formaţiei CSM
Făgăraş. Marele absent din
tabăra Potaissei va fi Răzvan
Pavel care va lipsi 6 luni.

Iar Potaissa Turda a mizat nu
numai pe talentul jucătorului de
doar 20 de ani, dar şi pe plus de
vitalitate sârbească pe care-l va
aduce la echipă.
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Turneu puternic de handbal masculin
la Turda
În perioada 10-12 august, Sala de
Sport "Gheorghe Bariţiu" din
Turda va găzdui a VIII-a ediţie a
turneului de handbal masculin
dotat cu Trofeul Potaissa. Vor
participa formaţiile: Potaissa
Turda, Dinamo București, AHC
Dunărea Călărași, Minaur Baia
Mare, OCI Lions şi Balmazujvaros KK, iar programul se
prezintă astfel:
Joi, 10 august 2017
16.00 - OCI Limburg Lions Dinamo București
18.00 - Potaissa Turda - Dunărea
Călărași
20.00 - Minaur Baia Mare Balmazújvárosi KK
Vineri, 11 august 2017
16.00 - Minaur Baia Mare Dunărea Călărași
18.00 - Potaissa Turda - Dinamo
București
20.00 - OCI Limburg Lions Balmazújvárosi KK
Sâmbătă, 12 august 2017

10.00 - Balmazújvárosi KK Dunărea Călărași
12.00 - Dinamo București -

Minaur Baia Mare
14.00 - Potaissa Turda - OCI
Limburg Lions

Potaissa Turda, dublă victorie
cu CSM Făgăraş

Ofensiv şi-a adjudecat
„Cupa Municipiului
Câmpia Turzii”

Sâmbătă, 5 august, pe o căldură
sufocantă a debutat „Cupa
Municipiului Câmpia Turzii” la
fotbal, eveniment sportiv la care
s-au înscris opt echipe. În cadrul
Complexului
Sportiv
"La
Broscuţa" organizatorii au
pregătit două terenuri, iar cele
opt formaţii au fost împărţite în
două grupe după cum urmează:
Grupa A:
1.300 Motors
2.Ofensiv
3.Primăria Câmpia Turzii
4.Noua Generaţie
Grupa B:
1.Atletico
2.Newmark
3. ISCT
4. CSM Câmpia Turzii
Rezultate Grupa A:
300 Motors - Noua Generaţie 0-3
Ofensiv- Primăria Câmpia

Turzii 1-2
300 Motors - Ofensiv 0-3
Noua Generaţie- Primăria
Câmpia Turzii 1-2
Ofensiv- Noua Generaţie 4-2
Primăria Câmpia Turzii- 300
Motors 3-0
Rezultate Grupa B:
Atletico- CSM Câmpia Turzii 7-1
Newmark- ISCT 2-4
Atletico-Newmark 1-2
CSM Câmpia Turzii- ISCT 1-8
Newmark -CSM Câmpia Turzii
5-1
ISCT-Atletico 5-0
Semifinale: Primăria Câmpia
Turzii- Newmark 2-0
ISCT-Ofensiv 0-4
Locurile 3-4: ISCT- Newmark
3-0
Locurile 1-2: Ofensiv- Primăria
Câmpia Turzii 2-1

Vineri, 4 august, Potaissa Turda a întâlnit, pe teren
propriu, CSM Făgăraş în primul meci de verificare
de la reluarea pregătirilor.
Turdenii au reuşit să se desprindă în debutul partidei,
iar în minutul 14 aveau un avans de cinci goluri, scor
11-6. Elevii lui Horaţiu Gal au continuat să menţină
un ritm bun şi în minutul 26 aveau un avans de şapte
goluri, scor 17-10.
Au urmat momente bune pentru CSM Făgăraş care a

înscris de patru ori consecutiv şi, cu două minute
înainte de final, tabela afişa 17-14. Până la pauză,
gazdele au mai punctat de două ori şi au intrat la cabine cu un avans de cinci goluri, scor 19-14.
Oaspeţii au reuşit să revină în actul secund şi au
restabilit egalitatea, dar turdenii au avut ultimul
cuvânt de spus şi s-au impus la limită, scor 31-30.
Sâmbătă, 5 august, în cea de-a doua întâlnire, rezultatul a fost tras la indigo, turdenii reuşind să se
impună cu 31-30

Sticla Arieşul Turda a pierdut
confruntarea cu Metalurgistul Cugir
Sticla Arieşul Turda a suferit o
nouă înfrângere într-o partidă cu
caracter de verificare disputată
miercuri, 2 august, în deplasare la
Cugir.
Aflată într-o formă bună, echipa
gazdă s-a impus cu 4-0 după ce la
pauză a intrat cu un avans de 2
goluri. Şaucă a deschis scorul
pentru formaţia lui Călin

Moldovan, iar Andrei Făgărăşanu,
recent transferat de la Cetate
Deva, a majorat diferenţa.

Pagină realizată de redactorul sportiv Denisa MĂRGINEAN

În actul secund, juniorii Udrea şi
Codrea au punctat pentru formaţia
gazdă şi au stabilit scorul final.
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Sărbătoarea sportului local
Vineri, 4 august, CSM Câmpia
Turzii a dat startul evenimentelor
sportive cuprinse în programul
ediţiei aniversare a Zilelor Municipiului Câmpia Turzii.

www.ziarul21.ro

„Cupa Municipiului
Câmpia Turzii” la înot
şi-a desemnat câştigătorii

Şi aşa cum se cuvine în cadrul
unui club sportiv, pe terenul din
cadrul Complexului Sportiv "La
Broscuţa" au fost prezente toate
secţiile, iar în centrul atenţiei s-au
aflat sportivii, cei care au
reprezentat şi reprezintă cu mândrie municipiul Câmpia Turzii.
Îmbrăcaţi în tricouri albastre,
sportivii noştri s-au bucurat de
atenţia şi aplauzele celor prezenţi,
iar demonstrațiile de fotbal,
rugby, handbal, volei, box, tenis

de masă, judo, TRX sau tenis de
câmp au fost primite cu mult
entuziasm. A fost nu numai mişcare ci şi voie bună, o adevărată
sărbătoare a sportului local şi un

moment frumos care i-a pus în
centrul atenţiei pe toţi cei care
vreme de un an ne-au unit, ne-au
oferit momente de neuitat şi ne-au
reprezentat cu cinste în competiţii.

Echipa U 8 de la Şoimii Câmpia Turzii,
locul I în etapa a II-a a Circuitului
Naţional de MiniRugby 2017
În perioada 28-30 iulie 2017, Timişoara a găzduit
etapa a II-a a Circuitului Naţional de MiniRugby
2017. Competiţia s-a desfăşurat pe terenurile din
Complexul Sportiv CSS Bega Timişoara şi a reunit
la start peste 250 de copii provenind de la 20 de
cluburi. Jocurile s-au disputat la trei categorii de
vârstă, U8 (copii născuţi în anul 2009 şi mai mici),
U10 (2007-2008) şi U12 (2005-2006).
Câmpia Turzii a fost reprezentată la acest turneu de
CSM Câmpia Turzii care a participat la categoria
U10 şi s-a clasat pe locul 4 şi Şoimii Câmpia Turzii
care a participat la categoria U8 şi a obţinut locul 1.
S-au înregistrat următoarele rezultate:
Copii U 8:
ACS Soimii Bucureşti– CS Warriors Timişoara 6515
CS Soimii Câmpia Turzii – CSM Sibiu 55-15
CSM Suceava – CS Warriors Timişoara 30-15
ACS Soimii Bucureşti– CS Soimii Câmpia Turzii 525
CSM Sibiu – CSM Suceava 35-25
CS Warriors Timişoara – CS Soimii Câmpia Turzii
10-45
CSM SUCEAVA – ACS Soimii Bucureşti 15-45
CS Warriors Timişoara – CSM Sibiu 5-25
CS Soimii Câmpia Turzii – CSM Suceava 60-5
CSM SIBIU – ACS Soimii Bucureşti 5-30
CLASAMENT
1. CS Soimii Câmpia Turzii 12p
2. ACS Soimii Bucureşti 10p
3. CSM Sibiu 8p
4. CS Warriors Timişoara 6p
5. CSM Suceava 4p
Copii U 10:
ACS Soimii Bucureşti – CSM Câmpia Turzii 65-0
CSO Pantelimon – ACS Soimii Bucureşti 5-30
Warriors Timişoara – CSO Pantelimon 10-15
Warriors Timişoara – CSM Suceava 60-0
CSM Suceava – CSM Câmpia Turzii 20-25
CSM Câmpia Turzii – Warriors Timişoara 5-35
ACS Soimii Bucureşti – Warriors Timişoara 35-10
CSM Suceava – ACS Soimii Bucureşti 0-35
CSO Pantelimon – CSM Suceava 55-0
CSM Câmpia Turzii – CSO Pantelimon 0-50
CLASAMENT
1. ACS Soimii Bucureşti 12p
2. CSO Pantelimon 10p
3. Warriors Timişoara 8p
4. CSM Câmpia Turzii 6p

5. CSM Suceava 4p
Arieşul Mihai Viteazu a participat la categoria copii
U 12 şi s-a clasat pe locul 10. Rugbyştii din Mihai
Viteazu au înregistrat următoarele rezultate:
RC Arieşul Mihai Viteazu – CSS Gura Humorului 510
ACS Soimii Bucureşti – RC Arieşul Mihai Viteazu
25-5
RC Antonio Jr. – RC Arieşul Mihai Viteazu 10-5
RC Arieşul Mihai Viteazu – CSO Pantelimon 5-15
RC Arieşul Mihai Viteazu – CSS Bârlad 10-20
La Memorialul ,,Cristi Breb'', competiţie desfăşurată
după încheierea celei de-a doua etape din cadrul
Circuitului Naţional de Mini Rugby, Şoimii Turda a
participat la categoria U8 alături de Warriors
Timişoara şi CSM Sibiu şi a terminat competiţia pe
locul 1. Echipa Şoimii Campia Turzii, în urma
rezultatelor obţinute la acest acest turneu, a intrat în
luptă directă cu Şoimii Bucureşti pe titlul naţional la
categoria de vârstă U8.
"Turneul de la Gura Humorului va fi decisiv, iar dacă
vom termina tot pe locul 1, ne permitem să visăm
chiar la titlul de campioni naţionali la categoria de
vârstă U.8. Ȋn primul rând vreau să felicit jucătorii,
care ne-au oferit pe durata celor două zile
competiţionale jocuri frumoase şi în special pasiunea
pentru acest sport. De remarcat este faptul că se vede
un progres la toate echipele participante de la un
turneu la altul şi acest aspect nu poate decât să
bucure pe toată lumea, începând cu antrenori, părinţi
dar şi reprezentanţi ai Federaţiei Române de Rugby
care au participat la acest turneu. Felicit şi le
mulţumesc organizatorilor pentru eforturile depuse
în organizarea excepţională a acestui turneu,
mulţumesc părinţilor care ne-au înţeles, susţinut şi
sper că o vor face în continuare. Nu în ultimul rând
colegilor mei care m-au reprezentat la acest turneu
Marcel Buturca şi Ioo Cristian care a şi primit titlul
de antrenorul turneului la categoria de vârstă U8", a
declarat antrenorul Fetiţă Valentin.

Sâmbătă, 5 august, ştrandul "La
Broscuţa" a găzduit „Cupa
Municipiului Câmpia Turzii” la
înot, competiție organizată în
colaborare cu CS Delfinii și
deschisă tuturor copiilor iubitori
ai acestui sport.
S-au înregistrat următoarele
rezultate:
Open Băieţi
Locul I-Todea Alex
Locul II-Feneşan Vlad
Locul III-Butean Andrei
Open Fete
Locul I-Straja Denisa
Locul II-Timiş Victoria
-Drevar Mădălina
Locul III- Mocan Amalia
Categoria 2005
Locul I-Ploscariu Victor
Locul II-Buţurcă Adrian
Categoria 2006
Locul I-Deac Rareş
-Ionescu Adriana
-Lascău Alex
Locul II-Alajmi Aly
-Urcan Lavinia
Locul III- Matei Marco
Categoria 2007
Locul I-Covaciu Bogdana

Pagină realizată de redactorul sportiv Denisa MĂRGINEAN

-Bădălău Alexia
Locul II- Moldovan Alexia
-Şandru Raluca
Locul III-Timiş Andreea
Categoria 2008
Locul I- Fetiţă- Rîpea Maria
Soţan Denis
Locul II- Turcu Yasmina
Locul III-Alajmi Yasmina
Categoria 2009-Băieţi
Locul I-Metea Şerban
-Cordoş Darius
Locul II- Oroian Denis
Locul III- Ionescu Andrei
Categoria 2009-Fete
Locul I- Petric Ştefania
Locul II-Iurian Ilinca
Categoria 2010
Locul I-Şandru Răzvan
Locul II-Iurian Raul
Locul III-Beldean Yanis
Categoria 2011-2012
Locul I-Petric Andreea
-Luca Darius
Locul II-Scutelnicu Toni
Locul III-Cristea Dragoş
Premierea a fost oficiată de
primarul Dorin Lojigan care i-a
răsplătit pe tinerii mai sus menţionaţi cu diplome şi medalii.
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MĂSURI DE PREVENIRE PENTRU PERIOADELE CANICULARE
Pentru a păstra precauția și
evitarea pe cât posibil a urmărilor
ce pot să le provoace temperaturile ridicate din zilele următoare, vă transmitem câteva recomandări referitoare la măsurile
preventive ce sunt indicate în
astfel de situații.
Punctele farmaceutice din județ
asigură în continuare, în mod gratuit, pe timpul perioadei caniculare, persoanelor vulnera
bile apă potabilă și spații clima
tizate pentru adăpostire persoa
nelor vulnerabile față de tempera
turile ridicate.
-Recomandări privind protecția
populației pe timpul caniculei • Deplasările sunt recomandate
în primele ore ale dimineţii sau
seara, pe cât posibil prin zone
umbrite, alternând deplasarea cu
repausul, în spaţii dotate cu aer
condiţionat (magazine, spaţii
publice);
• Evitaţi aglomeraţiile, expune
rea la soare, efortul fizic intens
între orele 11.00 – 18.00;
• Purtaţi haine lejere, subţiri,
deschise la culoare, pălării şi
ochelari de soare;
• Beţi 1,5 – 2 litri de lichide pe
zi, nu prea reci, apă, sucuri
naturale din fructe şi ceaiuri
călduţe (soc, muşeţel, urzici);
• Mâncaţi fructe şi legume
(pepene, prune, roşii) sau iaurt
(echivalentul unui pahar cu apă);
mâncaţi echilibrat şi variat însistând pe produse cu valoare
calorică mică;
• Evitaţi băuturile ce conţin
cofeină (cafea, ceai, cola) sau
zahăr (sucurile carbogazoase) în
cantitate mare;
• Evitaţi alimentele cu un conţinut sporit de grăsimi, în special de
origine animală;
• Nu consumaţi alcool – vă
deshidratează şi vă transformă
într-o potenţială victimă a
caniculei;
• Menţineţi legătura cu persoanele în vârstă (rude, vecini, persoane cu dizabilităţi), interesându-vă de starea de sănătate a
acestora şi oferiţi-le asistenţă ori
de câte ori au nevoie;
• Nu lăsaţi copiii/animalele de
companie singuri/singure în autoturisme;
• Cereţi sfatul medicului de
familie la cel mai mic semn de
suferinţă, manifestat de dumneavoastră sau copilul dumneavoastră;
• Persoanele care suferă de
diferite afecţiuni îşi vor continua
tratamentul, conform indicaţiilor
medicului. Este foarte util ca în
perioada caniculară să se consulte
medicul curant, în vederea
adaptării schemei terapeutice la
condiţiile existente;
• Pentru ameliorarea condiţiilor
la locul de muncă se va reduce
intensitatea şi ritmul activităţilor
fizice, se va alterna efortul
dinamic cu cel static şi alternarea
perioadelor de lucru cu perioade

de reapaus, în locuri umbrite ori
ventilate corespunzător.
-Prevenirea incendiilor –
În perioadele caniculare sau secetoase, consiliile judeţene sau
locale din zonele cu risc crescut
de incendiu şi, după caz, administratorii operatorilor economici/
conducătorii instituţiilor din
zonele menţionate trebuie să
elaboreze programe speciale de
măsuri pentru prevenirea incendiilor specifice care să cuprindă:
– Identificarea şi nominalizarea
sectoarelor de activitate în care
creşte riscul de incendiu în
condiţiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate şi a
lipsei de precipitaţii, urmând a se
stabili măsurile de protecţie
specifice.
– Asigurarea şi verificarea zilnică
a instalaţiilor de stingere şi a
rezervelor de substanţe stingătoare.
– Asigurarea protejării faţă de
efectul direct al razelor solare a
recipientelor, rezervoarelor şi a
altor tipuri de ambalaje care
conţin vapori inflamabili sau gaze
lichefiate sub presiune, prin
depozitare la umbră.
– Verificarea utilajelor agricole
folosite la recoltarea cerealelor
păioase astfel încât să nu
constituie surse de aprindere, şi
dotarea acestora cu mijloace de
primă intervenţie.
– Restricţionarea efectuării, în
anumite intervale din timpul zilei,
a unor lucrări care creează condiţii favorizante pentru producerea
de incendii prin degajări de
substanţe volatile sau supraîncălziri excesive
– Intensificarea activităţilor cu
scop preventiv în zonele cu
culturi agricole şi în locuri cu
vegetaţie forestieră, mai ales cele
frecventate pentru agrement.
– Este interzisă utilizarea focului
deschis în locuri cu pericol de
incendiu, în zonele afectate de
uscăciune avansată, precum şi pe

timp de vânt; locurile cu pericol
de incendiu, în care se aplică
această interdicţie, se stabilesc şi
se marchează de persoanele în
drept.
– Prepararea hranei prin utilizarea
focului deschis în incintele
unităţilor, în zonele de agrement
şi în gospodăriile populaţiei se
face numai în locuri special amenajate, în condiţii şi la distanţe
care să nu permită propagarea
focului la construcţii, depozite,
culturi agricole, păduri, plantaţii
sau la alte vecinătăţi.
– Utilizarea focului deschis nu se
admite la distanţe mai mici de 40
m faţă de locurile cu pericol de
explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili,
explozivi etc., respectiv 10 m faţă
de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile,
carton asfaltat, bitum, ulei etc.,
fără a fi supravegheat şi asigurat
prin măsuri corespunzătoare.
– Prevenirea jocului copiilor cu
focul în condiţii şi în locuri în
care se pot produce incendii,
aceasta constituind o obligaţie a
persoanelor care răspund, potrivit
legii, de creşterea, educarea şi
îngrijirea copiilor.
II. Prevenirea incendiilor
de vegetație și de miriști
În condiţiile în care se obţin
aprobările cerute de legislaţia în
vigoare,arderea miriştii se face cu
respectarea următoarelor măsuri:
a) condiţii meteorologice fără
vânt;
b) parcelarea miriştii în suprafeţe
de maximum 10 ha, prin fâşii
arate;
c) izolarea zonei de ardere faţă de
căi de comunicaţie, construcţii,
culturi agricole vecine, instalaţii,
fond forestier, prin executarea de
fâşii arate;
d) desfăşurarea arderii numai pe
timp de zi;
e) asigurarea până la finalizarea
arderii a personalului de
supraveghere şi stingere a even-

tualelor incendii;
f) asigurarea pentru suprafeţe de
ardere mai mici de 5 ha a
substanţelor şi mijloacelor de
stingere necesare;
g) asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a
unui plug, a unei cisterne cu apă,
a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire.
Pentru prevenirea incidentelor în
perioadele cu temperaturi extreme, se recomandă populaţiei să
asculte sfaturile medicilor şi să
evite, pe cât posibil, expunerea
prelungită la soare între orele 11
şi 18.
- Daca aveti aer conditionat,
reglati aparatul astfel incat temperatura sa fie cu 5 grade mai
mica decat temperatura ambientala;
- Ventilatoarele nu trebuie folosite
daca temperatura aerului depaseste 32 grade Celsius;
- Daca nu aveti aer conditionat in
locuinta, la locul de munca, petreceti 2-3 ore zilnic in spatii care
beneficiaza de aer conditionat
(cinematografe, spatii publice,
magazine);
- Dacă este absolut necesara
expunerea la soare între orele
amiezii trebuie folosita o ţinută
adecvată: pălării de soare, haine
lejere şi ample, din fibre naturale,
de culori deschise.
- Este obligatorie mentinerea cu
rigurozitate a igienei personale
prin efectuarea a cate 3 – 4 dusuri
pe zi cu apa calduta.
- De asemenea, în perioadele de
caniculă este recomandat consumul zinic de lichide (între 1,5 –
2 litri de lichide), fără a aştepta să
apară senzaţia de sete.
***
In perioadele de canicula se recomanda consumul unui pahar de
apa (sau echivalentul acestuia) la
fiecare 15 - 20 de minute.
- Consumati fructe si legume

proaspete (pepene galben, rosu,
prune, castraveti, rosii) deoarece
acestea contin o mare cantitate de
apa;
- O doza de iaurt produce aceeasi
hidratare ca si un pahar de apa
- Nu consumati alcool (inclusiv
bere sau vin) deoarece acesta
favorizeaza deshidratarea si
diminueaza capacitatea de lupta a
organismului impotriva caldurii;
- Evitati bauturile cu continut ridicat de cofeina (cafea, ceai, cola)
sau de zahar (sucuri racoritoare
carbogazoase) deoarece acestea
sunt diuretice;;
- Evitati activitatile in exterior
care necesita un consum mare de
energie (sport, gradinarit, etc).
.
Trebuie avută grija persoanelor
vârstnice, a copiilor, persoanelor
cu dizabilităţi oferindu-le, în mod
regulat lichide, chiar dacă nu le
solicită. Persoanele care sufera de
anumite afectiuni isi vor continua
tratamentul conform indicatiilor
medicului.
Este foarte util ca in aceste perioade, persoanele cu afectiuni
cronice, cardio-vasculare, hepatice, renale, pulmonare, de circulatie, mentale sau cu hipertensiune sa consulte medicul curant in
vederea adaptarii schemei terapeutice la conditiile existente
De asemenea, precizam faptul ca,
Institutia Prefectului Judetului
Cluj in cadrul careia functioneaza
Comitetul Judetean pentru Situatii
de Urgenta a Judetului Cluj,
Directia de Sanatate Publica a
Judetului Cluj si Colegiul Farmacistilor Cluj au semnat Protocolul
conform caruia in Farmaciile din
judetul Cluj sunt organizate
puncte pentru acordarea primului
ajutor pentru cetatenii afectati de
canicula.
Principalele manifestari in caz de
temperaturi ridicate sunt:
- stare de rau general;
- oboseala;
- soc caloric ce se manifesta prin:
- febra,
- tegumente uscate,
- pierderea cunostintei;
- soc hipovolemic care se manifesta prin:
- tegumente reci si palide,
- hipotensiune arteriala;
- tulburari de ritm cardiac ;
- insomnii neobisnuite determinand apatie sau stare de nervozitate;
- crampe musculare la nivelul
membrelor superioare si inferioare;
- expunerea prelungita la radiatiile solare asociata cu transpiratia
poate conduce la aparitia pe piele
a unor bubite rosii, cunoscute sub
denumirea de dermatita actinica;
- cresterea temperaturii ambientale accentueaza starea de iritabilitate si agitatie
Pentru situatii datorate efectelor
caniculei persoanele in cauza pot
apela numarul unic 112.
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EXTRAS DIN SENTINŢA PENALĂ NR 324/2016
A JUDECATORIEI TURDA DEFINITIVĂ PRIN DECIZIA PENALĂ
NR 1498-2016 A CURŢII DE APEL CLUJ
Prin sentinţa penală nr 324/2016 a
Judecătoriei Turda, mentinută prin decizia
penală nr 1498-2016 a Curţii de Apel Cluj,
inculpatul Silaghi Piedone a fost condamnat la o pedeapsă de 4 ani inchisoare,
conform prevederilor art 233 C pen rap la
art 41 alin 1 C pen, art 43 alin 1 C pen,
talharie . S-a reţinut că in data de
24.04.2016, prin violenta, inculpatul si-a
insusit de la partea civila GA suma de 500
lei .

berarea conditionata pentru restul de 896
zile inchisoare din pedeapsa de 8 ani
inchisoare aplicata prin sentinta penala nr
471/2014 a Tribunalului Cluj si potrivit art
41 alin 1 C pen, art 43 alin 1 C pen s-a
cumulat cu prezenta pedeapsa restul, aplicand 4 ani 896 zile inchisoare.
Conform art 45 alin 3 lit b, alin 5 C pen sa aplicat pedeapsa complementara rezultanta si accesorie:

Conform art 66 alin 1 lit n C pen s-a aplicat pedeapsa complementara, pentru 2 ani,
interzice dreptul de a comunica si a se
apropia la mai putin de 10 metri de persoana vatamata GA.

Conform art 66 alin 1 lit n C pen a aplicat
pedeapsa complementara, pentru 2 ani,
interzice dreptul de a comunica si a se
apropia la mai putin de 10 metri de persoana vatamata GA.

Conform art 66 alin 1 lit n C pen, art 65 alin
1 C pen s-a aplicat pedeapsa accesorie interzice dreptul de a comunica si a se
apropia la mai putin de 10 metri de persoana vatamata GA

Conform art 70 C pen a aplicat inculpatului
pedeapsa complementara a publicarii in
extras o singura data a hotararii de condamnare.

Conform art 70 C pen s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementara a publicarii
in extras o singura data a hotararii de condamnare.
In baza art 104 alin 2 C pen s-a revocat li-

Conform art 66 alin 1 lit n C pen, art 65 alin
1 C pen a aplicat pedeapsa accesorie interzice dreptul de a comunica si a se
apropia la mai putin de 10 metri de persoana vatamata GA si a mentinut pedeapsa accesorie aplicata prin sentinta penala nr
471/2014 a Tribunalului Cluj – prevazuta

de art 71 alin 1 C pen 1968, art 64 alin 1 lit
a teza a doua C pen 1968 , prevazuta la art
65 alin 1 C pen, art 66 lit a C pen.
Conform art 399 C pr pen, art 223 alin 2 C
pen s-a mentinut masura arestului preventive fata de inculpate, avand in vedere
gravitatea faptei, imprejurarile concrete ale
comiterii, persoana inculpatului, valoarea
prejudiciului.
Conform art 72 C pen s-a dedus durata
retinerii si a arestului preventive, din
28.04.2016 ora 13,00 la zi.
Conform art 404 alin 4 lit f C pr pen s-a
dispus restituirea catre inculpate a
bunurilor ridicate conform procesului verbal de la fila 76 dos up, a dovezii de la fila
96, 97 dos up.
S-a dispus restituirea catre partea civila GA
a sumei de 280 lei consemnata conform
recipisei 888973/1/03.05.2016 CEC Bank
– fila 98 dos up. Instanta a constatat ca
prejudiciul este de 500 lei, care s-a reparat
in parte prin restituirea sumei de 280 lei
ridicata de la inculpat. In privinta daunelor
morale solicitate, avand in vedere numarul
zilelor de ingrijiri medicale, leziunile la

nivelul dintilor si ochilor, zone dureroase,
imprejurarea ca a avut dureri si a purtat
pansament cateva zile, s-a constatat ca
partea civila a suferit un prejudiciu moral,
fiind necesara repararea acestuia, prin acordarea de despaguniri morale. Acesta se
poate repara prin obligarea inculpatului la
plata sumei de 2000 lei despagubiri morale
catre partea civila.
In baza art 397 C pr pen, art 25 C pr pen, a
fost obligat inculpatul la 220 lei despagubiri materiale si la despagubiri morale de
2000 lei catre partea civila
S-a tinut seama de starea d erecidiva atrasa
de antecedentele penale ale inculpatului.
S-a aplicat pedeapsa complementară şi
accesorie, fiind necesara protejarea partii
civile, precum si sublinierea fata de
inculpat a gravităţii faptei sale, prin aplicarea acestei interdictii.
Prin publicarea hotararii de condamnare
s-a urmărit atragerea atentiei inculpatului
asupra faptei sale, prin supunerea sa la
reactia negativă a societatii, contribuind la
indreptarea sa. Totodata, va contribui la
prevenirea comiterii de infractiuni similare.

EXTRAS DIN SENTINTA PENALA NR 417/2016 A JUDECATORIEI
TURDA DEFINITIVA PRIN DECIZIA PENALA NR 215/A/2017
A CURTII DE APEL CLUJ
Prin sentinta penala nr. 417/2016 a Judecatoriei Turda,
defmitiva prin decizia penala nr. 215/2017 a Curtii de Apel
Cluj a fost condamnat inculpatul Popa Dan Vlad la o
pedeapsa de 6 luni inchisoare.
S-a dispus revocarea suspendarii conditionate a executarii
pedepsei de 2 ani inchisoare care i-a fost aplicata inculpatului prin sentinta penala nr 224/2013 a Judecatoriei Turda,
a cumulat pedepsele şi a aplicat pedeapsa de 2 ani 6 luni
inchisoare, dispunand executarea acesteia.
Conform art 55 alin 1 Cod penal a aplicat pedeapsa complementara prevazuta de art 70 Cod penal, publicarea o
singura data, intr-un cotidian local, a hotararii de condamnare definitive, in extras.
In baza art 274 alin 1, 2 C pr pen a fost obligat la 400 lei
cheltuieli judiciare catre stat.
Pentru a dispune astfel s-a retinut ca prin rechizitoriul nr.
984/P/2015 al Parchetului de pe langa Judecatoria Turda,
inregistrat in data de 13.05.2016, au fost trimişi in judecata inculpatii: -Popa Dan Vlad - pentru savar§irea infractiunii de marturie mincinoasa, prev. de art. 273 alin. 1 C pen
cu aplicarea art. 41 alin. 1C pen, art. 43 alin. 1 C pen. si
PPR pentru savar§irea infractiunii de marturie mincinoasa,
prev. de art. 273 alin. 1 C pen.
Prin actul de sesizare a instantei s-a aratat ca:
Fapta inculpatului Popa Dan Vlad, care la data de
27.10.2014 cu ocazia audierii sale in calitate de martor in
dosarul penal 1327/P/2014 a dat declaratii mincinoase
aratand ca la data de 23.05.2014 in jurul orei 12,00 numitul GTR nu a condus autoturismul marca Ford Festa cu
numar de inmatriculare BR-xx-XXX pe strada Castanilor
din municipiul Turda, intruneşte elementele constitutive
ale infractiunii de marturie mincinoasa, prev. de art. 273,
alin. 1 din Codul penal.

Fapta inculpatului PPR care la data de 27.10.2014 cu
ocazia audierii sale in calitate de martor in dosarul penal
1327/P/2014 a dat declaratii mincinoase aratand ca la data
de 23.05.2014 in jurul orei 12,00 numitul GTR nu a condus autoturismul marca Ford Festa cu numar de inmatriculare BR-xx-XXX pe strada Castanilor din municipiul
Turda, intrune§te elementele constitutive ale infractiunii
de marturie mincinoasa, prev. de art. 273, alin. 1 din Codul
penal
S-au avut in vedere urmatoarele probe : rechizitoriul din
23.04.2015 dat in dos.l327/P/2014; proces-verbal de
sesizare din oficiu (f.25); proces-verbal de sesizare
(f.26;declaratie de suspect/ inculpat (f.27-28);proces-verbal de ascultare a persoanei indicata in actul de sesizare
(f.29);declaratia martorului (f.30-31);declaratia martorului
Popa Dan Vlad (f.32-33); declaratie de consimtamant la
examinarea poligraf (f.34); raport de constatare criminalistica (f.35-38); declaratia de suspect (f.40); copie de pe
cazierul judiciar (f.41);copie de pe cazierul judiciar (f.43,
f.44)
Prin incheierea penala din data de 29.06.2016 s-a dispus
inceperea judecatii conform art 346 alin 1 Cod de procedura penala.
In sedinta publica din data de 05.10.2016, inculpatul PPR
a declarat ca a comis faptele de care este invinuit, nu
doreste administrarea altor probe, fiind de acord cu cele
administrate in cursul urmaririi penale.(f 20).
In sedinta publica din data de 05.10.2016, inculpatul Popa
Dan Vlad a declarat ca a comis faptele de care este invinuit, nu doreste administrarea altor probe, fiind de acord cu
cele administrate in cursul urmaririi penale.(f 37).
Dupa ascultarea inculpatilor , a avocatilor si a procurorului
s-a incuviintat aplicarea art 374 alin 4 Cod de procedura
penala.
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Analizand materialul probator al cauzei, conform
declaratiilor inculpatilor, inscrisurilor din dos nr
l327/P/2015, s-a retiunut ca in data de 27.10.2014, inculpatii au fost audiati ca martori in dos nr 1327/P/2014 al
Parchetului de pe langa Judecatoria Turda. Acestia au facut
afirmatii mincinoase, sustinand ca autoturismul nu a fost
condus de catre numitul GT care era cercetat in acea cauza
pentru infractiunea de conducere fara permis. F 30, 32, 39
dos up,
Inculpatii au recunoscut comiterea infractiunii.
Fapta inculpatului Popa Dan Vlad, care, in data de
27.10.2014 cu ocazia audierii sale in calitate de martor in
dosarul penal 1327/P/2014 a dat declaratii mincinoase
aratand ca la data de 23.05.2014 in jurul orei 12,00 numitul GTR a condus autoturismul marca Ford Festa constituie infractiunea de marturie mincinoasa, prev. de art. 273
alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art 41 alin 1 C pen, fapta
comisa cu intentie, intrucat inculpatul cunostea ce anume
s-a intamplat, a fost intrebat si astfel, deliberat, a ales sa
ascunda adevarul.
Starea de recidiva postcondamnatorie, art 41 alin 1 Cod
penal a fost atrasa de imprejurarea ca prezenta infractiune
a fost comisa in termenul de incercare de 4 ani, al suspendarii conditionate a executarii pedepsei de 2 ani
inchisoare aplicata pentru o infractiune intentionata de furt
calificat, prin sentinta penala nr 224/2013 a Judecatoriei
Turda definitiva in 18.03.2013
In baza art 15 alin 2 legea 187/2012, art 83 Cod penal 1968
a revocat suspendarea conditionata a executarii pedepsei
de 2 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr
224/2013 a Judecatoriei Turda, va cumula pedepsele, aplicand 2 ani 6 luni inchisoare, cu executare in regim de
detentie.
S-a dedus durata executata, din 23.01.2013 la 29.05.2013.
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GARSONIERE
* Vând urgent în Turda gars.,
conf. I, 32 mp., super finisată, str.
Lotus, nr. 12. Tel. 0742-29425.
APARTAMENTE 2 CAMERE
* Vând ap. 2 cam., buc., baie, hol,
la parter, izolat exterior, cu ct., ușă
metalică, geamuri termopoane,
parchet laminat, zonă liniștită în
Micro I, str. Constructorilor nr. 6
B. Tel. 0752-293645.
APARTAMENTE 3 CAMERE
* Vând ap. în Poiana, 100 mp.,
zonă foarte liniștită, etaj I, ct. în
cupru,
foarte
multe
alte
îmbunătățiri, arfe 2 dormitoare,
living, buc., foarte mare baie,
cămară. Tel. 0742-086169.
* Vând ap. 3 cam., 36 mp., Micro
I, str. Baladei, etaj IV, modernizat
termic și hidroiyolat. Merită
văzut. Preț 75.000 lei neg. Tel.
0743-387262.
* Vând în Turda ap. cu 3 cam.,
micro 2, conf. 1, bloc cărămidă,
c.t., parchet stejar, temop., mobilat, electrocasnice, garaj auto,
zonă f. bună, str. Calea Victoriei
nr. 21, bl. C7. Tel. 0752-069967.
* Vând ap. 3 cam. din cărămidă,
conf. II, pe str. Rapsodiei, nr. 15.
Tel. 0771-497932.
APARTAMENTE 4 CAMERE
Vând ap. cu 4 camere
decomandat, 2 băi, 2 balcoane, parchet stejar, izolat
termic zona Micro II, str.
Calea Victoriei, nr. 106, bloc I,
lângă cofetăria Savarina,
suprafață 96 mp., cu garaj,
bloc deosebit. Preț 48.000
euro. Tel. 0747-487755.

CASE
* Vând casă în Turda, zona Băi,
cu grădină de 1700 mp. Tel. 0723733100.
* Vând casă în centru Turda, str.
Castanilor, nr. 17, 1 cam., buc.,
beci, baie, centrală, termopane.
Tel. 0754-611901.
* Vând casă în Turda, 3 cam.,
buc., cămară, baie, grădină, anexe
gospodărești, s.t. 338 mp., poziție
foarte bună. Preț 120.000 lei neg.
Tel. 0741-643415 sau 0264315677.
* Vând casă în com. Frata,
compusă din buc., 2 cam., antreu,
beci, apă, canalizare, curent, 3
focuri de gaz, sup. 1800 mp.,
aproape de centru. Tel. 0758944804.
* Vând sau schimb cu ap. + dif.,
casă situată în T. Nouă, 4 cam.,
buc., hol., 2 băi, cămară, 2 terase,
s.t. 616 mp., supr. constr. 150 mp.
Tel. 0753-921768 sau 0264313902.
* Vând casă cu 2 cam. și altele în
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Vând în Turda, zona industrială, ansamblu format din 3 case
(5 camere, 2 camere, 2 camere), buc+ baie+ cămară+ beci+
pod+ hol+ terasă- la fiecare, inclusiv spaţiu comercial cu vad
format (3 săli cu toate dotările, terasă, ultramodern), curte şi
grădină, ST 1190 mp, superfinisat, decorativă, lavabilă, g+f+p,
telefon, televiziune, internet, totul nou. Preţ 200.000 euro sau
schimb proprietatea pe 3 apartamente plus diferenţa în bani la
înţelegere. Tel. 0740-787369.

com. Frata. Preț 65.000 euro neg.
Tel. 0756-546634.
* Vând casă bătrânească în com.
Mihai Viteazu, utilități- grădină,
acte la zi. Tel. 0741-658646.
* Vând casă în Turda, centru, str.
A. Sever, nr. 17, 1 cam., buc.,
debara, locuibilă, 91 mp., curte
închiriată de 175 mp. Tel. 0748546946.
* 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 în Sat Petreștii de
Jos, curent trifazic, 2 mori în
funcțiune, acte în regulă. Preț neg.
Tel. 0748-263713.
* Vând sau schimb cu ap. 2 cam.
+ dif., vilă duplex în Turda, la etaj
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 balcoane. Tel. 0743-664283.
* Vând urgent casă cu etaj, zonă
centrală, compusă din 2 ap.
separate de 3 și 4 camere fiecare,
ocupabilă repede, două garaje,
beci, pivniță, anexe, curte,
grădină mare. Acte la zi, preț neg.
Tel. 0748-124495.
* Vând casă din cărămidă (85 mp)
situată pe un teren de 600 mp.
intravilan, întabulată, str. Gen.
Dragalina nr. 74, Turda, preţ neg.
Tel. 0747-234794 sau 0751792969.
* Vând casă la preț convenabil,
str. Principală, nr. 92, sat Livada,
nr. 92, com. Petrești de Jos,
compus din 2 cam., buc., cămară,
baie, grădină 6 ari.
Tel.
0730941865.
* 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 în Turda, str.
Salinelor, nr. 2. compusă din 3
cam., buc., baie, cămară, hol,
garaj, pivniță, posibilități de
extindere spre parc. Preț 20.000
euro. Tel. 0745-983566.
TERENURI
* Vând teren pt. c-ție., curent 220
V, 380 V în localitatea Râmetea,
jud. Alba, transformator 1000 kva

(20.000 V la 400 V) 2 buc. Tel.
0745-980334.
* Vând în Turda, str. Caisului,
teren intravilan, 500 mp., front 22
m., utilități întabulat. Tel. 0758844393.
* Vând teren pentru c-ții situat
lângă Compania de Apă Arieș
Turda, vis a vis de fosta fabrică
Silica 6500 mp., utilități, acces la
ambele capete, lățime 25 m. Tel.
0745-163665.
* Vând în com. Mihai Viteazu
teren intravilan, 9.000 mp., 24 m
lat, 400 m lung., cu acces la
ambele capete – cu c.f. Tel. 0741757150.
* Vând grădină de 5 ari, 30 ari în
sat Pietroasa și 1 ha de pădure.
Tel. 0751-333052 sau 0756565437.
* Vând teren la Buru (sub cruce),
7 ari, îngrădit, pomi fructiferi,
fundație
pentru
eventuală
construcție, căsuță din tabără de
copii, cu umbrar mare. Preț 1800
euro. Tel. 0728-206533.
* Vând în Tureni teren intravilan,
supr. 1.000-1.500 mp., utilități,
întabulat, acte la zi, loc pentru
construcții lângă casă. Tel. 0749160377.
* Vând teren pt. cție. 30 ari, str.
Fabricii, acte la zi. Tel. 0731934434.
* Vând teren pt. loc de casă, hală,
aproape de șosea, toate utilitățile,
cf., supr 1500 mp., Preț euro mp.,
Tel. 0726-212416 sau 0729149537.
* 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. 0748808397.
* 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
* Închiriez spații comerciale în
supr. de 200 mp., 400 mp. sau 700
mp. în zona Materna, vad comercial f. bun, dotate cu toate
utilitățile și super finisate. Tel.

Restaurantul Expres din Turda colţ
cu Hotel Potaissa, vă invită să petreceţi cele mai
frumoase momente din viaţa dumneavoastră
într-o atmosferă specială, un aranjament
deosebit, o servire ireproşabilă
şi un meniu bogat. Capacitate 160 de locuri.
Rezervă sala din timp!
Telefon: 0752-210024
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0760-233606.
VÂNZĂRI DIVERSE
* Vând cazan din cupru pentru
distilat țuică vol. 120 l. și 50 l.
diferite reductoare de turație și
presă cu ax din inox pentru
struguri. Tel. 0753-310099.
* Vând în Turda flex Makita
2.300 w. în stare bună, colțar de
cameră cu ladă, sfărmătoare de
porumb, compresor cu butelie
pentru vopsit, aparat de sudură și
accesorii, binoclu de vânătoare
„Japan”, diode de putere 355 A,
mașină de spălat Bosch, măsuță
mică cu blat de sticlă, rolă pentru
furtun, tuburi PVC pentru fântână
hidrofor, vitamine energizante
USA, flori ornamentale. Tel.
0740-798399.
* Vând în Turda mobilă compusă
din bibliotecă, canapea, dulap
(șifonier) + corp cu 2 uși, etajere
și 2 sertare, stare f. bună. Preț 600
lei. Tel. 0757-537329 sau 0264322824.
* Vând în Turda yunkers pe gaz
„Ariston”, lămpi cu 2 neoane pentru tavan casetat, motor pentru
mașină de spălat „Whirpool” sau
„Indesit”, pompe evacuare pentru
mașini de spălat „Indesit” ,
bibelouri porțelan, balerina, ș.a.
Tel. 0745-177549.
* Vând în Turda 7 rafturi pentru
magazin 90x 220 și 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 video
„VHS Japonia” nou, vană cu
vibromasaj 170 x 70, tv alb negru
diag. 35 la baterie sau curent 220
V. Tel. 0745-163665.
* Vând în Turda led diag. 82 cm.,
preț 400 lei și tv „Teleki” diag. 50
cm, preț 100 lei. Tel. 0755952627 sau 0726-904189.
* Vând în Turda rachete de tenis +
7 mingi + husă nouă + ceas de
mână nou. Preț 70 lei. Tel. 0756709595.
* Vând în Turda slănină afumată,
mașină de cusut „Ileana” tip
masă. Tel. 0744-568039 sau
0743-679887.
* Vând în Turda mașină de cusut
„Singer” și „Casnica Super”,
betonieră 220 v, țiglă din ciment
50 bani/ buc., portbagaj Dacia
1300, geam nou cu 4 canate, reșou
pe gaz cu 2 ochiuri, aspirator
„Modelhome”, stabilizator de
tensiune la 220 v și 12 v, vioară
veche, mobilier vechi. Tel. 0264314643.
* De vânzare în Turda mobilă second hand din Germania,
canapele simple și extensibile,
mob. sufragerie la comandă și
culțare calitate super, aproape
nouă, mese și fotolii din lemn,

comode antice, pat simplu,
dormitor complet antic cu
marmură, mese, bibliotecă, etc.
Tel. 0741-071618.
CUMPĂRĂRI
* Cumpăr aparate radio cu lămpi
(orice stare). Tel. 0741-766356.
* Cumpăr 250, maxim 400 mp. de
teren în Turda, Poiana, Bogata,
Săndulești,
Mihai
Viteazu,
Copăceni, cu utilități și acte în
regulă. Tel. 0748-263713.
PRESTĂRI SERVICII
* Economistă cu experiență, țin
evidență contabilă completă,
depun declarații, întocmesc
bilanțuri, la prețuri avantajoase.
Tel. 0744-672715.
Executăm construcții de la A-Z
și finisaje. Tel. 0747-914194.
* Contabil autorizat, cu semnătură
electronică, efectuez contabilitate
pe calculator de la A la Z, inclusiv
depuneri situaţii, declaraţii,
bilanţuri, state de plată, verificări
de bilanţuri şi pentru asociaţii de
locatari şi blocuri, etc, la şi sub
preţul pieţei, între 150 – 400 lei, la
nevoie mă deplasez şi la sediul
firmelor interesate. Tel. 0748808397.
* Pensionară, îngrijesc persoane
în vârstă sau copii. Fac și menaj
ușor. Tel. 0746-633664.
* 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.
* Doamnă serioasă, fără vicii,
caut să îngrijesc 1 sau 2 copii în
Turda sau Câmpia Turzii. Am mai
îngrijit copii. Tel. 0737-068408.
AUTO
* Vând în Turda Renault Kangoo,
motor 1500, diesel, dubiță, 75.000
km, fără evenimente, unic proprietar, a.c. Tel. 0744-678668.
* Vând în Turda Ford Focus, an
fabr. 2000, motor 1.6, 16 V,
culoare vișiniu metalizat, cu
dotări multiple, cutie automată,
perfectă stare de funcționare,
87.000. Preț 1.500 euro neg. Tel.
0758-352430 sau 0758-352430.
MATRIMONIALE
* Văduv, 64 ani, pensionar, 1.70
înălțime, 80 kg., 3 copii la casele
lor, locuiesc la țară, nu fumez,
băutură ocazional. Doresc să
cunosc doamnă de vârstă
apropiată
pentru
prietenie,
eventual
căsătorie.
Rog
seriozitate. Tel. 0751-593497.
* Domn văduv doresc prietenie cu
o doamnă cam de aceeași vârstă.
Tel. 0740-238496.

P.F. DIRIGINTE DE ŞANTIER, Dom. 2, 3, Cat. Imp. B
Verific calitatea lucrărilor de construcţie pentru a întocmi
CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCŢIEI până la terminarea
lucrărilor, necesară pentru ÎNTABULAREA CONSTRUCŢIEI.
P.F. RESPONSABIL TEHNIC cu EXECUŢIA (R.T.E.) Dom. I, IX.
Întocmesc întreaga documentaţie, conform Legii nr. 10/1995,
actualizată la 11.09.2015, privind Calitatea în construcţii pentru
CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCŢIEI, necesară la
ÎNTABULARE.
* ASISTENŢĂ TEHNICĂ la lucrări de construcţii: civile,
industriale, agrozootehnice, edilitare şi gospodării comunale.
Tel. 0744-218545, 0264-312340.
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Presa de weekend se găseşte în Câmpia Turzii la Tabaco, Piața Unirii (Hala Agroalimentară). Deschis inclusiv duminica!
Henkel Romania Operations SRL angajează asistent manager – fabrica de adezivi din Câmpia Turzii,
cerințe: studii superioare, de preferat studii economice, experiență cel puțin 1 an pe o poziție similară,
cunoștințe avansate de Office MS (Excel, Word, PPT), cunoștințe avansate de lb. engleză, persoană
foarte organizată, flexibilitate – adaptibilitate, aptitudini de muncă în echipă. Responsabilități: oferă
suport operațional și administrativ pentru Directorul Fabricii și departamentelor din cadrul fabricii,
distribuie corespondența și înregistrează documentele trimise/primite, asigură asistență pentru
activitățile din cadrul departamentului de Resurse Umane, asigură aprovizionarea cu apă, oferă
suport pentru organizarea diverselor evenimente în fabrică. Depunerea cv-ului: online la adresa
human.resources@henkel.com sau la Fabrica de adezivi din Câmpia Turzii str. Iancu Jianu nr. 33,
între orele 09.00-17.00

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.
Comuna Aiton anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul Modernizare străzi în comuna
Aiton, jud. Cluj, propus a fi
amplasat în localităţile
Aiton şi Rediu, comuna
Aiton, jud. Cluj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate
la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Cluj,
Calea Dorobanţilor, nr. 99,
în zilele de luni - vineri între
orele 09.00-14.00.
Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul
Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod
400609, fax 0264-410716,
email:
office@apmcj.anpm.ro.

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.

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.
Restaurant Expres
angajează femeie pentru
curăţenie.
Inf. tel. 0752-210024

Daghemana angajează
manipulanţi marfă.
Info la tel.
0722-246231.

TUTUN, ŢIGĂRI, ACCESORII ŢIGĂRI
CAFEA, BĂUTURI, RĂCORITOARESTE,
ZIARE, REVISTE, CĂRŢI
LOTO-PRONO, PLĂŢI FACTURI

Câmpia Turzii, Piaţa Agroalimentară (Piaţa Mare)

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

Ziarul 21 te pregăteşte
de şcoală

7 ghiozdane pline cu rechizite
şcolare pentru ciclul primar
NUMELE COPILULUI: ____________________________________
VÂRSTA: 6-10 ANI ______________________
LOCALITATEA: _________________________

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

ADRESA: ______________________________________________

_____________________________________________________________________

TELEFON: _____________________
Tragerea la sorţi: vineri, 01 septembrie 2017, orele 12.00, la
redacţie, în Turda, str. Mihai Eminescu nr. 6-8.
Numele câştigătorilor vor fi publicate luni, 04 septembrie 2017.
Premierea câştigătorilor: joi, 07 septembrie, orele 12.00, la redacţie

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

BERBEC
Contrastele pe care le observaţi în comportamentul celor din anturaj va împiedică să luaţi
decizii corecte şi concrete în ceea ce îi priveşte.
Ajungeţi ca miercuri să excludeti o parte dintre
colaboratori, fiind convins că demersurile lor
sunt ilegale. Evenimentele se vor finaliza cu
bine vineri. Sunteţi total lipsit de altruism, cu
toate că nu vă puteţi plânge că vă lipsesc
fondurile. Faceţi multe drumuri scurte, care vă
împiedică să plecaţi în călătoriile mai lungi.

RAC
Evenimentele cotidiene au un impact deosebit în
viaţa acestor nativi care se manifestă cu mai
multă încăpăţânare şi mai multă ambiţie, uneori
fără sens. Unii se luptă cu morile de vânt, alţii se
retrag din faţa problemelor. Au senzaţia miercuri
că nimeni nu-i înţelege şi că nevoile lor nu sunt
luate în seamă. Sunt foarte solicitaţi de parteneri.
Joi şi vineri, pun bazele unor activităţi care le
vor schimba viaţa. În week-end, se odihnesc fără
limite şi anulează toate întâlnirile.

BALANŢĂ
Sentimentele faţă de prieteni devin de marţi mult
mai apropiate de ceea ce au fost în trecut.
Nemulţumirile dispar ca un nor de fum, ca şi
cum n-ar fi existat niciodată. Cei care dau
examene în această perioadă au şi mult noroc,
dar nu reuşesc să obţină note mari, dacă îi lasă
pe cei din jur să-i "exploateze" (pur şi simplu să
copieze după ei). Cei din decanul al doilea sunt
mai afectaţi joi de momentele de vulnerabilitate
ale persoanei iubite. Toţi sunt foarte geloşi.

CAPRICORN
Vor acţiona cu discreţie, în parte din cauza
nesiguranţei sentimentelor pe care le simt. Se
vor derula zile pline de resentimente manifestate
tocmai faţă de prietenii cei mai buni. Gelozia îi
orbeşte miercuri şi îi face să devină nedrepţi. Le
fac probleme colicile biliare care vor însoţi toate
stările afective dificile. S-ar putea să apară o
nevoie de echilibru. Profesional se descurcă şi
obţin aprecierile cu care sunt obişnuiţi. Totuşi,
discuţii continue la locul de muncă!

TAUR
Aveţi tendinţa de a vă apăra excesiv drepturile.
Din punct de vedere financiar, înregistraţi un
cumul sau mai bine zis un vârf de încasări, care
însă este însoţit din păcate de o grămadă de plăţi.
Poziţia dv. în "colectivul" din care faceţi parte se
îmbunătăţeşte şi, chiar dacă nu sunteţi promovat,
vi se recunosc unele drepturi până acum contestate. Îi cuceriţi pe toţi vineri prin calităţile dv. şi
acceptaţi să faceţi mici deplasări pentru
semnarea unor acte importante.

LEU
Vor avea posibilitatea să descopere marţi cine
sunt acei adversari care de aproape două
săptămâni îi bârfesc şi îi implică în scandaluri
sau intrigi. Sunt avantajaţi Leii maturi, care îşi
pot permite să se ocupe de ceea ce le place şi au
o energie vitală excepţională. Cei tineri au prea
puţină energie şi o stare de suferinţă fizică
inexplicabilă. Drumurile lungi îi dezavantajează. Exuberanţa şi risipa le vor afecta tuturor
comportamentul şi relaţiile cu rudele.

SCORPION
Comentariile stârnite de deciziile luate de aceşti
nativi sunt acide şi provocatoare. Încercarea de
marţi de a fi păcăliţi se termină oarecum tragic,
prin ruperea relaţiilor păgubitoare, chiar dacă
sunt implicate rude. La mijlocul intervalului,
este necesar să se ferească cât mai mult de
excese. Starea de oboseală nu mai poate fi
trecută cu vederea, însă vor refuza în continuare
concediile. La sfârşitul intervalului, vor apela la
prieteni pentru a fi supliniţi.

VĂRSĂTOR
Energia şi originalitatea se manifestă de această
dată fără reţineri. Întregul interval este benefic.
Munca de până acum este încununată de succes
şi pot apărea şi gratificaţii importante la mijlocul
intervalului. Este nevoie de mult calm şi de
multă modestie pentru a nu-şi modifică reacţiile
comportamentale. Angajările temporare devin
permanente şi toate contractele se prelungesc.
Se instalează de vineri o stare de automulţumire
destul de periculoasă.

GEMENI
Sunt mai irascibili din cauza cheltuielilor
casnice, de care parcă nu mai pot scăpa. Nu este
exclus că unii să piardă miercuri bani sau acte
referitoare la moşteniri. Nu vor ceda joi la
rugăminţile celor care vor să-i atragă într-un fel
de cursă sentimentală. Vor să scape de
"vechituri" şi de tot ceea ce îi împovărează, chiar
dacă este vorba doar de relaţii compromiţătoare
ori enervante. Vineri - contracte lipsite de viitor.
Întregul interval, decizii foarte stresante.

FECIOARĂ
Atitudinea duplicitară nu este tipică acestor
nativi şi cu atât mai mult va ieşi în evidenţă pe
parcursul întregului interval. Forţa interioară
este sensibilizată de părerile negative ale celor
din familie. Se simt obligaţi miercuri să penalizeze toate faptele reprobabile ale partenerilor.
Chiar şi faţă de proprii copii devin mai restrictivi
şi mai critici de joi. Cei care au suferit de boli ale
stomacului vor trece prin experienţe neplăcute,
care se accentuează tocmai în week-end.

SĂGETĂTOR
Aceşti nativi se simt datori să verifice întregul
interval toate "bunele" intenţii ale amicilor lor.
Renunţă la iubire pentru moment, fiind foarte
dezamăgiţi de comportamentul persoanei
îndrăgite. Apar aliaţi secreţi joi sau protectori
influenţi care vor să-i promoveze cu orice chip
(din păcate, aceşti nativi deocamdată sunt lipsiţi
de ambiţie). La sfârşitul intervalului, apar
posibilităţi de asociere la care nu ar trebui să
renunţe.

PEŞTI
Au tendinţa de marţi de a-şi restructura întreaga
viaţă. Renunţă miercuri la o parte din obiective
şi se lasă în voia partenerilor. Li se pare dificil să
ia decizii clare şi consideră că mai pot amâna
hotărâri absolut necesare. Primesc joi garanţiile
ca pe o favoare şi li se poate reproşa că sunt mult
prea modeşti. Starea de sănătate devine instabilă
vineri. Postura de proprietar li se pare
înrobitoare, aducătoare doar de cheltuieli. Nu
sunt mulţumiţi nici de ei, nici de cei din jur.

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

Rang

Tren

Sosire

Plecare

IRN
IRN
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IRN
RIR
RIRRIRRIRRIRRIR
IR
IR
RIRIR
RRIR
RIRN
RIR-

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

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

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

Direcţie

Poliţie, pompieri, salvare
Administraţia Financiară

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

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
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.

112

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

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

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

Informaţii turistice
Centrul de Informare Turistică 0364-108.229

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

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

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

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

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

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

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

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

Cabinete stomatologice
Dr. Ioana Şerban

0264-311.378

Taxi
Cantatur

945

Mass media
Ziarul 21
0264-317.838, 0747-512889
Radio Transilvania
0264-317.171
PRO TV
0264-314.646
One TV
0364-881.519
Turda Info
0740-271.381
Agora Media
0766-302.199
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* benzinărie * motel * magazin
* restaurant
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HOTEL RESTAURANT ANDREI
Meniul pentru nunţi este cuprins între 79-96 lei şi are incluse şi
2 cafele, necesarul de apă plată şi minerală şi fântâna de ciocolată.
Sala de nunţi are o capacitate de 400 locuri.

A & A - la ieşirea din Turda spre Alba Iulia

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

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

DAGHEMANA

Email: office@compsal.ro

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

S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA SA,
Turda, Strada Petru Maior nr. 4, tel/ fax; 0264-317085,
e-mail: radpturda2004@yahoo.com

M
M
M
M

AUTOGARĂ
DEPOZIT EN-GROSS
BRUTĂRIE
MAGAZIN ALIMENTAR

În Câmpia Turzii, lângă pasarelă

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

calculatoare noi şi second hand, laptop-uri
aparatură foto

ri
u
ţ
pre

mic

i

În Câmpia Turzii, vis a vis de Primărie şi în fostul magazin Orange
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Centrul Turzii - scenă pentru emisiunea
”Vine Clujul pe la noi”

curând a absolvit clasa a IX-a la
Liceul Militar ”Mihai Viteazul”
din Alba Iulia.

Emil HĂLĂŞTUAN

P

e dalele încinse de
căldură ale zonei pietonale din centrul Turzii
s-a desfășurat un episod ”incandescent” al emisiunii ”Vine Clujul
pe la noi” realizat de către Sergiu
Vaida și difuzat, în direct,
sâmbătă, 5 august, cu începere de
la ora 14, de posturile de
televiziune TVR Cluj, TVR 3 și
TVR Internațional.

La spectacol au mai participat
actori de la Teatrul ”Aureliu
Manea” corul Armonia al Casei
de Cultură și dansatorii de la
clubul de dans sportiv ”Potaissa”,
toate din Turda. Directorul Casei
de Cultură din Turda, profesoara
Ana Sevan, a declarat că prin
organizarea acestui spectacol se
urmărește promovarea artiștilor
locali.

Printre invitații lui Sergiu Vaida,
în studioul de televiziune amenajat ad-hoc, în aer liber, s-au aflat
primarul Turzii, Cristian Matei,
directorul Casei de Cultură, profesoara Ana Sevan și antrenoarea
de dans sportiv Diana Miron, de
la clubul de dans Potaissa.
În cadrul spectacolului au evoluat, timp de o oră și jumătate,
interpreții de muzică populară

Ramona Dragoste, Nelu Gabor,
Aurel Șuteu, Crina și Alecsia
Prața, Bianca Gabor și Bianca

Crișan, împreună cu formațiile de
dansuri populare Țarina, respectiv
Datina turdeană, ale Casei de

Cultură Turda. Surpriza zilei a
constituit-o includerea în program
a cântăreței Oana Vențel, care de

Deoarece spectacolul s-a desfășurat pe caniculă, la temperaturi
de peste 38 de grade Celsius, mult
mai ridicate la nivelul solului,
organizatorii s-au îngrijit să nu
lipsească apa și au adus scaune și
umbrele, atât pentru spectatori,
cât și pentru echipa de la TVR
care a asigurat transmiterea emisiunii în direct.

TERASA

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

