S-a lansat Imnul comunei Tureni
https://www.youtube.com/watch?v=WBAgy-XaZYY

Lista câştigătorilor celor 7 ghiozdane pline cu
rechizite şcolare este publicată la pagina 21.

Au donat, cu sufletul,
23 de ghiozdane pentru
23 de elevi la Câmpia Turzii

M Săptămânal regional de informaţie M Distribuit în Turda, Câmpia Turzii şi zonele limitrofe M Apare luni
M Anul XIV M Nr. 37 (675) M 11 - 17 septembrie 2017 M 24 pagini M Preţ: 1.50 lei

Festivalul internaţional
de teatru de la Turda
şi-a deschis porţile

12

Personajele Disney
pot fi prezente la petrecerea
copilului tău!

07 08 09

13

„10 ani de nota 10”.
La mulți ani
Centrului Carine!

Sprijinim educaţia!
Ziarul 21 a oferit 7 ghiozdane
pline cu rechizite
pentru începerea şcolii

15
Trimiteţi-ne informaţii, fotografii, înregistrări audio sau video, orice poate deveni o ştire.
Ziarul 21, Turda, jud. Cluj, str. Mihai Eminescu nr. 6-8. Tel/fax: 0264-317838, Mobil: 0752-171277;
web: www.ziarul21.ro; e-mail: redactie@ziarul21.ro
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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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Rezultatele sesiunii speciale a bacalaureatului:
Turda, procent de promovabilitate
sub media pe țară
obținută de un absolvent al
Colegiului Emil Negruțiu din
Turda.

Emil HĂLĂŞTUAN

A

bsolvenți ai celor opt
licee din Turda și din
Câmpia Turzii, care au
susținut examenul de bacalaureat
în sesiunea de toamnă, au realizat
un procent de promovabilitate de
24,52 la sută, mai mic cu aproape
3 la sută decât procentul înregistrat la nivel național, de 28,3 la
sută, după rezolvarea contestațiilor.
Candidații care au absolvit liceul
la Turda au realizat un procent de
promovabilitate de 25,51 la sută
(25 de candidați declarați reușiți,
din 98 înscriși pentru susținerea
examenului la centrul de la
Colegiul Tehnic Turda), iar dintre
cei 61 de candidați din Câmpia
Turzii, absolvenți ai Liceului
Teoretic Pavel Dan sau ai
Colegiului Tehnic Victor Ungureanu, care au susținut probele
bacalaureatului la centrul de
examinare din Turda, au promovat 14, ceea ce înseamnă o rată a
promovabilității de 22,95 de procente.
La cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat din acest
an, desfășurată la sfârșitul lunii
august, doar 39 dintre cei 159 de
absolvenți de liceu înscriși pentru
susținerea probelor examenului
de maturitate la centrul de la
Colegiul Tehnic din Turda și-au
luat bac-ul.
După rezolvarea contestațiilor,
cinci dintre absolvenții de liceu
care au susținut examenul de

Rezultatele finale înregistrate la
nivel național în sesiunea augustseptembrie a examenului de
bacalaureat, după soluţionarea
contestaţiilor, indică o rată de
promovare de 28,3 la sută, cu 2,3
procente mai mare faţă de cea
dinainte de soluţionarea contestaţiilor, a anunţat, miercuri, 6
septembrie, Ministerul Educaţiei.
Conform sursei citate, au promovat examenul de bacalaureat, în
sesiunea
august-septembrie,
8.463 de candidaţi, cu 705 mai
mulţi faţă de prima afişare a
rezultatelor (7.758).

bacalaureat la Colegiul Tehnic au
fost declarați reușiți, după ce,
inițial, căzuseră bac-ul. În total,
au depus contestații 17 dintre cei
114 absolvenți de liceu care au
susținut probele examenului de
bacalaureat în sesiunea de
toamnă, la Colegiul Tehnic din
Turda. Cele mai multe contestații
au reclamat acordarea unor note
mai mici decât cele meritate la
examenul de biologie vegetală și
animală (6 contestații) și
matematică - filiera tehnologică
(5 contestații).
Cele mai puține contestații, câte
una, s-au consemnat la notarea
lucrărilor de la examenele de
chimie anorganică tehnologică,

Începând cu 7 septembrie,
SPCLEP Câmpia Turzii
îşi desfăşoară activitatea
la sediul Primăriei

Începând cu data de 7 septembrie 2017, Serviciul Public Comunitar
Local de Evidenţă a Persoanelor din municipiul Câmpia Turzii îşi
desfăşoară activitatea la sediul Primăriei-str. Laminoriştilor nr.2.
Depunerea solicitărilor în vederea eliberării cărţilor de identitate se face
la camera nr.6, după următorul program:
LUNI-JOI, în intervalul orar 8:30-16:00
VINERI, în intervalul orar 8:30-13.30
Pentru eliberarea certificatelor de stare civilă (naştere. căsătorie, deces),
documentele se depun la Ghişeul de Relaţii cu Publicul, zilnic, între
orele 8:30-10:00, iar pentru ridicarea acestora în intervalul orar 14:0015:00.

nivel I/II și la cel de chimie
anorganică teoretică. Câte două
contestații s-au depus pentru
notele obținute de către candidații
nemulțumiți de punctajul primit
din partea examinatorilor la limba
română (uman) și la istorie.
Date sintetice:
Centru de examen: Colegiul
Tehnic Turda
Total absolvenți de liceu înscriși:
159
Reușiți: 39
Respinși: 75
Neprezentare: 45
Promovabilitate pe centru: 24,52
la sută
Liceul Teoretic Liviu Rebreanu
Turda– 45,45 la sută (5 reușiți, 4

respinși, 2 neprezentați); Liceul
Teoretic Pavel Dan Câmpia Turzii
– 33,33 la sută (4-7-1); Colegiul
Național Mihai Viteazul Turda –
33,33 la sută (1-2-0); Colegiul
Emil Negruțiu Turda – 29,16 la
sută (7-10-7); Colegiul Tehnic
Turda – 22,22 la sută (10-21-14);
Colegiul Tehnic Victor Ungurean
Câmpia Turzii – 20,40 la sută (1020-19); Colegiul Tehnic Dr. Ioan
Rațiu Turda – 14,28 la sută (2-102); și Liceul Teoretic Josika
Miklos Turda – 0 la sută (0-1-0).
Cea mai mare medie: 7,75,
obținută de un absolvent de la
Colegiul Emil Negruțiu. Cea mai
mică medie cu care s-a promovat
bacalaureatul: 6,01, de asemenea

În funcţie de anul şcolar în care au
finalizat studiile liceale, 5.920 de
candidaţi promovaţi (în creştere
de la 5.463) provin din promoţia
2016-2017, cu o rată de reușită de
30,8 la sută, din totalul celor
prezenţi, iar 2.543 de candidaţi
promovaţi (în creştere de la
2.295), cu o rată de reușită de 23,9
la sută, provin din promoţiile
anterioare.
”La sesiunea de toamnă 2017 a
examenului de bacalaureat au fost
eliminaţi, pentru fraudă sau
tentativă de fraudă, 110 candidaţi.
Aceştia nu se vor putea înscrie la
următoarele două sesiuni ale
Bacalaureatului. Nu s-a înregistrat
nicio medie de 10" se mai
precizează în comunicatul de
presă transmis de către Ministerul
Educaţiei.

A fost finalizată refacerea podului
numărul 3 din Cheile Turzii

Consiliul Județean Cluj și Serviciul
Public Județean „Salvamont-Salvaspeo”
Cluj anunță turiștii precum și toate
persoanele interesate în legătură cu
faptul că vizitarea traseului complet al
defileului din Cheile Turzii a fost reluată
începând cu data de vineri, 8 septembrie
2017, ca urmare a refacerii podului
numărul 3, distrus în data de 26 august
a.c. de un incendiu provocat de persoane
rămase încă necunoscute.

La procesul de reconstruire a podului
distrus în incendiu și-au adus aportul
angajații și voluntarii Serviciului
Salvamont-Salvaspeo care, împreună cu reprezentanți ai Direcției de Administrare a Domeniului Public și
Privat din cadrul Consiliului Județean Cluj, au derulat o activitate intensă, contra-cronometru, pentru
deschiderea cât mai rapidă a traseului complet de vizitare, cu atât mai mult cu cât condițiile meteo extrem
de favorabile îndeamnă la desfășurarea de drumeții și alte activități turistice conexe.
Operațiunea de refacere a podului a fost îngreunată de faptul că transportul tuturor materialelor și al
echipamentelor necesare – grinzi metalice și de lemn, generator electric, etc. s-a efectuat exclusiv manual, pentru a proteja habitatul natural și flora din Rezervație.
Consiliul Județean Cluj reiterează poziția de condamnare fermă a acestui act de vandalism și distrugere a
unui bun public, motiv pentru care așteaptă finalizarea cât mai rapidă a anchetei aflate în desfășurare și
tragerea la răspundere a celor care se fac vinovați de aceste fapte iresponsabile.
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Primăria municipiului Turda

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

ZIARUL 21
11 - 17 septembrie 2017

Directorul spitalului Turda,
dr. Stănilă, prezintă situaţia
reală a instituţiei sanitare,
din punct de vedere financiar

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

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

Î

n urma dezinformărilor
apărute în ultima perioadă
în spațiul media local, ne
simțim datori cu o notă
informativă, care să reflecte situația
reală a Spitalului Municipal Turda,
din punct de vedere financiar.
O perioadă de timp, “până în 2015”,
contribuția din partea Consiliului
Local, în ceea ce privește susținerea
financiară a spitalului, a fost relativ
mică, aprox. 300 mii lei pe an, în
raport cu necesitatea unei instituții
de anvergura spitalului nostru.
Bugetul anual total estimat al
instituției noastre, pe anul 2017, se
situează undeva în jurul sumei de
39.480 mii lei, împărțit astfel:
- Casa de Asigurări de Sănătate
Jud.Cluj : 36.127 mii lei
- Direcția de Sănătate Publică
Jud. Cluj :
819 mii lei
- Buget local :
2.000 mii lei

- Venituri proprii :
534 mii lei
Bugetul actual nu permite
executarea unor lucrări majore de
modernizare a spitalului, datorită
cheltuielilor crescute de intreținere
și funcționare. Tocmai de aceea,
Primăria Municipiului Turda, prin
D-nul Primar Cristian Octavian
Matei, a făcut demersurile necesare
pentru acoperirea unei sume importante de bani “ 166.930 mii lei “,
care reprezintă finanțarea unei
ample lucrări de modernizare
generală a Spitalului Municipal
Turda, în așa fel încât acesta să fie
adus la standardele europene în
domeniu.
În acest an, Consiliul Local a alocat
deja suma de 650 mii lei pentru
lucrări de modernizare, pe lângă
alte sume alocate, atât pentru
cheltuieli curente, cât și de capital.

Considerăm că este mult mai
benefică pentru spital alocarea unei
sume importante de bani în cadrul
unui plan general de modernizare,
transformare și extindere a
construcțiilor existente, decât utilizarea unor sume mai mici de bani
care ar furniza soluții doar pentru o
perioadă limitată de timp.
În ceea ce privește dotarea
spitalului, putem afirma cu toată
responsabilitatea că SM Turda se
înscrie în linia spitalelor de aceeași
categorie la nivel național,
nepunându-se în nici un moment în
pericol viața vreunui pacient din
acest punct de vedere. Personalul
medical, profesionist și dedicat,
asigură un nivel al calității actului
medical superior încadrării unității
noastre în acest moment.
Manager,
DR. STANILĂ OVIDIU

ZIARUL 21
11 - 17 septembrie 2017

POLITIC
Comunicat de Presă

05

www.ziarul21.ro

Se minte cu nerușinare!
În timp ce Primăria a făcut demersuri
pentru a aduce la spital 166.930.038,38 de lei
pentru modernizare, T9 și PNL încearcă
manipularea turdenilor!
D

ragi turdeni, nu vă lăsați păcăliți! Toată povestea cu
banii alocați Mănăs-tirii Mihai Vodă a luat naștere
din frustrarea grupurilor T9 și PNL care se chinuie
sistematic în ultima perioadă să obțină capital de imagine
prin niște mijloace demne de dispreț! În mod evident, acești
oameni nu doresc binele orașului, din moment ce sunt nevoiți
să recurgă la minciuni pentru a-și atinge scopurile.
Pentru Spitalul Municipal s-a pregătit un amplu proiect de
mo-dernizare. Primarul Cristian Octavian Matei a făcut toate
demersurile necesare pentru ca această unitate spitalicească
să beneficieze de o transformare considerabilă, ca spitalul să
fie complet renovat și adus la standarde europene. Ca urmare
a acestor demersuri, Ministerul Sănătății urmează să
finanțeze “Planul general de modernizare, transformare și
extindere a cons-trucțiilor existente prin experti-zarea,
proiectarea și consolidarea clădirilor spitalului municipal
Turda”, proiect în valoare de 166.930.038,38 de lei!!! Acest
proiect se află în ultima fază de aprobare, iar apoi se va realiza cu un buget multianual, în perioada 2017 – 2020,
contribuția primăriei fiind de doar 10%!
Pentru anul 2017, Primăria a alocat deja suma de 650.000 de
lei pentru Spitalul Municipal pentru acest proiect, această
sumă repre-zentând strict contribuția de 10% a
municipalității, care vine în completarea celor 5.560.000 care
vor fi alocați de la Ministerul Sănătății pentru acest an. La fel
se va proceda și în următorii 3 ani, până la finalizarea
proiectului.
Toate aceste informații au fost comunicate, există hotărâri
care au fost votate de Consiliul Local, dar se ascunde total
adevărul în relatările asociației politice T9 și ale celor de la
PNL!
În timp ce eforturile primarului și ale echipei sale au dus la
această importantă reușită de a duce în fază finală
documentația pentru alocarea sumei de 166.930.038,38 de lei
la Spitalul Municipal, personaje care nu au făcut absolut
nimic pentru acest oraș, s-au gândit că cei 500.000 de lei care
au fost alocați Mănăstirii Mihai Vodă pentru finalizarea
construc-ției, ar fi putut ajunge la spital.
Dragi turdeni, nu vă lăsați păcă-liți!!! 500.000 de lei
reprezintă o sumă extrem de mică pentru nevoile unității
medicale! Nu are nicio legătură suma alocată mă-năstirii cu
fondurile destinate spitalului. Această comparație fă-cută
special pentru a-i prosti pe oameni, nu are nicio fundamentare!
Cei 500.000 de lei vor fi folosiți pentru finalizarea lucrărilor
la acest lăcaș de cult care este un simbol istoric al Turzii,
investiție care va completa proiectul european privind modernizarea între-gului obiectiv turistic și a parcului în care se
află mormântul lui Mihai Viteazul.
Un bun manager reușește să împartă și să aducă fonduri în
toate direcțiile, iar faptul că primarul Cristian Octavian
Matei, alături de echipa sa, reușește să dezvolte toate
domeniile defici-tare ale orașului, se pare că îi determină pe
oponenții politici de la T9 și PNL să recurgă la astfel de gesturi nedemne, mizerabile!
Avem încredere că oamenii nu se vor lăsa păcăliți! Cu toate
eforturile pe care unii le depun pentru a denigra munca și
implicarea acestui primar și a echipei sale, să știți că ceea ce
contează cu adevărat sunt FAPTELE, iar acestea se văd și se
vor vedea!
Echipa Consilierilor PSD

06

ACTUALITATE

www.ziarul21.ro

ZIARUL 21
11 - 17 septembrie 2017

Comunicat de presă

,,Proiectul regional de dezvoltare
a infrastructurii de apă și apă uzată
în regiunea Turda – Câmpia Turzii,
în perioada 2014-2020’’
Ședință de lucru cu reprezentanți JASPERS și AM POIM la CAA

Î

n data de 06.09.2017,
începând cu ora 10.00,
la sediul Companiei de
Apă Arieș din Turda, str.
Axente Sever nr.2, a avut loc
ședința de lucru cu tema
,,Proiectul regional de dezvoltare
a infrastructurii de apă și apă
uzată în regiunea Turda – Câmpia
Turzii, în perioada 2014-2020’’.
La ședință au participat reprezentanți JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) – Radu Rautu,
Nikolay Kolev, reprezentanți ai
AM POIM (Autoritatea de
Management-Programul Operațional Infrastructură Mare) –
Aurora Bucătaru și Mihaela Iarca,
reprezentanți ai ROMAIR (consultant CAA – proiect Asistență
Tehnică) – Alina Sime și Andrei
Bulumete, reprezentanți CAA:

Bogdan Bobic – Director General,
Mihaela Sârb – Manager proiect
și echipa din cadrul Unității de
Implementare Proiecte Europene
CAA.
În cadrul ședinței au fost
prezentate de către consultantul
ROMAIR și discutate de către
participanți criteriile de bază
privind analiza proiectului major
în conformitate cu directivele
Comisiei Europene.
În 07.09.2017 au fost trimise de
către reprezentanții AM POIM și
JASPERS solicitările de modificare și completare discutate în
cadrul ședinței din 06.09.2017
urmând ca până în data de
14.09.2017 să fie trimisă aplicația
de finanțare în varianta finală,
inclusiv componenta de mediu.
Ulterior, până la sfârșitul lunii

septembrie a anului în curs vor fi
trimise și restul documentelor
suport: toate Hotărârile de Consiliu Local (HCL) ale unităților
administrativ-teritoriale din ADI
AVA (Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Apa Văii Arieșului) cu privire la studiul de
fezabilitate, cofinanțare, terenuri
și plan tarifar; avize și declarații.
Se estimează ca până la jumătatea
lunii octombrie să fie emisă nota
finală de analiză ce atestă
conformitatea proiectului de către
JASPERS, urmând ca în cursul
lunii decembrie 2017 să fie
semnat contractul de finanțare.
Această finanțare europeană
nerambursabilă, cu contribuție
zero din partea operatorului,
ultima de acest tip acordată de
Uniunea Europeană, va permite
realizarea unor investiții majore

Eveniment.
Joacă pentru educaţie”
Î
nceperea unui nou an școlar aduce cu
sine o multitudine de emoții, însă
calitatea actului educational rămâne cea
mai importantă variabilă din viața unui
școlar și a unității de învățământ din care face
parte.

În anul 2016, alături de Asociația Liberalism pentru Comunitate, tinerii liberali din Câmpia Turzii
au jucat pentru sănătate, în cadrul unui eveniment
caritabil, care a urmărit totodată și promovarea
unui stil de viață sănătos prin mișcare, dar și a
unui echilibru social bazat pe fairplay și prietenie.
În anul 2017, Organizația de Tineret a Partidului
Național Liberal se implică în susținerea
educației prin organizarea în data de 16.09.2017 a
evenimentului inititulat “Joacă pentru Educație”,
acțiune care are ca principal scop strângerea de
fonduri pentru modernizarea laboratorului de
informatică a Liceului Teoretic “Pavel Dan”, cu
sediul pe str. Gheorghe Lazăr (Șarât).

Sprijinirea acestui demers poate fi făcută participând la:
1. Cros – Ora 09:00 - Locație: Parcul Municipal
(Berc) – taxa de participare: 30 lei
2. Campionat de paintball – Ora 10:00 –
Locație: Complexul “La Broscuța”
(pentru o bună desfășurare a evenimentelor,
rugăm participanții să fie prezenți cu 15 minute
mai repede)

Strângerea de fonduri are loc pe tot parcursul
desfășurării evenimentului, urmând ca sumele
colectate să fie donate către Liceul Teoretic
“Pavel Dan”.
TNL Câmpia Turzii vă invită sâmbătă,
16.09.2017, ora 09:00, la mișcare, între prieteni,
pentru a ne aduce împreună aportul la dezvoltarea
comunității din care cu toții facem parte.
BIROUL DE PRESĂ
PNL CÂMPIA TURZII

în infrastructura de apă și canal
(infrastructura care în unele zone
nu a fost modernizată de 50 de ani
sau este total inexistentă), în
vederea îndeplinirii cerințelor
europene, investiții ce nu ar fi
putut și nici nu vor putea fi
niciodată realizate exclusiv din
bugetele UAT-urilor. Din acest
motiv, tocmai pentru că se aflau în
imposibilitatea de realiza aceste
investiții necesare în sistemele
publice de alimentare cu apă şi de
canalizare, investiții care depăşeau în mod considerabil capacităţile financiare ale acestora,
municipiile şi comunele din
regiunea Turda – Câmpia Turzii
au înfiinţat în anul 2007 o
Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) denumită: "Apa
Văii Arieşului" (AVA).
,,Proiectul regional de dezvoltare

a infrastructurii de apă și apă
uzată în regiunea Turda – Câmpia
Turzii, în perioada 2014-2020’’
finanțat prin Programul Operațional
Infrastructură
Mare
(POIM) va permite continuarea
strategiei de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în
regiunea Turda – Câmpia Turzii,
conducând la o creștere considerabilă a calității serviciilor oferite
întregii populații deservite.
Valoarea investițiilor ce vor fi
realizate prin proiect este de
aproximativ 151,3 milioane de
euro + TVA.
În urma implementării proiectului, prin investiţiile în infrastructura de apă, se vor îndeplini
cerinţele privind calitatea apei
potabile iar gradul de acoperire cu
servicii de apă potabilă va fi de
100 % în toată zona deservită.
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Festivalul internațional de teatru de la Turda:
Expoziții la debut

Emil HĂLĂŞTUAN
n chiar prima zi a primei
ediții a Festivalului
internațional de teatru
de la Turda a avut loc
vernisarea celor două expoziții ce
rămân deschise publicului pe
toată durata evenimentului, până
în 17 septembrie.

Î

Vineri, 8 septembrie, de la ora 16,
la Fabrica de Bere, din Piața
Romană nr. 17, s-a inaugurat
expoziția fotografică ce cuprinde
lucrări realizate de către Ovidiu
Cosac. Fost regizor tehnic și artistic, timp de 35 de ani, la teatrul
turdean, dar și colaborator al altor
teatre din țară, Ovidiu Cosac, un
pasionat al fotografiei artistice,
prezintă în expoziția dedicată
festivalului 30 de lucrări cu
momente surprinse în timpul unor
spectacole jucate pe scena
Teatrului de Nord din Satu-Mare,
limanul căutat de mulți oameni de
teatru din Turda, ce și-au găsit

acolo refugiu, în vremea prigoanei pedeliste.
În preambul, membre ale trupei
teatrului REAct au interpretat o
scenă al cărei subiect, o expoziție
fotografică realizată de un medic
stomatolog în sala de așteptare a
propriului său cabinet, prefața
expoziția veritabilă amenajată în
prima din sălile unde funcționează, sub auspiciile Fundației
Rațiu pentru Democrație, centrul
comunitar ”Fabrica de Timp
Liber”.
De la ora 18.30, în foaierul
teatrului Aureliu Manea s-a
desfășurat vernisarea unei expoziții de pictură și grafică ce reunește lucrări din creația Cristinei
Oprea. Despre pictoriță și despre
cele 14 lucrări expuse a vorbit
profesoara Felicia Răcean.
Referent la Casa de Cultură din
Turda, profesor dr. în istoria
artelor plastice Cristina Oprea,

născută în 10 septembrie 1970, la
Craiova, a participat la 83 de
expoziţii de grup – saloane şi
bienale de artă în galerii de artă şi
muzee – organizate la Craiova,
Bucureşti, Bacău, RâmnicuVâlcea, Suceava, Arad, Reşiţa,
Constanţa, Sibiu, Ploieşti, Bârlad,
Baia-Mare, Cluj-Napoca, PiatraNeamţ, Tulcea, Aiud, Târgu-Jiu,
Cavnic, Turda și la Sinaia.
De asemenea, Cristina Oprea,
absolventă, în anul 1996, a
Institutului de Arte Plastice ”Ion
Andreescu” din Cluj-Napoca, a
participat, cu lucrări, la 71 de
expoziţii internaţionale, în Canada (Toronto), Olanda (Maastricht,
Chaam, Demman Island), Franţa
(Angers, Taverny, Port-du- Bouc,
Le Loroux- Bottereau, Beziers,
Mauleon, Chamonix, Bourbonne
les Bains, Lewarde, Gradignan,
Joigny), Italia (Gradara, Cosenza,
Castel San Petro Terme, Milano,
Brescia, Cremona, Bodio Lomnago), Brazilia (Vitoria), Serbia

(Gornji Milanovac, Belgrad),
Bosnia şi Herţegovina (Sarajevo),
Spania (Barcelona, Cadaques),
R.P. Moldova (Chişinău), Polonia
(Ostrow Wielkopolski, Raciborz),
Bulgaria (Sofia, Russe), Grecia
(Tesalonic), Portugalia (Alcochete), Germania (Hamburg, Syke,
Weinstadt), Slovenia (Lublijana),
Turcia, Austria (Maria Enzersdorf) și S.U.A. (California,
Priceton, Virginia, Manchester).
Până la expoziția Trăiri și
sentimente metamorfozate a cărei
vernisare a avut loc vineri, 8 septembrie, de la ora 18.30, la teatrul
Aureliu Manea, din Turda, prof.
dr. Cristina Oprea a mai avut 60
de expoziții personale de artă
plastică, găzduite de galerii și
muzee de artă din Cluj-Napoca,
Bucureşti, Craiova, Râmnicu –
Vâlcea, Drobeta Turnu-Severin,
Sibiu, Slatina, Câmpulung Muscel, Târgu-Jiu, Braşov, Alba-Iulia,
Turda, Câmpia Turzii, respectiv la
Wiener-Neustadt şi Lichtenwort,

în Austria.
Pasionată și de literatură, Cristina
Oprea a publicat trei volume de
poezii, respectiv Labirintul albastru- Editura AIUS, Craiova 2006,
Trăiri stilizate- Editura AIUS,
Craiova, 2015 și Mărturisiri de
suflet-Editura Ecou Transilvan,
Cluj-Napoca, 2016. De asemenea,
Cristina Oprea a scris șapte cărți
cu literatură pentru copii. Printre
acestea se numără Poveşti pentru
vacanţa de Crăciun și Mariela,
cărţi de autor, publicate la editura
CAIUS din Craiova, ilustrate cu
desene din creația Cristinei
Oprea. Aceasta a mai publicat
lucrări de grafică, în mai multe
reviste din țară.
Cristina Oprea se numără, de
asemenea, printre membrii Cercului Cultural Româno-Austriac
Unirea, din Wiener Neustadt,
Austria și cei ai Cenaclului de
Arte Plastice ,,I.D.Negulici” din
Câmpulung Muscel.

Actorii de la teatrul turdean, oaspeți la ei acasă

Emil HĂLĂŞTUAN

P

rima ediție a Festivalului
internațional de teatru de la Turda
i-a atras, ca un magnet, pe foști
protagoniști ai scenei turdene. La 77 de ani,
Maria Voronca, singura actriță profesionistă a Lugojului, nu a pregetat să vină la
Turda, pentru a se reîntâlni cu teatrul din
localitate, pe a cărui scenă a slujit vreme de
un sfert de veac.
Botezată și ”doamna” sau ”tanti Maia”
după numele primului personaj pe care l-a
interpretat, când avea 14 ani, în piesa
Platon Krecet, jucată la teatrul din Lugoj în
anul 1954, la vernisarea expoziției
fotografice a colegului său, regizorul
Ovidiu Cosac, actrița Maria Voronca a
vărsat câteva lacrimi, pe furiș. ”Tanti Maia”
a jucat la teatrul din Turda în două etape:

din 1964 până în 1980 și din 1991, când a
revenit după 11 ani petrecuți la Teatrul
Liric din Craiova, până în anul 2000.
Printre spectatorii care așteptau vineri, 8
septembrie, în foierul și pe holul Teatrului
Aureliu Manea deschiderea ușilor de la sala
de spectacole, unde urma să se joace piesa
”În căutarea sensului pierdut” se afla un alt
”monstru sacru” al teatrului turdean,
actorul Mircea Cosma. Printre cele 28 de
filme în care a jucat se numără Ștefan cel
Mare – Vaslui 1475 (1975), în care a interpretat rolul unui boier moldovean, Pe aici
nu se trece (1975 – un ofițer german),
Buzduganul cu trei peceți (1977 - Ștefan
Răzvan), La răscrucea marilor furtuni
(1980 – Axente Sever), Bună seara, Irina
(1980), Convoiul (1981 – un bătrân),
Imposibila iubire (1984) sau Oglinda
(1994).

La deschiderea festivalului de la Turda a
ținut să fie prezent Gabriel Chirea,
împreună cu alți doi clujeni, Ginuc Crișan,
ale cărui legături cu Teatrul Aureliu Manea
nu s-au rupt definitiv după pensionarea
actorului și Vasile Iușan, fost director al
teatrului turdean între anii 1990 – 1991.
Licențiat în drept internațional la
Facultatea de Drept din cadrul Universității
Babeș-Bolyai, Vasile Iușan și-a început
cariera la Teatrul de Stat din Turda în anul
1978, ca și figurant, apoi ca și actor. Până
în 1995, Vasile Iușan a interpretat peste 40
de roluri pe scena Teatrului de Stat din
Turda.
Printre regizorii sub a căror baghetă a lucrat
se numără Andrei Mihalache, Mircea
Moldovan, Dorel Vișan, Marin D. Aurelian
sau Virgil Andrei Vâță.

Deși și-a continaut cariera actoricească la
Cluj-Napoca, iar din anul 2000 a deținut
funcția de director al Teatrului Zamolxe,
pasionat de fotografie artistică dar și un
prolific epigramist, Vasile Iușan și-a lăsat o
părticică din suflet pe scena de la teatrul
turdean. Și, din când în când, vine să o
caute.
Deși au petrecut mai puțin timp la Turda,
actorii Sebastian Marina, care a jucat în
cinci filme (Return of the Living Dead:
Rove to the Grave – 2005), Katalin Varga
(2009), Parastasul lui Viorel nu se mai ține
aici (2010), Despre Oameni și Melci (2012)
și Box III(2015), respectiv Leonard
Viziteu, care a jucat pe scena turdeană în
spectacolele cu piesele Omul cu valiza
(2005) și Încurcă lume (2007), au ținut, de
asemenea, să participe la sărbătoarea
Teatrului Aureliu Manea.
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Spectacole stradale în premieră la Turda
N
outatea
Festivalului
Internațional de Teatru
de la Turda din 8-17
septembrie 2017 constă în
evenimentele de stradă, locațiile
neconvenționale, spectacole inedite cu mașinării speciale, flashmob-uri.

Vineri 08.09, în prima zi a festivalului de la ora 20.30, a fost în
concert “Fanfara Transilvania”,
cea mai bună trupă de orchestră
care combină muzica tradițională
cu cea țigănească, din zona
Transilvaniei. Acest grup este
compus din 10 muzicieni.
Membrii includ frați și veri, care
își transmit pasiunea pentru
tradiție și valorile comunității de
la tată la fiu, păstrând astfel
bogatul lor patrimoniu muzical.
Locaţia va fi la scenă pe pietonală
cu intrarea liberă.
Textul lui Georg Büchner,
LEONCE ȘI LENA, spune
povestea a doi prinţi, prinţul
Leonce din Regatul Popo şi
prinţesa Lena din Regatul Pipi.
Căsătoria aranjată dintre cei doi
urmează să aibă loc iar ambii

Cel mai important premiu pentru
mine sunt lacrimile din ochii
oamenilor la finalul spectacolelor
în care joc. Ele, alături de
aplauzele din cer ale mamei mele,
reprezintă motivația mea supremă
de a merge mai departe”

Invitații noștri speciali sunt cei
din Italia, de la Teatro dei Venti,
un spectacol de stradă cu
mașinării fantastice, foc, lumini și
oameni pasionați de artă.
“Pentesilea” va putea fi urmărit pe
pietonală în data de 12.09, ora
17.00 și 13.09 ora 18.00.

decid în mod separat să scape de
acest aranjament. Totuşi, nu
reuşesc să fugă unul de celălalt,
întâlnindu-se întâmplător fără să
se recunoască şi îndrăgostindu-se.
Cei doi decid să le joace o farsă
părinţilor şi se întorc în Regatul
Popo pentru a se căsători.
Costumaţi în ei înşişi, realizează

că, de fapt, soarta le-a luat-o
înainte şi că au îndeplinit chiar
dorinţa părinţilor lor. S-a jucat pe
scenă, pe pietonală cu intrare
libera, sâmbătă 09.09 ora 20.30.
Alin Stoica și Diana Gheorghe neau purtat într-o lume pură, clasică,
antrenantă în același timp, pe data

de 10.09 ora 20.30 pe scena de pe
pietonală. Pasionat ”iremediabil”
de ceea ce face, Alin Stoica spune
că, pentru el, muzica este modul
de a fi .”Eu și când tac, cânt. În
Ateneul meu interior se derulează
toate spectacolele pe care le-am
susținut și toate spectacolele pe
care le voi avea de acum înainte.

Un show inedit, un concert de nai,
în parcul central, pe data de 14.09
ora 20.30. “Radu Nechifor and
friends” un super band care
îmbină muzica într-un mod
original. Radu şi-a canalizat toată
dragostea şi sensibilitatea prin
instrumentul său, poziţionându-se
între marii maeştri ai naiului din
întreaga lume.
Cel mai important eveniment cultural al anului a început, 10 zile cu
peste 50 de evenimente care nu
trebuiesc ratate.

O lume de poveste pentru cei mici, la FIT Turda
D
upă cum v-a obișnuit, Teatrul
Aureliu Manea Turda, acordă o
importanță majoră spectacolelor
pentru copii. Acest lucru nu este neglijat
nici în cadrul Festivalului Internațional de
Teatru din perioada 8-17 septembrie 2017.

Pe data de 10 septembrie, ora 11.00, pe
scena teatrului, “Micuța FIFI” ne-a prezentat un show de divertisment adresat
copiilor, dar și părinților. Micuța Fifi
pleacă într-o aventură incredibilă pentru
a-și găsi prietenii din trupa rătăcită în
lumea largă de către personajul negativ al
spectacolului, Baba Cloanța.
Duminica, 17 septembrie, în încheierea
festivalului vă așteptăm cu două momente
fantastice. “Balonul Modelat”, o animație
pentru copii bazată pe interactivitatea cu
cei mici, va fi pe pietonala din Turda cu
acces gratuit de la ora 10.00. Apoi ne
mutam cu toții în teatru, de la ora 11.00,

“Capra cu 3 iezi” ne invită în lumea
basmului, o lume colorată și plină de
peripeții.

“Nu ratați spectacolele pentru copii în cele
două duminici ale festivalului. Multe
baloane de săpun, baloane modelate,
personaje de poveste, animații pe picioroange, vor stârni deliciul celor mai mici
dintre spectatori. Dragi părinți aduceți
copiii la TEATRU!!!” a spus Cătălin
Grigoraș managerul teatrului.
Așadar, acesta va fi un festival unde sunteți
așteptați cu mic, cu mare să vă bucurați de
teatru și de poveștile frumoase puse în
scenă de oameni talentați.
La spectacolele pentru copii, biletele sunt 8
lei părinți și 6 lei copii. Acestea se pot
cumpăra de la agenția de bilete a teatrului
zilnic între 9.00 – 16.00 și online de pe
www.tomtix.ro.

Tabără de creaţie şi recreaţie organizată
de Club Rotary Câmpia Turzii
A
sociatia Club Rotary Câmpia Turzii, în
parteneriat cu Asociaţia Artiştilor Plastici Câmpia
Turzii a organizat în perioada 1-3 septembrie
2017 o tabără de creaţie şi recreaţie, de week-end.

Tabăra a avut loc la Pensiunea “Cetina” din localitatea
Caps, comuna Valea Ierii şi a avut ca scop promovarea
culturii româneşti, a potenţialului turistic al zonei şi, nu în
ultimul rând, a facilitat întâlnirea artistilor plastici din zona
Câmpia Turzii pentru a lucra împreună şi a împărtăşi
cunoştinţe şi tehnici artistice.
Tabăra a gazduit 24 de persoane şi a cuprins ateliere de
perfecționare în pictură şi sculptură. Tabăra a fost un loc

propice creaţiei, schimbului de idei şi învăţării, o adevărată
academie liberă.
Fiecare artist plastic participant la această tabără a donat
Clubului Rotary Câmpia Turzii câte o lucrare, sumele
obţinute în urma valorificării acestora vor fi folosite în
acţiunile caritabile viitoare ale clubului nostru.
Evenimentul se înscrie în seria de proiecte pe care
Asociatia Club Rotary Câmpia Turzii şi le-a propus pentru
promovarea artei creative în localitatea noastră.
Adrian Mischian
Preşedinte Asociaţia Club Rotary Câmpia Turzii
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Fanfara Transilvania, la Festivalul Internațional
de teatru de la Turda
Emil HĂLĂŞTUAN

P

rima
zi
a
Festivalului
internațional de teatru de la
Turda, eveniment ce a început
vineri, 8 septembrie, s-a încheiat în
acordurile muzicii de fanfară. Cu
începere de la ora 20.30, pe scena din
centrul Turzii au urcat cei zece membri ai
Fanfarei Transilvania, care au interpretat
muzică instrumentală din folclorul
țigănesc și din cel românesc.
Fanfara Transilvania, cea mai apreciată
trupă țigănească din România, s-a
înființat în anul 2008, la Cugir (Alba),
oraș așezat la poalele Dealului Cetății din
Munții Carpați, situat în apropierea
cetății dacice Sigidava. Grupul, alcătuit
din zece muzicieni, frați veri și nași,
transmite, din tată în fiu, pasiunea pentru
valorile tradiționale ale comunității
romilor. Membrii Fanfarei Transilvania

cântă la alămuri, instrumente ce combină
muzica țigănească veche, cu ritmuri
executate cu până la 200 bătăi pe minut,
cu muzica specifică zonei Balcanilor,
caracterizată de tonuri cadențate.
Instrumentele la care cântă membrii
Fanfarei Transilvania permit interpretarea, la fel de bine, a dansurilor
tradiționale românești.
Fanfara Transilvania cântă la nunţi și la
înmormântări, participă la festivaluri,
susține concerte și se implică în diverse
evenimente comunitare. În ultimii cinci
ani, Fanfara Transilvania a susținut peste
300 de concerte, în Grecia, Spania,
Germania, Austria, Ungaria, Cehia, Italia,
Polonia, Franţa, Slovacia și Lituania.
După participarea la Festivalul internațional de teatru de la Turda, fanfara din
Cugir, condusă de Nicoale Gălan, va concerta la Viena, în Austria.

La Galeria municipală de Artă din Turda:
Fluierături pe nas la vernisarea expoziției
”Fascinanta călătorie prin multivers”

Emil HĂLĂŞTUAN

Î

n rol de custode al Galeriei
municipale de Artă, Casa de
Cultură din Turda și-a început
cariera de organizator de expoziții
cu o ”Fascinantă călătorie prin Univers”,
tema expoziției personale ce reunește circa
70 de picturi și instalații, create în ultimele
trei luni și jumătate de către artistul plastic
turdean Dumitru Popa.
Pentru a înlesni, pesemne, un prim contact
cu civilizațiile extraterestre, ce populează
universurile paralele, vernisarea expoziției
personale a lui Dumitru Popa, eveniment
consumat luni, 4 septembrie, cu începere de
la ora 18, a început cu un recital la fluier,
susținut de către rapsodul popular Liviu

Borza, din satul Copăceni, situat în
apropierea Turzii. După ce a făcut ca
broasca și a fluierat chiar și pe nas, Liviu
Borza, pesemne ignorat de locuitorii universurilor paralele, s-a retras tot atât de
intempestiv după cum ”a erupt” în fața
participanților la vernisarea expoziției,
oameni pasionați de arte vizuale nu de
”scamatorii auditive” produse din fluier,
gât și nas.
Despre expoziția lui Dumitru Popa a vorbit
Cristina Oprea, referent în probleme de artă
la Casa de Cultură din Turda. Aceasta a
remarcat că autorul lucrărilor incluse în
expoziția ”Fascinanta călătorie prin
multivers” Dumitru Popa ”pleacă de la universurile paralele, pentru a călători cu
sufletul în spațiul astral”. Mai mult decât

atât, în lucrările sale, botezate cu titluri
precum Paiațe, Armonie pe tuburi de carton, Prietenii mei din Pleiade, Descoperind
armonii, Bucuria creației, Dumitru Popa a
reprezentat și sufletul, înfățișat în diverse
forme geometrice din care cea preferată de
autor pare a fi dreptunghiul.
Pe lângă lucrări realizate în manieră
clasică, prin tehnica vopselurilor acrilice pe
pânză, ce se remarcă prin coloritul viu, ce
compune imagini reconfortante, Dumitru
Popa propune amatorilor de arte vizuale și,
de acum obișnuitele sale instalații, cu o
inovație în domeniu, lucrările realizate din
tuburi de carton.
Materialele folosite de autor pentru
realizarea celor 70 de exponate, picturi și

instalații, au costat circa 4 mii de lei, după
cum a precizat Dumitru Popa.
Expoziția ”Fascinanta călătorie în multivers” ce se poate vizita, de lunea până
vinerea, între orele 10 – 16, la Galeria
municipală de Artă din Turda, str. Libertății
nr. 2, rămâne deschisă până în 18 septembrie.
Directorul Casei de Cultură Turda, profesoara Ana Sevan, a anunțat că următorul
eveniment organizat la Galeria municipală
de Artă, ce a intrat, de la 1 septembrie, sub
tutela instituției pe care o conduce,
respectiv expoziția de pictură ”Culori
maramureșene” alcătuită din lucrări ale
artistei Elisabeta Veress, va debuta în 21
septembrie.
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EDITORIAL
De pe drumul sării, teatrul s-a întors la Turda:
“Fantomele” nu mănâncă ceapă sărată!
Emil HĂLĂŞTUAN

Î

ncărcat în camioane, cu
aproape 70 de ani în
urmă, odată cu recuzita
de la Teatrul Poporului
din Cluj, teatrul a luat drumul
Turzii și odată ajuns aci, după
gâfâiala de la urcușul Feleacului
și apoi al Dăbăgăului, la Turda a și
rămas. Născut odată cu ”O
scrisoare pierdută”, piesa lui Ion
Luca Caragiale, prima jucată pe
scena din clădirea unde a
funcționat Cinema Flacăra (Fox),
în toamna anului 1948, Teatrul de
Stat din Turda și-a început, de
atunci, urcușul spre luminile rampei din galeria marilor teatre
românești.

căreia i-a plăcut să joace mai mult
rolul mașterei din povestea cu
Albă ca Zăpada, decât pe cel al
unei actrițe devenită, peste noapte
și peste mână, manager al unei
instituții producătoare de cultură,
teatrul turdean a intrat într-un con
de umbră. Actorii consacrați, la
fel ca și personalul tehnic, alcătuit
din specialiști cu multă experiență, a căror valoare era recunoscută la nivel național, au plecat,
rând pe rând, deoarece nu au voit
să învețe replica la întrebarea
”Oglindă, oglinjoară, cine-i cea
mai cea...?” răspuns pe care ”regina locului” l-ar fi vrut repetat din
zi și până-n nopate de către
supușii săi.

Dar după ce a descoperit și a
șlefuit talente, după ce o seamă de
actori și regizori au poposit la
teatrul din Turda pentru a se
încărca cu doza de experiență și
curaj trebuitoare în asaltul ce l-au
dat apoi asupra marilor scene ale
teatrului românesc sau ale marelui
ecran, teatrul din Turda, ce juca
pentru spectatori risipiți ”de la
Aiud la Năsăud și de la Iernut la
Abrud” vorba regizorului Andrei
Mihalache, a intrat într-un con de
umbră odată cu imixtiunea
politicului pe scena și, mai ales în
culisele sale.

Cu un du-te-vino prin culise, cu
permanente rocade de actori
tineri, care veneau, vedeau și apoi
fugeau mâncând pământul de
spaima urgiei portocalii ce se
abătuse asupra Turzii, teatrul,
după reparația clădirii, semăna,
din ce în ce mai mult, cu o mumie
renovată. Cu o trupă decimată, ce
acoperea, cel mult, suprafața
scenelor din sălile festive ale
școlilor de cartier, teatrul din
Turda a devenit obiectul unor
experimente costisitoare, destinate beneficiului unor favoriți ai
regimului portocaliu, nu publicului spectator.

De prin anii de început ai
mileniului III, oareșceva convulsii
prevesteau sosirea erei în care
teatrul turdean a fost transformat
într-o unealtă de preamărire a mai
marilor zilei, ce stăpâneau, cu
elan portocalizat, de la Turda
până-n București. Pus la
dispoziția apucăturilor discreționare ale unui personaj feminin,

Drept rezultat, publicul tradițional, amator de teatru, a făcut loc,
în sala de spectacole a teatrului
turdean, unor spectatori ”aleși pe
sprânceană” favoriți ai regimului
politic ce acaparase puterea, atât
la nivel local, cât și național, iar
ca și umplutură, amploaiații aduși
la teatru pe bază de condică de
prezență, făceau sală plină, în

rarele ocazii când ”se juca la
sediu”.
Teatrul din Turda semăna, din ce
în ce mai mult, cu un bolnav în
agonie. Toată lumea adunată la
căpătâiul său sporovăia, mulțumită și își socotea câștigul ce îl
putea obține pe seama singurei
instituții de cultură din Turda,
căreia eticheta de ”profesionistă”
i se potrivea din ce în ce mai
puțin.
Dar, la sfârșitul anului 2016 coșmarul s-a încheiat. Teatrul a
rămas, maștera a plecat de parcă
nici nu a fost și instituția a început
să își reintre în rosturile sale
firești.
Cum aprecia și regizorul Andrei
Mihalache, de la Teatrul de Nord
din Satu Mare, bun cunoscător al
fenomenului teatral turdean,
deoarece și-a început cariera aici
și mai apoi, din postura de
director al teatrului sătmărean, a
contribuit la păstrarea unor talente
ale scenei turdene în sfera
dramaturgiei: ”Dar brusc, după
experimente științifice de oameni
decimatoare, se schimbă medicația, se schimbă doctorul și se
ridică ceața la Turda!... Teatrul are
un nume care stârnește gelozie
printre celelalte; tinerii actori vin
și nu mai pleacă; tehnicienii
reînvață să zâmbească; publicul
revine în sală cu entuziasm. Mai
mult, după atâta ceapă și sare,
apare și o bucată de hrană
spirituală: Festivalul internațional
de teatru de la Turda 2017. Nu
cred în fantome, dar pare a fi semnalul pentru întoarcerea fiilor
risipiți la teatrul risipitor”, a
încheiat, pe un ton optimist,

Andrei Mihalache, expozeul său
din caietul-program al festivalului.
Proaspăt primar al Turzii, oraș
ieșit după alegerile locale din
2016, din sfera de influență portocalie, Cristian Matei a înțeles că și
teatrul s-a îmbolnăvit în vremea
dictaturii pedeliste. Și la așa boală
a găsit doctorul potrivit: pe actorul sibian Cătălin Grigoraș,
devenit manager al Teatrului
”Aureliu Manea” în virtutea
calităților sale profesionale, nu a
culorii potrivite a carnetului de
partid.
Și odată cu teatrul, s-au întors la
matcă și înțelepții scenei turdene,
izgoniți de orgoliul nemăsurat al
fostului manager, actrița Narcisa
Pintea, care a îndepărtat din teatru
tot ceea ce îi putea periclita statutul de ”cea mai cea” dintre ”cei
mai cei”. Și valorile îndepărtate
s-au întors, pentru a veghea la
consolidarea noii trupe a Teatrului
Aureliu Manea.
La cimentarea profesionalismului
tinerilor sosiți la Turda pentru a
reașeza teatrul în locul său de
odinioară, în galeria instituțiilor
de artă dramatică a căror valoare
se bucură de recunoaștere la nivel
național contribuie ”veterani” precum regizorul Ovidiu Cosac, dramaturgul Virgil Deceanu, scenograful Clara Labancz și încă mulți
alții, printre care amintesc doar de
doi ”exilați” în vremea urgiei
portocalii, actorii Radu Botar și
Cornel Miron.
”Cine n-are bătrâni, să-și cumpere”. Teatrul turdean nu a trebuit
decât să își amintească că îi are.

Și, la mai puțin de un an de la
începerea ”tratamentului” trupa
de la Teatrul Aureliu Manea ”a
devenit o familie”. Vorbele spuse
de regizorul Muriel Jakab Manea,
fiica patronului spiritual al teatrului turdean, regizorul Aureliu
Manea, pomenite de managerul
Cătălin Grigoraș cu prilejul
conferinței de presă ce a precedat
deschiderea festivalului explică
cum au reușit oamenii din teatrul
turdean să organizeze un festival
internațional de teatru în numai
două luni.
Ce rost are acest festival, explică
primarul Turzii, Cristian Matei:
”Creat pentru a aduce culoare,
rafinament, valoare culturală,
acest eveniment va deveni o
emblemă a Transilvaniei. Ne
dorim ca viața culturală a orașului
nostru (n.r: a Turzii) să atingă un
alt nivel, să găzduim aici unii
dintre cei mai mari artiști ai țării și
ai lumii, să avem o expunere
internațională...”
Sigur, viziunea primarului Cristian Matei are alte dimensiuni,
mult mai ample, decât cele ce
puteau fi cuprinse în luciul
oglinzii ce le înfățișa stăpânilor
portocalii ai orașului propria
imagine în care se recunoașteau
drept ”cei mai mari și cei mai
cei”.
De aceea optica de pigmei a unora
îi împiedică să accepte o viziune
macro și soluții pe măsură,
necesare propulsării Turzii pe
traiectoria dezvoltării. La teatru
au venit oameni care pot înțelege
astfel de viziuni, care le acceptă și
care îndrăznesc. Iar rezultatele au
început să se vadă.
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Pompier pentru o zi – erou pe viaţă!
I

SU Cluj în parteneriat
cu Primăria Municipiului Câmpia Turzii
organizează luni, 11 septembrie
2017, acţiunea intitulată „Pompier
pentru o zi!”.
Cu această ocazie, organizatorii
doresc să ofere tuturor celor
prezenţi, dar în special copiilor,
posibilitatea familiarizării cu
meseria de pompier prin interacţiune directă cu specialişti din
domeniu.
În cadrul evenimentului, ISU Cluj
va prezenta tehnica şi accesoriile
autospecialelor de lucru cu apă şi
spumă utilizate în timpul misiunilor, ale ambulanţelor SMURD,
descarcerare, motocicletă şi barcă, precum şi exerciţii aplicative
şi activităţi educative despre

despre prevenirea, protecţia şi
intervenţia în situaţii de urgenţă.
Toate aceste acţiuni se vor
desfăşura în intervalul orar 10.00
- 15.00, pe platoul din Parcul
Municipal (Berc) din Câmpia
Turzii.
“Invităm persoanele de toate
vârstele, copii, părinţi şi bunici să
intre, chiar şi pentru câteva ore, în
lumea facinantă şi atât de
complexă a salvatorilor de vieţi.
Aveţi posibilitatea, ca purtând
uniforma de pompier şi casca pe
cap să deveniţi pentru o clipă
super erou şi să apreciaţi viaţa cu
alţi ochi”- declară primarul Municipiului Câmpia Turzii, Dorin
Nicolae LOJIGAN.

salvarea vieţilor umane.

De asemenea, cei interesaţi vor

putea învăţa multe lucruri utile

DIRECŢIA RELAŢII
CU COMUNITATEA

COMUNICAT DE PRESĂ

Campania ECOTIC ”Stația de Reciclare”
ia startul şi în Câmpia Turzii

P

rimăria Câmpia Turzii, în
parteneriat cu Organizaţia
ECOTIC şi Greenweee International dau startul la cea mai interactivă
campanie de informare şi colectare a
deşeurilor electrice şi electronice (DEEE),
Staţia de reciclare. În perioada 11-13
septembrie 2017, toţi locuitorii Câmpiei
Turzii pot aduce deşeuri la Caravana
ECOTIC, de la frigidere, maşini de spălat,
televizoare sau telefoane mobile şi câştigă
premii pe loc.

În anul 2017, România are o țintă națională
obligatorie de colectare a deșeurilor de
echipamente electrice și electronice
(DEEE) de 45%. În acest context, Primăria
Municipiului îşi propune să vină în
sprijinul cetăţenilor cu soluţii cât mai
moderne pentru a micşora numărul
deşeurilor care ajung la groapa de gunoi.

„Stația de Reciclare” este un proiect lansat
de Organizația ECOTIC în iunie 2016 și
dedicat în special mediului rural, dar și
celui urban din România. După ce a
străbătut județele Iași, Brașov, Argeș și
Sibiu, Stația de Reciclare, ajunge în oraşul

Carvana ECOTIC va fi amplasată în Piaţa
Tricolorului, în perioada 11-13 septembrie
2017. Intervalul orar de desfăşurare a campaniei este 10:00-18:00 pentru fiecare zi de
activitate. Pentru încurajarea predării
corecte spre reciclare a electricelor şi elec-

Câmpia Turzii, cu ajutorul Primăriei, al
Consiliului Local şi al GreenWEEE
International.

tronicelor uzate, fiecare locuitor care va
aduce la punctul de colectare minim 5 kg
cumulate de astfel de deșeuri va primi un
premiu instant și va fi înscris într-o tombolă
cu premii atractive. Tragerea la sorți a
câștigătorilor va avea loc pe 13 septembrie
2017, ora 18.00.
Primarul Municipiului Câmpia Turzii,
Dorin Nicolae LOJIGAN, declară:” Invit
comunitatea din Câmpia Turzii să participe
la campania ECOTIC prin implicare activă,
conştientă, de păstrare a unui mediu
sănătos. Fiecare locuitor este partenerul
nostru”!
Pentru mai multe detalii, www.ecotic.ro.
.....................................................................
Despre ECOTIC:

ECOTIC este o organizație colectivă
nonprofit care gestionează deșeurile de
echipamente electrice și electronice
(DEEE) în numele a peste 600 de
producători și importatori afiliați. ECOTIC
asigură și supervizează întregul proces de
preluare, transport, dezmembrare și reciclare astfel încât, la final, DEEE să nu mai
reprezinte un pericol. Peste 100.000 tone
DEEE au fost gestionate în sistemul
ECOTIC, în cei 10 ani de activitate.
Consultanța promptă și specializată oferită
producătorilor de echipamente electrice,
baterii și acumulatori este un element
definitoriu al ECOTIC. Mai multe detalii
gasiți pe www.ecotic.ro, pe pagina de
Facebook dedicată Organizației ECOTIC,
precum și pe pagina LinkedIn a
Organizatiei ECOTIC.

12

ZIARUL 21

EVENIMENT

www.ziarul21.ro

11 - 17 septembrie 2017

Au donat, cu sufletul, 23 de ghiozdane
pentru 23 de elevi la Câmpia Turzii

T

rei tineri antreprenori din
Câmpia Turzii, Adrian
Soporan, Rareș Morar și
Sergiu Jucan, au pus mână de la
mână și au donat 23 de ghiozdane
pentru 23 de elevi la început de an
școlar. Au vrut să facă o acțiune
din suflet, și au reușit, nu au spuso ei, ci s-a văzut prin bucuria
copiilor, dar și mulțumirea
părinților care au primit un sprijin
important la debutul școlii pentru
copiii lor.
De ce 23 de ghiozdane
pentru 23 de elevi?
Fiindcă la solicitarea lor, serviciul
Aistenţa Socială din primăria
Câmpia Turzii a emis un răspuns
prin care acei elevi cu rezultate

bune și foarte bune la școală, care
printr-o oarecare circumstanță
sunt într-o dificultate financiară,
sunt în număr de 23.
Ideea principală a acestei
acțiuni desfășurată din suflet
este susținerea educației!
“De ce ne-am adunat azi aici?!
Eu, împreună cu prietenii mei
Rareș și Sergiu ne-am hotârât că
ar fi de bun augur să susținem pe
unii din cei mai performanți copii
din oraș. Cu siguranță sunt mult
mai mulți copii, însă cu ajutorul
serviciului Asistență Socială din
cadrul primăriei a existat un mic
filtru, prin care, cei care în
momentul de față se află într-o
dificultate financiară dar cu toate

astea care excelează la școală,
sunt azi prezenți aici.
Este un cadou mic, un ghiozdan
cu de toate, care însă sperăm să vă
fie de ajutor în noul an școlar. Cu
siguranță copiii prezenți aici sunt
viitori ingineri, viitori directori,
dar care azi au nevoie de un mic
ajutor, un ajutor oferit de noi,
Adrian, Rareș și Sergiu, din
suflet”, a fost explicația lui Adrian
Soporan în fața părinților și a
copiilor, despre acțiunea desfășurată vineri, 8 septembrie. Efortul
celor trei tineri antreprenori din
Câmpia Turzii a fost cu adevărat
unul din suflet, ei nedorind ca
firmele pe care le conduc să fie
menționate în cadrul acțiunii

desfășurate.
Prezent la evenimentul caritabil,
Dorin Lojigan, primarul municipiului Câmpia Turzii a ținut să-și
aducă recunoștința pentru acțiunea celor trei antreprenori, dar și
bucuria că acei minunați copii au
primit un cadou și un sprijin la
începutul anului școlar: “La
începutul mandatului meu de
primar am inițiat un program ”Fii
responsabil! Fii partenerul meu”
prin care am chemat comunitatea
din Câmpia Turzii să se implice în
program. Iată că azi, comunitatea
întelege să se implice, astfel
Sergiu, Adi și Rareș au hotărât să
fie partenerii administrației
locale, să se impli-ce și să ofere

Trandafiri criogenați - Cele mai bune oferte
cadoul inedit care vine la rechizitele de școală
se găsesc la
de la Flower Studio!
magazinele Express!

N

aceste daruri pe care dumneavoastră le aveți acum în brațe. Eu
îi felicit, este un gest extrem de
frumos, nu doar că premiază copii
performanți, ci premiază copii
performanți care provin din
familii nevoiașe”.
Nu este primul act de caritate al
celor trei antreprenori, însă prima
acțiune efectuată într-un mod
organizat nu va fi şi ultima, dau
asigurări cei trei antreprenori din
Câmpia Turzii.
Felicitări Adi, Rareș și Sergiu!
Video:
https://www.youtube.com/watch?
v=KpOExNkFfQo&feature=yout
u.be

Al 7-lea M –
cartea săptămânii
de la Tabaco!

outatea din acest an la Câmpia Turzii în
domeniul florăriilor o reprezintă cu siguranță
Trandafiri Criogenați care vin într-un ambalaj de

excepție.
Trandafirii criogenati sunt trandafiri naturali care au
trecut printr-un proces special de conservare. Nu trebuie
udați și trebuie doar ținuți departe de praf și lumină directă
pentru a rezista ani la rând. Un cadou inedit, spunem noi,
trandafirii criogenati sunt un cadou care va putea rămâne
o amintire frumoasă a unui eveniment important și special
din viață. Datorită culorilor aprinse, trandafirii criogenați
vor înfrumuseța orice încăpere, oricât de anostă ar fi.
Începem școala cu zâmbetul pe buze și originalitate în
fapte!
Noi suntem pregătiți pentru comenzi. Voi? Trandafiri
criogenați exclusiv în Câmpia Turzii prin: Flower Studio
by Lavinia Soporan. Îndrăznește să fii diferit!

A

nul acesta cele mai bune oferte la toată gama de
rechizite școlare, vin cu siguranță de la magazinele Express. Ghiozdane, penare, caiete,
pixuri, stilouri, toate cu licență dar și o gamă variată de
papetărie vă așteaptă pentru începutul de an școlar.
Magazinele Express din Câmpia Turzii în centrul
orașului lângă cofetăria Dana, vis a vis de primăria
Câmpia Turzii și magazinul Express din cartierul
muncitoresc din stația (21) vă așteaptă cu cele mai variate
oferte la toată gama de rechizite școlare.

F

rancisca Solar este o tânără scriitoare din Chile
care va avea multe de spus. Ea a surprins deja în
urmă cu ceva ani când a publicat în rețeaua web
Apusul Marilor Elfi, ficţiune inspirată din saga lui Harry
Potter, care a avut mai mult de 50.000 de vizitări.
Al 7-lea M, este un roman electrizant pe care nu-l veți
putea lăsa din mână și care, ca pe proprii protagoniști, vă
va marca.
Al 7-lea M – cartea săptămânii, de luni, 11 septembrie
exclusiv prin Tabaco Câmpia Turzii, Piața Unirii, hala
agroalimentară.
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Sprijinim educaţia!
Ziarul 21 a oferit 7 ghiozdane pline cu rechizite
pentru începerea scolii
Sergiu JUCAN

A

şa cum şi-a obișnuit cititorii Ziarul 21 i-a pregatit de școală pe cei mai mici dintre noi. Astfel 7 copii vor începe noul an școlar cu 7 ghiozdane pline cu rechizite şcolare (tot
ce trebuie pentru şcoală: penar echipat complet, caiete pentru toate disciplinele, bloc de desen, acuarele, carioci, culori, trusă de geometrie, etc). Sprijinul primit de părinți a
fost unul mare, însă bucuria copiilor la întâlnirea cu Minnie şi Mikey Mouse a fost de nedescris. Acțiunea organizată în acest an de Ziarul 21 a fost sprijinită de Asociația
"21", iar premierea s-a făcut cu ajutorul celor de la „21 for kids”.

Personajele Disney pot fi prezente la petrecerea
copilului tău!
Sergiu JUCAN

F

ericirea copilului este cu siguranță visul oricărui
părinte. Dulciuri, jucării, excursii, jocuri și surprize sunt doar câteva exemple pe care orice
părinte le face pentru fericirea propriului copil.
De multe ori preferințele copiilor depășesc imaginația celor
mai în vârstă dintre noi, preferințele acestora sunt
influențate de desenele și programele pe care le urmăresc
la televizor.
Cele mai urmărite desene animate din istoria televiziunii
dar și cele mai bune programe educaționale pentru copii
sunt oferite cu siguranță de lumea Disney. Personaje cum
ar fi Bugs Bunny, Minnie și Mikey Mouse (iar exemplele
pot continua) fac ca minunații nostri copii să-și dorească
cel puțin o excursie în fascinanta lume Disney, o excursie
pe care, de cele mai multe ori, nu o să ne-o putem permite.
Însă, acum, personajele preferate Disney pot fi prezente la
petrecerea copilului dumnea-voastră! 21-For-Kids, vine în
ajutorul dumneavoastră și poate transforma petrecerea
copilului într-una de neuitat. Fie că e vorba de Bugs Bunny,
fie că e vorba de Minnie sai Mikey Mouse, personajele
Disney preferate de 90% dintre copii pot fi prezente la
petrecerea dumneavoastră, fie că e vorba de o serbare, fie
că e vorba de o aniversare sau doar de o petrecere.
21-For-Kids, personaje de poveste, surprize, baloane din
săpun, fântână de ciocolată plus multe alte surprize în
curând în zona Turda și Câmpia Turzii și toate comunele
învecinate!
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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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„10 ani de nota 10”.
La mulți ani Centrului Carine!

Sergiu JUCAN

C

entrul Carine din Câmpia
Turzii a sărbătorit 10 ani de
activitate, eveniment marcat
printr-o masă rotunda intitulată „10 ani
de nota 10”.
„10 ani de nota 10”, un eveniment
emoţionant unde au fost prezenți
voluntarii centrului Carine, dar și
beneficiarii acestuia.
Sărbătoarea Centrului Carine a
continuat cu o mini vacanță, unde
restaurantul Sarea în Bucate din Turda,
zona Salina Turda, a fost o gazdă
deosebită pentru acești copii minunați,
surprizele, primirea și ospitalittatea fiind
de nota 10.
Centrul Carine funcţionează sub forma
unui centru de recuperare şi este destinat
copiilor şi tinerilor cu disabilitati psihomotorii. Sediul este în municipiul
Câmpia Turzii, str. Ghe. Bariţiu, nr. 36 şi
deserveşte până la 40 de beneficiari.
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Serviciile terapeutice de recuperare/reabilitare funcţională şi/sau educaţională oferite de centru cuprind: kinetoterapie şi masaj, activitate logopedică şi
psihopedagogie, îmbinate cu activităţi
de socializare şi petrecere a timpului
liber, foarte apreciate de beneficiari.
Misiunea Centrului Carine în toți acești
10 ani a fost și este promovarea şi
respectarea drepturilor copilului, scopul
fiind reabillitarea copiilor/tinerilor cu
dizabilităţi de ordin psiho-motor din
municipiul Câmpia Turzii, în vederea
integrarii sociale.
Centrul de Recuperare “Carine”
reprezintă un serviciu social specializat,
subordonat Consiliului Local al
Municipiului Câmpia Turzii, aflat sub
coordonarea Serviciului Public Local de
Asistenţă Socială, din cadrul Primăriei
Municipiului Câmpia Turzii. Centrul a
fost înfiinţat prin program Phare în 2007
şi preluat de Primăria Municipiului
Câmpia Turzii în martie 2008.

www.ziarul21.ro

Aţi trecut în rezervă, însă respectul
pentru voi rămâne în activitate!

Sergiu JUCAN

O

viață dedicată serviciului militar, o
carieră militară desăvârșită, multă
muncă, bucurii și emoții și iată-i
ajunși cu bine la momentul trecerii în
rezervă:
Comandor Petruș Marian
Comandor Pilat Ionel- Tiberiu
Comandor Trandafir Adrian
Comandor Suciu Remus
Comandor Frătean Dorin
Comandor Gabor Laurențiu
Comandor Bodiș Paul
Căpitan Comandor Anghe Daniel
Locotenent Comandor Popa Ionuț
Locotenent Colonel Bojescu Daniel
Comandor Gheorghe Gheorghe
Colonel Mînicuță Romică
Stimați domni, colectivul Bazei 71 Aeriană
vă mulțumește pentru tot efortul depus,

pentru munca dumneavoastră și grija pentru
subordonați și vă dorește pensie cu sănătate,
bucurii alături de cei dragi și tot ce este mai
frumos!
Vă salutăm cu respect!

Alegeri Birou politic local TNL Câmpia Turzii

Î

MUREȘAN SORIN
RUSU LOREDANA

n data de 08.09.2017 au avut loc
alegerile interne pentru stabilirea
noului birou politic local în cadrul
organizației de tineret a Partidului Național
Liberal Câmpia Turzii.
După o perioada de 11 luni de interimat,
tinerii liberali și-au ales biroul care va
coordona activitatea organizației în
următorii 2 ani.
Aceștia s-au bucurat de susținerea și
prezența colegilor din TNL Cluj, a
membrilor BPL PNL Câmpia Turzii dar și a
colegilor din cadrul PNL Câmpia Turzii.
“Acest interimat a fost o perioadă de probă
pentru fiecare dintre noi. Am preluat
organizația alături de o echipă de tineri
motivați, care au demonstrat că relaționarea
de calitate, preocuparea continuă pentru
comunitate și o bună colaborare sunt
factorii cei mai importanți într-o echipă
eficientă. Rezultatele s-au văzut imediat în
perioada următoare, prin implicarea tineretului în campania pentru alegerile
parlamentare dar și prin participarea la
numeroase evenimente sau organizarea
unora, între care amintesc două dintre cele
mai dragi nouă: “Donează – Descoperă o
poveste” și “Iubește România. Iubește
Constituția!” organizată în colaborare cu
TNL Cluj. Deși perioada interimatului s-a
sfârșit, intenția de a candida și de a
continua în calitate de președinte al acestei

organizații a fost una firescă, naturală. Îmi
doresc să continui toate proiectele frumoase pe care le-am început împreună cu
echipa acum aproape un an, cu tineri care
au demonstrat că sunt “actori ai schimbării”
în cadrul comunității noastre. Acesta este
scopul nostru declarat!” – a declarat
Președintele TNL Câmpia Turzii –
Georgiana Sima.
Astfel, structura BPL TNL Câmpia Turzii
este formată din:
Președinte – SIMA GEORGIANACRISTINA
Președinte Executiv – SOCACIU
ALEXANDRU

Prim-Vicepreședinte
–
GHEMEȘ
ALEXANDRU
Secretar General – TURDEAN FLAVIA
Secretar General Adjunct – NEGREA
ALINA
Vicepreședinți – MOLDOVAN CĂTĂLIN
TUREAN MĂDĂLINA
TEHEI MIHAI
BERCHIȘAN MARIUS
REPCIUC MĂDĂLINA
LUP FLORIN
Secretari
Executivi
–
SOCACIU
GEORGIANA
POPA RAMONA
ȘERB ALEXANDRA
REPCIUC LORENA

Președintele PNL Câmpia Turzii, Dorin
Nicolae Lojigan le-a fost alături tinerilor și
de această dată, oferindu-le sprijinul său în
toate acțiunile întreprinse de organizația de
tineret, insistând pe importanța implicării
tinerilor în orice comunitate.
“Generația tânără este cea care poate ridica
societatea, dându-i un nou suflu, o nouă
direcție și o altfel de sedimentare. Tinerii
sunt cei care pot crește orice comunitate
conferindu-i un plus de valoare, prin
valoarea lor. O educație solidă, spiritul de
inițiativă, responsabilitatea și preocuparea
pentru bunul mers al nostru, al tuturor,
corectitudinea în gândire, sunt ingrediente
de mare importanță în orice echipă și în
orice societate. Acesta este modelul după
care se ghidează tinerii liberali din Câmpia
Turzii, tineri care tac și fac. Georgiana
Sima, în calitate de președinte al TNL, este
cel mai potrivit model de urmat pentru ei,
performanțele ei profesionale și politice
stând dovada profesionalismului și calității
umane deja demonstrate. Sunt mândru că
vă am alături, sunt mândru de lecțiile pe
care ni le dați și nouă, celor mari și am toată
încrederea în voi ca viitor pentru Câmpia
Turzii!” – Președintele PNL Câmpia Turzii
– Dorin Nicolae Lojigan.
BIROUL DE PRESĂ PNL
CÂMPIA TURZII
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Anunţ privind licitaţia publică cu strigare pentru închirierea suprafeţei
de 50 ha teren-păşune, situată în extravilanul comunei Aiton

C

onsiliul local al Comunei
Aiton, cu sediul în localitatea Aiton str. Morii
nr.419A, jud. Cluj închiriază prin
licitaţie publică cu strigare terenul-păşune, în suprafaţa de 50 ha.
Licitaţia publică cu strigare va
avea loc la sediul locatorului, str.
Morii nr.419A, sala mare de
şedinţă, în data de 20.09.2017
începând cu ora 10.00.

Relaţii suplimentare şi achiziţionarea caietului de sarcini se obţin
la sediul primăriei Aiton, str.
Morii nr.419A, comuna Aiton,
jud. Cluj.
Cererea de înscriere, taxa de
participare, garanţia de participare, împreună cu documentele
necesare în vederea participării la
licitaţia publică cu strigare se vor
depune până la data de 19.09.2017,

inclusiv, ora 14.00 la registratura
Primăriei Aiton.
Caietul de sarcini se va elibera
după achitarea taxei de participare.
Taxa de participare la licitaţie este
de 250 lei care se va achita la
casieria primăriei sau prin virament
în
contul
nr.
RO46TREZ2195006XXX002239

cod fiscal 4378743, deschis la
Trezoreria Turda, iar garanţia de
participare este 500 lei şi se va
achita la casieria primăriei sau
prin virament în contul nr.
RO46TREZ2195006XXX002239
cod fiscal 4378743 deschis la
Trezoreria Turda.
Poate participa la licitaţie orice
persoană fizică sau juridică,
crescător de animale din cadrul

colectivitătii locale care are
animale înscrise în Registrul
Naţional al Exploataţiilor.
Persoanele juridice trebuie să aibă
în obiectul de activitate al
acestora, „creşterea animalelor”
(cod CAEN 014) sau „activitate
în ferme mixte-cultură vegetală
combinată cu creşterea animalelor”
(cod CAEN 015).

Societatea DDD INSECTO SRL informează populația municipiului
Turda despre operațiunile de dezinsecție efectuate pe domeniul public

A

Ordinului 119/2014 şi cu recomandarile Institutului
Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Microbiologie
şi Imunologie Cantacuzino, privind activitatile de
dezinsecţie la nivel comunitar.

vând în vedere ultimele informații apărute în
spațiul public și pe rețelele de socializare legat de
invazia omizilor și a altor tipuri de insecte, societatea DDD INSECTO SRL, cu sediul în Turda, str.
Libertății, nr.9, reprezentată prin director general Gelu
Borza, vă aduce la cunoștință faptul că începând cu data de
26.05.2017 până la data de 04.09.2017 s-au efectuat un
număr de 2 operațiuni de dezinsecție generală a orașului
urmând ca în perioada imediat următoare să demarăm ce-a
de-a treia operațiune.
Menționăm de asemenea că în baza informărilor efectuate
de cetățenii orașului către Primăria Municipiului Turda ni
s-a solicitat repetarea operațiunilor în zonele in care au
apărut probleme, lucru care s-a efectuat de fiecare dată. Cu
privire la invazia omizilor menționăm că acestea au fost
distruse în majoritatea zonelor, în urma lor au rămas doar
pânzele țesute de acestea pe ramurile copacilor, iar în
zonele în care acestea mai apar vom interveni în baza
solicitărilor. În ceea ce privește invazia căpușelor din
parcul Turda Nouă menționăm că s-a intervenit la fiecare
solicitare pentru eradicarea acestora dar răspândirea
acestora este una rapidă și infestarea unei zone se poate
face rapid purtătorii principali fiind animalele de com-

Pentru ca activitatea de dezinsecţie să fie eficientă, aceasta
trebuie efectuată în mod unitar, la nivelul întregii localităţi,
atât pe domeniul public cât şi privat.
În acest sens, facem apel către cetăţeni, asociaţii de
locatari/proprietari, agenţi economici şi instituţii publice să
efectueze activitatea de dezinsecţie pe proprietăţi, în
clădiri şi în subsolul blocurilor.
Acţiunile de dezinsecţie au fost realizate de societatea
DDD INSECTO SRL , cu utilaje autopurtate.

panie.
Produsele insecticide utilizate sunt:
– K-othrine Profi EC 250, avand substanta activa
deltamethrin, folosit pentru combaterea insectelor adulte;
Produsele menţionate se regăsesc în Registrul Naţional al
Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitar umană
de Ministerul Sănătaţii şi fac parte din grupele Xn (gr. III),
respectiv Xi (gr. IV) de toxicitate.
Acţiunile s-au desfășurat în conformitate cu prevederile

Pentru informaţii suplimentare şi reclamaţii vă stăm la
dispoziţie la numerele de telefon: 0726-235850 şi 0761614493.
DDD INSECTO SRL,
Gelu Borza
Telefon: 0761-614417
Email: dddinsecto2015@gmail.com
Web site: www.dddborza.ro

POLIŢIA INFORMEAZĂ

S

-a lansat campania naţională
de prevenire a furturilor din
locuinţe ,,Hoţii sunt creativi,
fii preventiv!”
Marţi, 5 septembrie a.c., la sediul Biroului
de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii a
avut loc lansarea campaniei naţionale de
prevenire a furturilor din locuinţe ,,Hoţii
sunt creativi, fii preventiv!”, proiect iniţiat
de către Poliţia Română, în parteneriat cu
Groupama Asigurări S.A.
Lansarea campaniei a fost marcată prin
organizarea, pe raza întregului judeţ, a unor
acţiuni de informare a cetăţenilor cu privire
la modalităţile de prevenire a furturilor din
locuinţă, fiind distribuite materiale
preventive.
Campania se derulează până la sfârşitul
anului în curs, în activităţile circumscrise
acestui proiect fiind angrenaţi poliţiştii de
prevenire, de investigaţii criminale,
proximitate şi ordine publică.
Poliţiştii vor participa la întâlniri cu
membrii asociaţiilor de proprietari şi alte
grupuri ţintă în vederea transmiterii de
informaţii destinate prevenirii furturilor din
locuinţe şi vor fi intensificate acţiunile
stradale şi distribuirile de materiale
tematice, pentru creşterea gradului de
conştientizare a publicului larg cu privire la
vulnerabilităţile care pot duce la comiterea

de furturi din locuinţe.
RECOMANDĂRI:
Nu permite accesul persoanelor necunoscute în locuinţă;
Când lipseşti de acasă, nu lăsa ferestrele
deschise;
Evită să vorbeşti despre plecarea în
concediu, atât în faţa necunoscuţilor, cât şi
pe reţelele sociale;
Dacă nu petreci noaptea acasă, lasă o
lumină aprinsă sau un aparat de radio
pornit;
În cazul în care lipseşti o perioadă mai
lungă de timp, roagă-ţi prietenii sau vecinii
să treacă pe la tine, să ridice corespondenţa;
Montează la vedere plăcuţe de atenţionare
cu privire la existenţa unui sistem de
securitate;
Achiziţionează întrerupătoare care, la
diverse intervale de timp, aprind şi sting
automat lumina.
Andrei Ciprian Cobzariu din Câmpia
Turzii, prins în timp ce ridica un colet
ce conţinea cannabis şi comprimate
de MDMA
Poliţiştii antidrog și procurorii D.I.I.C.O.T.
din Cluj au surprins în flagrant delict un
bărbat care ridica un colet primit din
Spania ce conținea aproape 200 de grame
de cannabis şi 20 de comprimate de MDMA.

La data de 6 septembrie a.c., polițiștii
Brigăzii de Combatere a Criminalității
Organizate Cluj-Napoca și procurorii
D.I.I.C.O.T.– S.T. Cluj, cu suportul de
specialitate al Direcției Operațiuni Speciale
din cadrul Poliției Române, au surprins în
flagrant delict un bărbat, din Cluj, în timp
ce ridica un colet ce conţinea cannabis şi
comprimate de MDMA.
Cel în cauză, Cobzariu Andrei Ciprian, în
vârstă de 27 de ani, din Câmpia Turzii, a
fost surprins în flagrant delict, în timp ce
ridica un colet primit din Spania, ce
conţinea 196,8 grame de cannabis şi 20 de
comprimate de MDMA. Bărbatul a fost
condus la sediul D.I.I.C.O.T.- S.T. Cluj
pentru audieri, ulterior fiind reţinut pentru
24 de ore sub aspectul săvârşirii infracţiunii
de trafic de droguri de risc şi de mare risc.
De asemenea, alte 6 persoane au fost
conduse la sediul unităţii pentru audieri.
În urma prezentării bărbatului Tribunalului
Cluj, faţă de acesta a fost emis mandat de
arestare preventivă pentru 30 de zile.
Arestat preventiv pentru mai multe
furturi
Polițiștii din Turda au reținut, pentru 24 de
ore, un bărbat suspectat de comiterea mai
multor furturi. Pentru probarea activității
infracționale a acestuia, au fost efectuate

percheziții.
Cel în cauză a fost arestat preventiv pentru
30 de zile.
La data de 7 septembrie a.c., polițiștii de
investigații criminale din Turda, cu
sprijinul luptătorilor de acțiuni speciale, au
efectuat percheziții în două locații de pe
raza municipiului Turda, pentru probarea
activității infracționale a unui bărbat suspectat de furturi.
În urma acestora, au fost ridicate bunuri și
bani, în privința cărora există suspiciunea
că rezultă din comiterea de infracțiuni sau
că ar fi fost folosite la săvârșirea lor.
Din cercetări a reieșit că, cel în cauză, un
bărbat, de 35 de ani, din Turda, în perioada
august 2016 - martie 2017, ar fi comis
patru furturi din locuințe de pe raza
municipiului Turda și din autovehicule.
Acesta ar fi sustras obiecte de îmbrăcăminte, veselă, covoare, telefoane mobile,
stație de emisie-recepție, etc., cauzând un
prejudiciu total de peste 6.000 de lei, în
prezent reușindu-se recuperarea acestuia în
proporție de circa 40%.
În urma perchezițiilor, bărbatul a fost
reținut pentru 24 de ore de către polițiști,
ulterior fiind arestat preventiv pentru 30 de
zile de către magistrați.
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Extras din sentinţa penală nr. 266/05.07.2017 a Judecătoriei Turda,
definitivă prin neapelare
Prin rechizitoriul nr. 2197/P/2016 al
Parchetului de pe lângă Judecătoria Turda,
înregistrat în data de 26.01.2017, cu numărul
745/328/2017 la Judecătoria Turda, a fost trimis
în judecată, alaturi de alţi inculpaţi, inculpatul
Roşca Gheorghe Bazil pentru infracţiunile de uz
de armă prev de art 343 alineat 2 Cod penal,
nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor
prev de art 342 alineat 2 Cod penal, tulburarea
ordinii şi liniştii publice, art 371 Cod penal, în
concurs, art 38 alineat 1 Cod penal.
Prin actul de sesizare a instanţei s-a arătat că
în data de 12/13.11.2016, în discoteca Moara cu
Noroc, Câmpia Turzii, inculpaţii au fost
implicaţi într-o altercaţie, în cadrul căreia
inculpatul Roşca Gheorghe Bazil a folosit fără
drepăt o armă, pe care nu o deţinea în mod legal.
Persoanele de faţă au resimţit panică, nelinişte..
S-au avut in vedere urmăatoarele probe proces
verbal percheziţie, procese verbale de cercetare
la faţa locului, declaraţii persoane vătămate,
certificate medico-legale, declaraţii martori,
declaraţii inculpaţi, proces verbal vizionare
imagini, dvd, raport de expertiză criminalistică,
înscrisuri, proces verbal.
Prin încheierea din data de 20.03.2017 s-a
dispus începerea judecăţii faţă de inculpaţi conform prevederilor art. 346 alineat 1 Cod de
procedură penală.
S-au comunicat fişele de cazier judiciar ale
inculpaţilor f 11-17.
Inculpaţii au depus înscrisuri f 69-85, f 93 –
96.
S-a comunicat adresa nr 458951/2017 a
Poliţiei Câmpia Turzii f 89-91.
În şedinţa publică din data de 26.05.2017,
inculpatul Roşca Gheorghe Bazil a declarat ca a
comis faptele de care este învinuit, nu doreşte
administrarea altor probe, fiind de acord cu cele
administrate în cursul urmăririi penale.(f 64).
Dupa ascultarea inculpatului, a avocaţilor
şi a procurorului s-a încuviinţat aplicarea art
374 alin 4 Cod de procedură penală.
Analizând materialul probator al cauzei s-a
reţinut următoarea stare de fapt:
În data de 12.11.20116, inculpaţii s-au aflat
cu toţii la discoteca Moara cu Noroc, Câmpia
Turzii.
Potrivit imaginilor foto, fila 154, inculpatul
Roşca Bazil Gheorghe a sosit la ora 23,45,
intrând singur în local.
Apoi, la ora 23,53, conform imaginilor de la
paginile f 155-160, au sosit inculpaţii DAA şi
KIM, care au oprit la intrare, discutând cu
agenţii de pază, persoana vătămată RTA.
În decursul a câtorva minute, s-a apropiat de
ei, inculpatul F, care l-a lovit pe agentul de pază
RT. În acel moment, a intervenit şi persoana
vătămată, agent de pază GR, inculpaţii D şi K,
cu toţii împingându-se, lovindu-se. În conflict a
intervenit şi inculpatul M, care a împins agenţii
de pază.
În aceste împrejurări, deja persoanele din
local s-au agitat, fetele începând să strige, să
meargă spre ieşire.
De intrare, s-a apropiat inculpatul Roşca,
care a avut la el un pistol, cu care a tras în sus.
Agenţii de pază l-au imobilizat pe inculpatul
Roşca, pentru puţin timp, acesta eliberându-se şi
ieşind din local. Agenţii de pază au folosit
bastoane şi sprayuri cu gaz pentru a stinge
conflictul.
Această stare de fapt reiese din imaginile
foto surprinse de camerele foto, arătate anterior,
din declaraţiile persoanelor vătămate RT şi GR,
din declaraţiile martorilor BC f 180 (lumea se
inghesuia spre ieşire, apoi s-au auzit
împuşcături), FL (a descris începerea
conflictului, a arătat că lumea era agitată, fetele
ţipau) f 199, SA f 189 (a descris îmceperea
conflictului, faptul că s-a retras mai departe).
Inculpaţii au recunoscut comiterea faptelor.
Instanţa a reţinut că inculpaţii au comis
fapta spontan, fără o pregătire prealabilă, o
înţelegere prealabilă, întrucât din probele
administrate reiese că numai inculpaţii D şi K au
mers împreună la local. Inculpatul Roşca a intrat
singur, iar F şi M erau în local.
Conform art 386 Cod de procedură penală
s-a respins ca neîntemeiată cererea de

schimbare a încadrării juridice. Din probele
arătate nu s-a putut reţine existenţa unei legături
subiective între inculpaţi, care să justifice
reţinerea agravantei prevăzute de art 77 litera a
Cod penal, comiterea faptei „împreună”,
presupunând că cel puţin trei dintre ei au
cunoscut că urmează a comite această faptă.
În cauză s-a produs tulburare în rândul persoanelor aflate în local, acestea strigând, dorind
să plece, această stare fiind determinată de
conflictul început de inculpaţii D, K, F , M, apoi
a fost intensificată de acţiunea inculpatului
Roşca.
Ca urmare a existenţei stării de tulburare, de
agitaţie publică, fapta se încadrează în
dispoziţiile art 371 Cod penal, tulburarea ordinii
şi liniştii publice, având gravitatea infracţiunii,
fiind produs rezultatul cerut de textul legal.
Nu se încadrează în prevederile art 2 pct 1
legea 61/1991 (săvârşirea în public de fapte,
acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii,
expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu
acte de violenţă împotriva persoanelor sau
bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea
şi liniştea publică sau să provoace indignarea
cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea
acestora sau a instituţiilor publice), întrucât
rezultatul cerut de prevederile art 371 Cod
penal, tulburarea ordinii publice s-a produs.
Producerea rezultatului exclude luarea în
considerare
a
aplicării
prevederilor
contravenţionale.
Fapta inculpaţilor nu se încadrează nici în
prevederile art 2 pct 24 legea 61/1991
(provocarea ori participarea efectivă la scandal,
în locuri sau localuri publice), întrucât rezultatul
produs completează acest conţinut, atrăgând o
încadrare juridică distinctă, art 371 Cod penal;
nu sunt aplicabile nici prevederile art 2 pct 25
legea 61/1991 (tulburarea, fărră drept, a liniştii
locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice
aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă)
acestea nefiind incidente în cauză, starea de fapt
descrisă, nefăcând referire la lniştea locuitorilor,
ci chiar la persoanele prezente în respective
locaţie.
Inculpatul Roşca a folosit o armă, de foc cu
percuţie f 140, raport de expertiză
criminalistică, coroborat cu planşa foto f 159,
declaraţia inculpatului în faţa instanţei de
judecată. Potrivit procesului verbal f 36,
inculpatul Roşca nu are permis pentru nici o
categorie de armă.
Deţinerea armei cu care s-au tras cartuşele
găsite la faţa locului este supusă autorizării,
conform anexei legii 295/2004, punct 12.
Fapta inculpatului Roşca Gheorghe Bazil
care a deţinut o armă de foc, supusă autorizării ,
în data de 12.11.2016 constituie infracţiunea de
nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor,
prev de art 342 alineat 2 Cod penal, faptă
comisă cu intenţie, acceptând deţinerea armei
fără permisul necesar.
Fapta inculpatului Roşca Gheorghe Bazil
care a folosit o armă de foc, în afara cadrului
legal , în data de 12.11.2016 constituie
infracţiunea de uz fără drept de armă prev de art
343 alineat 2 Cod penal, faptă comisă cu
intenţie, acceptând folosirea armei fără permisul necesar.
Fapta inculpatului Roşca Gheorghe Bazil
care, în data de 12.11.2016, a participat la un
incident într-un local public, având o atitudine
agresivă, trăgând focuri de armă, ceea ce a
provocat temere şi agitaţie între persoanele
prezente constituie infracţiunea de tulburarea
ordinii şi liniştii publice, prev de art 371 Cod
penal, faptă comisă cu intenţie, acceptând că
acţiunea sa poate provoca teamă persoanelor
prezente.
La individualizarea judiciară a pedepsei,
conform prevederilor art 74 Cod penal, s-a ţinut
seama de dispoziţiile art 396 aliniat 10 Cod de
procedură penală privind reducerea limitelor de
pedeapsă, de persoana inculpatului, persoana
tânără, cu studii medii, dar fără ocupaţie stabilă
(angajat in 13.04.2017 f 78), cu o atitudine

sinceră în faţa instanţei de judecată. S-a ţinut
seama de natura infracţiunilor, care aduc atingere ordinii publice, care protejează securitatea
persoanelor în spaţiile publice, de numărul relativ mare al persoanelor afectate de comportamentul inculpatului. Văzând împrejurarea că
inculpatul are un copil minor, că păstrează
legăturile cu acesta, instanţa s-a orientat spre un
cuantum redus al pedepsei.
Faţă de natura infracţiunilor, de numărul lor,
instanţa a apreciat că este necesară aplicarea
unei pedepse, prin condamnare, iar această
pedeapsă este necesar a fi închisoare. O
pedeapsă cu amenda nu este suficientă pentru a
atrage atenţia inculpatului asupra faptelor sale,
nu este suficientă, prin constrângerea adusă,
pentru a provoca grija inculpatului faţă de
normele sociale, pentru a-l determina să
dorească să şi le însuşească, să le respecte. Nu
s-a putut face aplicarea prevederilor art 83 Cod
penal, ţinând seama de aceste criterii, atingerea
adusă ordinii sociale fiind suficient de gravă,
încât îndreptarea inculpatului să nu fie lăsată
numai în sarcina acestuia, reeducarea acestuia
necesitând constrângerea sigurată de o pedeapsă
la care a fost condamnat.
În baza art 343 alineat 2 Cod penal, uz de
armă, cu aplicarea art 374 aliniat 4 Cod de
procedură penală, art 396 aliniat 10 Cod de
procedură penală a fost condamnat inculpatul
ROŞCA GHEORGHE BAZIL la o pedeapsă de
8 luni închisoare.
Conform art 70 Cod penal s-a aplicat
pedeapsa complementară a publicării, o singură
data, în extras a acestei hotărâri de condamnare.
Aceasta pedeapsa complementara este necesar
sa sprijine atat reeducarea inculpatului prin
expunerea faptei sale , in public, cat si pentru
prevenirea comiterii de fapte similare de catre
alte persoane, prin publicarea urmarii legale,
acestea putand sa-si indrepte comportamentul
În baza art 342 alineat 2 Cod penal,
nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor,
cu aplicarea art 374 aliniat 4 Cod de procedură
penală, art 396 aliniat 10 Cod de procedură
penală a fost condamnat inculpatul ROŞCA
GHEORGHE BAZIL la o pedeapsă de 6 luni
închisoare.
Conform art 70 Cod penal s-a aplicat
pedeapsa complementară a publicării, o singură
data, în extras a acestei hotărâri de condamnare.
Aceasta pedeapsa complementara este necesar
sa sprijine atat reeducarea inculpatului prin
expunerea faptei sale , in public, cat si pentru
prevenirea comiterii de fapte similare de catre
alte persoane, prin publicarea urmarii legale,
acestea putand sa-si indrepte comportamentul
În baza art 371 Cod penal, tulburarea ordinii
şi liniştii publice, cu aplicarea art 374 aliniat 4
Cod de procedură penală, art 396 aliniat 10 Cod
de procedură penală a fost condamnat inculpatul
ROŞCA GHEORGHE BAZIL la o pedeapsă de
6 luni închisoare.
Conform art 70 Cod penal s-a aplicat
pedeapsa complementară a publicării, o singură
data, în extras a acestei hotărâri de condamnare.
Aceasta pedeapsa complementara este necesar
sa sprijine atat reeducarea inculpatului prin
expunerea faptei sale , in public, cat si pentru
prevenirea comiterii de fapte similare de catre
alte persoane, prin publicarea urmarii legale,
acestea putand sa-si indrepte comportamentul.
În baza art 38 aliniat 1 Cod penal s-a
constatat că infracţiunile sunt comise în concurs
real, prin mai multe acţiuni, înainte de
condamnarea definitivă pentru vreuna dintre ele
şi potrivit art 39 aliniat 1 litera b Cod penal s-au
contopit pedepsele, s-a aplicat cea mai grea, de
8 luni închisoare, la care s-a adăugat o treime
din celelalte pedepse, spor obligatoriu, anume 4
luni închisoare, aplicând 1 an închisoare.
Deoarece pedeapsa este mai mică de 3 ani
inchisoare, inculpatul nu are antecedente
penale, şi-a manifestat acordul de a presta
muncă neplatită în folosul comunităţii, iar
instanta a apreciat că aplicarea pedepsei este
suficientă pentru reeducarea inculpatului şi
chiar fără executarea pedepsei, inculpatul nu va
comite alte infracţiuni , in baza art 91 Cod penal
a dispussuspendarea sub supraveghere a execu-

tarii pedepsei pentru 2 ani 6 luni termen de
supraveghere stabilit potrivit art 92 alineat 2
Cod penal si a atras atenţia inculpatului asupra
prevederilor art 96 Cod penal referitoare la
revocarea suspendării sub supraveghere a
executării pedepsei.
Potrivit art 93 alineat 1 Cod penal a fost
obligat inculpatul la următoarele măsuri de
supraveghere prev de lit a-e , datele fiind comunicate Serviciului de probatiune de pe lângă
Tribunalul Cluj:
a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe
lângă Tribunalul Cluj, la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa
c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei
şi orice deplasare care depăşeşte 5zile
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informaţii si documente de
natură a permite controlul mijloacelor sale de
existenţă.
Conform art 93 alineat 2 lit b Cod penal a
fost obligat inculpatul să urmeze un curs de
reintegrare socială derulat de Serviciul de
Probaţiune Cluj ori organizat în colaborare cu
instituţii din comunitate
În baza art 93 alineat 3 Cod penal a fost
obligat inculpatul la 80 zile muncă în folosul
comunităţii, fără plată, la Primăria Turda, ori la
Primăria Câmpia Turzii
Conform art 45 alineat 3 litera a Cod penal
s-a aplicat pedeapsa complementară rezultantă:
Conform art 70 Cod penal s-a aplicat
pedeapsa complementară a publicării, o singură
dată, în extras a acestei hotărâri de condamnare.
Conform art 72 Cod penal s-a dedus durata
reţinerii de 24 ore din 15.11.2016 ora 12,33 la
16.11.2016 ora 12,33 şi a arestării preventive
din 17.11.2016 la 23.11.2016.
Conform art 399 aliniat 1 Cod de procedură
penală, art 202 alin 1 , 3 Cod de procedură
penală, art 211 Cod de procedură penală, s-a
menţinut măsura controlului judiciar faţă de
inculpatul ROŞCA GHEORGHE BAZIL
începând de azi, 05.07.2017. Instanţa a avut în
vedere numărul infracţiunilor, natura lor,
persoana inculpatului, împrejurările în care au
fost comise.
S-au menţinut obligaţiile prevăzute de art
215 alin 1 lit a, b, c Cod de procedură penală,
obligatiile prev de art 215 alin 2 lit a, b, d, f, j
Cod de procedură penală:
- să se prezinte la instanţa de judecată ori de
cate ori este chemat
- să informeze de îndata organul judiciar cu
privire la schimbarea locuintei
- să se supună programului de supraveghere
stabilit, să se prezinte la organul judiciar ori
decâte ori este chemat
- să nu părăsească ţara, decât cu acordul
judecătorului de cameră preliminară ori al
instanţei de judecată
- să nu se apropie şi să nu ia legătura, în nici
un mod, cu inculpaţii DAA, FI , KIM, MC
- se interzice accesul în orice local public cu
specific de bar/discotecă
- să nu deţină , să nu folosească, să nu poarte
arme
- să comunice periodic informaţii relevante
despre mijloacele sale de existenţă
Supravegherea revine Poliţiei Câmpia
Turzii, care stabileşte programul de suprave
ghere conform art 215 alin 1 lit c Cod de
procedură penală.
S-a atras atenţia inculpatului asupra
consecinţelor încălcării cu rea credinţă a măsurii controlului judiciar, anume înlocuirea cu
măsura preventivă a arestului la domiciliu ori a
arestului preventiv.
Încheierea s-a comunicat conform art 215
alin 5 Cod de procedură penală.
Conform art 112 litera b Cod penal s-a dispus confiscarea de la inculpatul Roşca Bazil
Gheorghe a armei şi cartuşelor predate conform
dovezii seria H nr 0148866, folosite la
comiterea prezentelor infracţiuni. F 89.
S-aconstatat că persoanele vătămate nu s-au
constituit parte civilă în cauză.
În baza art 274 aliniat 1, 2 Cod de procedură
penală a fost obligat inculpatul la cheltuieli
judiciare catre stat de 400 lei.
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Juniorii I de la Potaissa Turda
întâlnesc AHC 2003 Aleşd
în prima etapă

11 - 17 septembrie 2017

HC Odorhei, pradă uşoară
pentru Potaissa Turda
Potaissa Turda-HC Odorhei 34-28 (16-9)
După un început dificil de campionat, Potaissa Turda s-a prezentat
din nou în faţa suporterilor, de
această dată pentru confruntarea
cu HC Odorhei, contând pentru
etapa a II-a a Ligii Naţionale de
Handbal Masculin.
Astfel, sâmbă-tă, 9 septembrie,
formaţia pregătită de Horaţiu Gal
şi-a propus să-şi răsplătească
suporterii nu numai cu un meci
bun, dar şi cu o victorie.

Sâmbătă, 16 septembrie, va debuta campionatul naţional dedicat
juniorilor I. Potaissa Turda face parte din Seria F şi va întâlni CSS 2
Baia Mare, AH Minaur Baia Mare, LPS Satu Mare, LPS ClujNapoca şi AHC 2003 Aleşd.
Prima etapă programează următoarele întâlniri:
Potaissa Turda- AHC 2003 Aleşd
CSS 2 Baia Mare- LPS Cluj-Napoca
AH Minaur Baia Mare- LPS Satu Mare

Juniorii II de la Potaissa
Turda, confruntare
cu CS Marta Baia Mare

După două intervenţii ale portarului Saldatsenka, dar profitând de
greşeala oaspeţilor în ofensivă,
Asoltanei a recuperat un balon şi a
deschis scorul în minutul 3 al
partidei. Adomnicăi a majorat
diferenţa, în timp ce Szadovij a
înscis primul gol al oaspeţilor în
minutul 5.
Ceea ce a urmat ne-a pus în
lumină o echipă oaspete total
debusolată, lipsită de soluţii şi cu
un joc haotic. Numeroasele inexactităţi şi pasele greşite au făcut
din echipa sârbului Dragan
Djukici o pradă uşoară.
Evident, Potaissa Turda a taxat
fiecare greşeală şi a punctat şapte
ori consecutiv, în timp ce oaspeţii
au reuşit să mai înscrie abia în
minutul 15 şi asta după o lovitură
de la 7 metri.
Deşi are jucători cu experienţă, iar
numele aflate pe foaia de joc nu
sunt deloc de neglijat, echipa
oaspete a devenit victima

Juniorii II de la Potaissa Turda debutează duminică, 17 septembrie,
în noua ediţie de campionat. Turdenii fac parte din Seria H alături de
CS Marta Baia Mare, AH Minaur Baia Mare, LPS Cluj-Napoca, CS
Adep Satu Mare, CS Extrem Baia Mare, CS Seini şi CSS2 Baia
Mare.

propriilor greşeli, aşa că jocul a
curs, fără nicio emoţie, într-o
singură direcţie.
A fost 12-5 (min.20), 15-8
(min.27) şi 16-9 (min.30). Pauza
nu i-a ajutat prea mult pe cei din
Odorhei, nici experimentaţii
Mihalcea şi Kuzmanoski n-au mai
pus mari probleme, iar încercările
tehnicianului
sârb
Dragan
Djukici, care antrenează în paralel
și naționala Muntenegrului, de aşi remotiva echipa au fost sortite
eşecului.
Cu Thalmaier şi Asoltanei într-o
formă bună şi cu o poartă care a
funcţionat foarte bine, turdenii au
menţinut o diferenţă liniştitoare.
În minutul 42, Asoltanei a punctat
pentru 25-17, iar şase minute mai
târziu Radu Lazăr a înscris golul
cu numărul 28 pentru formaţia
pregătită de Horaţiu Gal.

Mihalcea a mai redus din diferenţă pe final de meci dar fluierul
final a consimţit victoria clară a
turdenilor, scor 34-28.
Etapa următoare, Potaissa Turda
va întâlni, în deplasare, CSM
Făgăraş.
Potaissa Turda: Ţenghea, Varo,
Fleşer-portari
Au marcat: Asoltanei 6 goluri,
Thalmaier 6, Lazăr 5, Cântec 4,
Adomnicăi 3, Zacaciurin 3, Iancu
2, Huta 2, Arsenici 1, Ignat 1,
Savic 1.
Antrenor: Horaţiu Gal
HC Odorhei: Saldatsenka, Da
Rosa-portari
Au marcat: Szadovij 8 goluri,
Mihalcea 4, Kuzmanoski 4, Szoke
3, Vilovszki 2, Baranau 2, Dragoş
1, Kovacevic 1, Ghiţă 1,
Krivokavic 1, Da Rosa 1.
Antrenor: Dragan Djukici

Clubul Samurai Turda îşi deschide porţile
pentru o nouă grupă de copii

Prima etapă programează întâlnirile:
CS Adep Satu Mare- CS Extrem Baia Mare
LPS Cluj-Napoca- CS Seini
AH Minaur Baia Mare-CSS2 Baia Mare
CS Marta Baia Mare- Potaissa Turda
Juniorii III de la Potaissa Turda vor sta în prima etapă care va avea
loc pe 16 septembrie. În Seria H se vor întâlni:
AH Minaur Baia Mare- LPS Satu Mare
CSS 2 Baia Mare-Academia Cluj-Napoca
CS Extrem Baia Mare- ACS Alpha Oradea

CS Florin Bordi organizează
cursuri gratuite de box
CS Florin Bordi organizează cursuri
gratuite de box pentru copiii dornici
să cunoască această disciplină
sportivă. Cursurile se predau la fosta
Şcoală Generală Nr.2, de pe strada
Gheorghe Bariţiu, în curtea unde se
antrenează şi echipa de handbal.
Program de la orele 16, în fiecare zi
de luni-vineri.

Odată cu începerea noului an şcolar, Clubul Sportiv
Samurai Turda îşi deschide porţile pentru o nouă
grupă de copii. Luni şi Joi de la orele 17:15 în sala
de sport a şcolii Horea Cloşca şi Crişan se vor
desfăşura antrenamentele de iniţiere şi pregătire în
arta Karate-ului. Vârsta minimă de înscriere este de
trei ani. Pentru mai multe informaţii ne găsiţi pe pa-

gina de facebook Club Sportiv Samurai Turda sau la
numărul de telefon 0748.532.595
Pe această cale, dorim să urăm tuturor copiilor mult
succes în noul an şcolar!
Club Sportiv Samurai Turda,
Paul Căţănaş

Pagină realizată de redactorul sportiv Denisa MĂRGINEAN

ZIARUL 21

19

SPORT

11 - 17 septembrie 2017

Fotbal. Liga a IV-a. A doua înfrângere
pentru CSM Câmpia Turzii
Sâmbătă, 9 septembrie, CSM
Câmpia Turzii a suferit a doua
înfrângere din această ediţie de
campionat. Formaţia din Câmpia
Turzii s-a deplasat la Apahida
pentru confruntarea cu echipa din
localitate, Sporting.

www.ziarul21.ro

Sărbătoarea campionilor!
Rugbyştii de la Şoimii Câmpia
Turzii şi-au prezentat
mult râvnitul trofeu

Oaspeţii au intrat bine în joc şi au
deschis scorul în minutul 3 al
partidei, graţie reuşitei lui Dan
Ştefan. Până la finalul primei
părţi, ambele formaţii au punctat
la capitolul ratări, aşa că la pauză
echipa din Câmpia Turzii a intrat
cu avans minim, scor 0-1.
După reluare, gazdele au restabilit
egalitatea prin Luca care a
fructificat o lovitură de la 11
metri, iar Vasilaş a înscris golul
victoriei pentru formaţia lui
Florin Pojar.
Etapa următoare, CSM Câmpia
Turzii va întâlni, pe teren propriu,

Viitorul Mihai Georgescu ClujNapoca.
Sporting Apahida: NicoarăChindriş, Mureşan A., Mureşan
L.,Bold,Pop C., Ciotlăuş, Luca,
Pojar, Vasilaş, Bondor.
Au mai intrat:Telecan, Daradics

Antrenor: Florin Pojar
CSM Câmpia Turzii: RotaruFelderean, Oroian, Ormenişan,
Tarcea-Câmpian, Duma,Tescar,
Rorau,Moldovan, Dan Stefan
Au mai intrat:Duda, Nicola,
Tomuţă
Antrenor: Valentin Sandru

Echipa Şoimii Câmpia Turzii (U 8)
este campioană naţională la minirugby
Circuitul Naţional de MiniRugby 2017 s-a încheiat
weekendul trecut la Bucureşti, acolo unde a avut loc
etapa a patra a competiţiei. Astfel, pe Stadionul
Arcul de Triumf s-au stabilit campioanele naţionale
la categoriile U8, U 10 şi U 12. La categoria U8,
titlul naţional a fost adjudecat de formaţia Şoimii
Câmpia Turzii.
La finalul competiţiei a avut loc festivitatea de
premiere, trofeele şi diplomele fiind oferite de
jucătorii echipei naţionale de seniori a României,
Valentin Calafeteanu şi Stelian Burcea.
La categoria U8 (copii născuţi în anul 2009 şi mai
mici), Şoimii Câmpia Turzii a făcut parte din grupa
A şi a bifat următoarele rezultate:
Şoimii Câmpia Turzii – CSO Pantelimon 25-0
Şoimii Câmpia Turzii – CS Warriors Timişoara 3510
CSM Sibiu– Şoimii Câmpia Turzii 15-45
FINALELE
LOCURILE 1 – 2
Şoimii Câmpia Turzii – Şoimii Bucureşti 20-0
Clasament cumulat după 4 etape:
1. Şoimii Câmpia Turzii 163 p
La categoria U 10, CSM Câmpia Turzii a făcut parte
din grupa C şi a obţinut următoarele rezultate:
CSM Câmpia Turzii– CS Aurora Băicoi 35-10

CS Warriors Timişoara– CSM Câmpia Turzii 40-5
Meciurile pentru locurile 4 – 6:
CSM Suceava – CSM Câmpia Turzii 15-20
Rugby Săcele – CSM Suceava 5-10
CSM Câmpia Turzii – Rugby Săcele 15-20
La categoria U 12, Arieşul Mihai Viteazu a făcut
parte din grupa B şi a obţinut următoarele rezultate:
AS Victoria Cumpăna – RC Arieşul Mihai Viteazu
20-0
ACS Amicii Suceava – RC Arieşul Mihai Viteazu 010
RC Arieşul Mihai Viteazu – CS Warriors Timişoara
5-20
RC Arieşul Mihai Viteazu – CS Aurora Băicoi 205
Pentru locurile 5-6, Arieşul Mihai Viteazu a întâlnit
CSO Pantelimon şi a pierdut, scor 10-5.

Cadetele şi junioarele de la CSS Turda participă
la un turneu de pregătire la Baia Mare

În perioada 4-8 septembrie, cadetele şi junioarele de la CSS
Turda participă la un turneu de pregătire la Baia Mare. La
categoria cadete şi-au anunţat prezenţa formaţiile CS
Victoria Nădlac, LPS Cluj-Napoca, CSS Turda, Jaslo
Polonia, Nyiregihaza şi CSS Nr.2 Baia Mare.
Junioarele se vor confrunta cu LPS Cluj Napoca, CSS
Iaşi şi CSS Târgu Mureş. În noua ediţie de campionat, atât
cadetele cât şi junioarele de la CSS Turda vor debuta pe
teren propriu.
La 1 octombrie, cadetele de la CSS Turda vor întâlni
CSU Medicina CNUE Târgu Mureş, iar junioarele vor
întâlni pe 8 octombrie CSS Sighetul Marmaţiei.

Campioni naţionali la minirugby, categoria U 8, sportivii de la
Şoimii Câmpia Turzii au
sărbătorit câştigarea trofeului
alături de părinţi, antrenori, dar
şi de presă.
Astfel, miercuri, 6 septembrie,
într-un cadru festiv, rugbyştii de
la categoria U 8, alături de
colegii lor de la CSM Câmpia
Turzii, U 10, care s-au clasat pe
locul IV, şi-au expus mult
râvnitul trofeu şi au fost
felicitaţi de antrenorul Fetiţă
Valentin care le-a oferit tuturor
câte o diplomă în semn de
apreciere pentru munca depusă
în acest campionat.
"După cinci ani, la Câmpia
Turzii, Clubul Sportiv Şoimii a
adus trofeul cel mare. O altă
generaţie, cu sportivi foarte
talentaţi, care la o vârstă fragedă
au format o echipă nouă alături
de părinţi, pasionaţi pentru acest
sport. A fost un titlu muncit, sacrificiile au fost mari atât din
partea clubului, dar în special a
părinţilor care ne-au susţinut şi
au făcut posibilă participarea la
acest circuit naţional a celor
două echipe, Şoimii Câmpia
Turzii şi CSM Câmpia Turzii. A
fost un campionat de patru etape
şi vreau să felicit jucătorii ambelor echipe pentru bucuria pe care
ne-au adus-o, tuturor susţină-

Pagină realizată de redactorul sportiv Denisa MĂRGINEAN

torilor rugby-ului din Câmpia
Turzii şi Turda, pentru dăruirea
şi pasiunea de care au dat
dovadă pe tot parcursul acestui
maraton rugbystic. Chiar dacă
am transpirat, am muncit şi
n-am avut vacanţă, am reuşit
pentru că am ieşit cei mai buni.
Mulţumesc sponsorilor: Consiliul Judeţean Cluj, Complex
Turistic La Broscuţa, Primăria
Turda, Salina Turda, Primăria
Câmpia Turzii. Fără ajutorul lor
nu puteam participa la acest
circuit naţional. Le mulţumesc
celor doi colegi ai mei, Ioo
Cristian şi Marcel Buţurcă, care
au fost alături de copii şi au fost
prezenţi la competiţiile la care
am participat. Mulţumesc părinţilor care m-au susţinut, care au
crezut în mine şi cred în
continuare şi au fost alături de
copii. Ȋmpreună am reuşit şi
împreună vom merge şi de acum
înainte pentru aceşti copii
minunaţi care au reprezentat cu
mândrie Câmpia Turzii şi Turda
peste tot în ţară. Rezultatele care
vor veni vor fi pe măsura muncii
pe care o vor depune", a precizat
antrenorul Fetiţă Valentin.
Tehnicianul campionilor de la
Şoimii Câmpia Turzii a mulţumit Ziarului 21 pentru mediatizarea şi susţinerea rugby-ului
local.
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APARTAMENTE 1 CAMERĂ
* Vând o cam., de urgență, la
parterul unui bloc lângă Parcul
Teilor. Preț neg. sau schimb cu ap.
cu 2 cam., etaj intermediar. Tel.
0755-236042.
APARTAMENTE 2 CAMERE
*Vând ap. cu 2 cam., baie, buc.,
hol, la parter, izolat exterior cu ct.,
geamuri termopan, ușă metalică,
parchet laminat, în Micro I, zonă
liniștită, str. Constructorilor. Tel.
0754-305039.
* De vânzare ap. în Turda, str.
Rapsodiei nr. 2, bloc I, sc. A, ap.
12, etaj II, geamuri termopan, tip
vagon. Preț 28.000 euro neg. Tel.
0753-791240.
APARTAMENTE 3 CAMERE
* Vând ap. 2 cam., 1 buc., 1 baie.
Tel. 0748-295994.
* 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., 36 mp., Micro
I, str. Baladei, etaj IV, modernizat
termic și hidroiyolat. Merită
văzut. Preț 75.000 lei neg. Tel.
0743-387262.
* Vând ap. 3 cam., dec., beci și
garaj, zonă centrală, situat la
parter, termopan, gresie, faianță,
parchet. Tel. 0753-590364 sau
0741-116574.
* Vând ap. cu 3 cam., conf. II și o
căsuță cu pământ. Tel. 0771497932.
* 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.
CASE
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.
* 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 bătrânească în com.
Mihai Viteazul, utilități- grădină,
acte la zi. Tel. 0741-658646.
* 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 în centru Turda, str.

Castanilor, nr. 17, 1 cam., buc.,
beci, baie, centrală, termopane.
Tel. 0754-611901.
* Vând urgent casă 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 com. Frata,
compusă din buc., 2 cam., antreu,
beci, apă, canalizare, curent, 3
focuri de gaz, sup. 1800 mp.,
aproape de centru. Tel. 0758944804.
* Vând casă în Turda, 2 cam.,
buc., baie, cămară, anexe. Tel.
0758-139775.
* Vând casă în Turda, zona Băi,
cu grădină de 1700 mp. Tel. 0723733100.
* 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.
* Vând casă la preț convenabil,
str. Principală, nr. 92, sat Livada,
nr. 92, com. Petreștii de Jos,
compus din 2 cam., buc., cămară,
baie, grădină 6 ari. Tel. 0730941865.
* Vând casă zonă centrală 240
mp., antreu, 3 camere, buc., baie,
cămară, pivniță, spațiu comercial,
garaj, curte. Preț 59.000 euro. Tel.
0742-211706.
* Vând case pe o curte și grădină
de 28 arii, anexe gospodărești,
livadă, în sat Agriș lângă Iara. Preț
de criză sau la schimb. Preț
13.000 euro. Tel. 0746-658646.
* Vând căsuță, cameră, buc., beci,
2 focuri gaz, apă în curte, lumină,
teren 270 mp., anexe în Poiana,
construită din cărămidă. Preț 800
milioane. Tel. 0725-361837.
* Vând urgent zonă centru, casă
cu etaj, compusă din 2 ap.,
separate de 3 și 4 camere fiecare
cu buc., baie, cămară, balcon, hol,
antreu, curte, anexe gospodărești,
două garaje, grădină mare și
livadă, acte la zi, ocupabilă
imediat, preț f.f. negociabil. Tel.
0748-124495.
* Vând 2 mori în funcțiune în
satul Petreștii de Jos cu casă
bâtrânească, curent trifazic, acte în
regulă. Preț neg. Tel. 0748-263713.
TERENURI
* Vând teren agricol 6500 mp.,
drumul spre Bogata, lângă
pompele de apă la drum 25 m
lăţime, aştept oferte de colaborare. Tel. 0744-678668.
* Vând teren pt. cție. 30 ari, str.
Fabricii, acte la zi. Tel. 0731934434.
* Vând teren intravilan, vielivadă 2900 mp., dealul Zânelor.
Tel. 0753-687081.
* Vând în Turda, str. Caisului,
teren intravilan, 500 mp., front 22
m., utilități întabulat. Tel. 0758844393.
* Vând în Tureni teren intravilan,
supr. 1.000-1.500 mp., utilități,
întabulat, acte la zi, loc pentru
construcții lângă casă. Tel. 0749160377.
* Vând în com. Mihai Viteazu
teren intravilan, 9.000 mp., 24 m
lat, 400 m lung., cu acces la
ambele capete – cu c.f. Tel. 0741757150.
* Vând teren 53 ari în cartierul

Sâncrai, str. Viitorului, lângă
pârâu, bun pentru grădinărit și
c-ție de case, front la stradă 30 m.
x 180 m. Tel. 0264- 367366.
* Vând în Turda str. Cheii fn.,
teren agricol, intravilan 1600 mp.
Tel. 0756-470660.
* Vând în Turda, str. Săndulești,
teren 20 ari, cu front la stradă 20
m., utilit. la poartă, terenul este
intravilan cu o mică livadă în
partea de sus. Preț 14 euro/mp.
Tel. 0743-624213.
* Vând teren intravilan, lângă
Salina Turda, în parcare, la
stațiunea de cercetări agricole din
Turda, str. Agriculturii 27, front la
parcare, 2017 mp., acces direct la
apă, canalizare, gaz, energie electrică, tv cablu, internet, etc. Preț
25 euro/ mp. neg. Tel. 0748-808397.
* Vând teren 9 ari, str. Drumul
Ceanului, la stradă, apă, curent,
canalizare, gaz, pentru construcție. Tel. 0745-906676.
ÎNCHIRIERI
* Dau în chirie o garsonieră la o
pensionară. Tel. 0773-990298.
* Închiriez frizerie în piața Micro
3, Turda. Preț 75 euro + garanție.
Tel. 0264-316596.
SPAȚII COMERCIALE
* Dau în chirie spațiu pentru
birou, situat în centrul Turzii, P-ța
1 Decembrie 1918, nr. 4. Tel.
0745-194261.
VÂNZĂRI DIVERSE
* Vând în Petreștii de Jos familii
de albine cu lăzi sau fără lăzi,
lăzile au suport metalic și
centrifugă. Tel. 0747-301927.
* Vând în Turda rachete de tenis
(2 buc.) + 7 mingi + husă nouă.
Preț 45 lei. Tel. 0756-709595.
* Vând în Câmpia Turzii ușă
metalică pentru ap. bloc, tricicletă
adulți, sobă „Kalorex” maro
roșcat cu horn (nouă), moară cu
palete (macină boabe), aparat de
pirografat 220 v, scaune rabatabile pentru Dacia (culoare roșu),
furtune acetilenă + bec, șurub +
piuliță pentru presă, sobă din
fontă pentru cazan baie, motor la
220 v/ 400 w/ 1500 rot., dif. curele
trepizidale. Tel. 0264-367366.
* Vând în Turda vană cu
vibromasaj 170 x 70, tocător
crengi pentru compost, 7 rafturi și
o tejghea pentru magazin, mașină
de făcut pâine Mulinex Xl,
cameră foto „Sony” cu casetă
mică, video VHS Japonia, piese
auto pentru Dacia 1100, 1300,
Papuc, piesele sunt noi. Tel. 0744678668.
* Vând în Turda colțar de cameră
cu ladă, flex „Makita” 300 w în
stare bună, sfărmătoare manuală
pentru porumb, compresor pentru
vopsit, aparat de sudură cu 4
bobine, binoclu de vânătoare
„Japan”, diode de putere 355 A,
mașină de spălat pentru piese de
schimb, măsuță mică cu blat de
sticlă, tv color stereo 72 cm, tub
pvc pentru hidrofor, flori ornamentale de cameră. Tel. 0740798399.
* Vând în Turda masă extensibilă,
cuier cu oglindă pentru hol,
mașină de cusut „Casnica”,
mașină de făcut tăiței în stare f.
bună, ușă pentru apartament de
bloc din lemn. Tel. 0746-127588.

11 - 17 septembrie 2017

* Vând în Turda mașină de cusut
„Singer” și „Casnica Super”,
betonieră 220 v, țiglă din ciment
(700 buc.) 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,
vană din tablă 1,7 ml, tv sport alb
negru la 220 v și 12 v, butoi 50 l.
pentru vin . Tel. 0264-314643.
* Vând în Turda bibliotecă +
dulap cu 2 uși în stare f. bună,
culoarea lemnului, mob. cameră
formată din dulap cu 2 uși,
recamier, toaletă, masă cu 4
scaune. Preț 400 + 400 lei. Tel.
0745-326824.
* Vând în Turda sobă de gătit,
butoi plastic 200 kg., roată cu sul
pentru scos apă din fântână,
zdrobitor de mere și roată de
rezervă Fiat Punto. Preț 250, 100,
70, 150, 70 lei. Tel. 0745-476708.
* Vând în Turda mob. sufragerie,
mob. dormitor din lemn masiv,
birou, fotoliu pat, presă struguri
mare,
zdrobitor
struguri,
damigene, sticlă 50 l., țiglă 1000
buc., sârmă ghimpată 5 gheme.
Tel. 0749-183211.
* Vând în Turda sobă de teracotă
pe suport din cornier, culoare
maron cu toate accesoriile și 2
apometre de apă caldă. Tel. 0744420337 sau 0364-100230.
* Vând în Câmpia Turzii 2 cazane
din cupru pentru țuică cu
mestecător cu motor (120 și 50 l.),
presă pentru struguri, baloane din
sticlă pentru vin, recipient din
plastic de 1.000 l. pentru apă sau
borhot. Tel. 0753-310099.
CUMPĂRĂRI
* Cumpăr 250 maxim 400 mp., de
teren în Turda, Poiana, Bogata,
Săndulești, Mihai Viteazu sau
Copăceni, cu utilități și acte în
regulă. Tel. 0748-263713.
* Cumpăr aparate radio cu lămpi
(orice stare). Tel. 0741-766356.
PRESTĂRI SERVICII
* Economistă cu experiență, țin
evidență contabilă completă,
depun declarații, întocmesc
bilanțuri, la prețuri avantajoase.
Tel. 0744-672715.
* Contabil autorizat, cu semnătură
electronică, efectuez contabilitate
pe calculator de la A la Z, inclusiv
depuneri situaţii, declaraţii,
bilanţuri, state de plată, verificări
de bilanţuri şi pentru asociaţii de
locatari şi blocuri, etc, la şi sub
preţul pieţei, între 150 – 400 lei, la
nevoie mă deplasez şi la sediul
firmelor interesate. Tel. 0748808397.
* P.f. instalator execut intervenții
și reparații la instalațiile de apă, numai
în zona Turda. Tel. 0745-956848.

* Meseriaș, execut amenajări interioare de la A la Z, finisaje,
zugrăveli în var sau lavabilă,
reparații spaleți, geamuri, uși,
plachez cu gresie, faianță, montez
parchet, tavane false, ob. sanitare,
electrice, instalații apă la prețuri
bune. Tel. 0743-978232.
* 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.
Executăm construcții de la A-Z
și finisaje. Tel. 0747-914194.
* Sobar teracotist execut orice fel
de sobe de teracotă pe lemne, pe
gaz și șeminee după reviste. Tel.
0740-237036.
* Doamnă serioasă, fără vicii,
caut să îngrijesc un copil în Turda
sau Câmpia Turzii sau ajut în
gospodărie o doamnă bolnavă dar
nu imobilizată la pat. Program de
lucru la înțelegere. 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 mașină Hyundai
Atos, an 2002, 5 uși, motor 1000,
recent adusă, nu s-au scos nr.
roșii, arată bine. Preț 750 euro neg
sau variante. Tel. 0745-831811.
MATRIMONIALE
* Domn 52 ani/ 1,83/ 83 kg.,
serios, sociabil, cu simțul umorului, căsătorit dar nefericit, caut
doamnă în situație asemănătoare
sau singură de vârstă apropiată
sau mai mare, pentru prietenie de
durată discretă, dețin auto. Tel.
0745-956848.
URĂRI
Cu ocazia ”Sf. Mării”
(08.09), doresc tuturor
Măriilor din Turda multă
sănătate și bucurii în toate
cele. În special doresc toate
acestea nurorii mele și
scumpei mele nepoate. Cu
dragoste, bunicii Iancu
Neculai și Verona.
PIERDERI
SC Vasimon SRL pierdut două
certificate constatatoare nr.
51596 din 28.04.2009 şi 67343
din 06.11.2006. Se declară nule.
SC La Union SRL cu sediul în
Turda, str. C. Victoriei fn.,
pierdut certificat constatator
nr. 83496 din 28/10/2008. Îl
declar nul.

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!
COMUNA AITON anunţă publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția
Mediului Cluj în cadrul procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului şi de evaluare adecvată (de a nu solicita
efectuarea evaluării de impact asupra mediului) pentru proiectul
„MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA AITON” în comuna
Aiton, localitățile Aiton și Rediu, jud. Cluj. Proiectul deciziei de
încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea
Dorobanţilor nr. 99 în zilele de: luni-joi între orele 9,00-14,00 şi
vineri între orele 9,00-12,00 şi la următoarea adresă de internet:
www.apmcj.anpm.ro. Observaţiile publicului se primesc zilnic la
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni-joi
între orele 08.00-16.30 şi vineri între orele 8,00-14,00, în termen de
5 zile de la publicarea anunțului în ziar.

Anunț public
Municipiul Turda anunță publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona
centrală a municipiului Turda, propus a fi realizat în municipiul
Turda, str. Libertății, Piața 1 Decembrie 1918, str. Andrei
Șaguna, str. Gheorghe Lazăr, str. Axente Sever, str. Avram Iancu,
str. Andrei Mureșanu, jud. Cluj. Informațiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Cluj, din municipiul Cluj-Napoca, str. Calea
Dorobanților, nr. 99, și la adresa amplasamentului unde se va
implementa proiectul, în zilele de luni-vineri, între orele 9001400. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Cluj, str. Calea Dorobanților, nr. 99,
jud. Cluj.

Anunț public

Primar, Cristian-Octavian MATEI

Municipiul Turda anunță publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona
industrială a municipiului Turda, propus a fi realizat în municipiul Turda, str. 22 Decembrie 1989, jud. Cluj. Informațiile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Cluj, din municipiul Cluj-Napoca, str. Calea
Dorobanților, nr. 99, și la adresa amplasamentului unde se va
implementa proiectul, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Cluj, str. Calea Dorobanților, nr. 99, jud. Cluj.
Primar, Cristian-Octavian MATEI

Anunț public

Anunț public
Municipiul Turda anunță publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona
de vest a municipiului Turda, propus a fi realizat în municipiul
Turda, str. Alexandru Ioan Cuza, str. Clujului, str. Simion
Bărnuțiu, str. General Dragalina, str. Dr. Ioan Rațiu, jud. Cluj.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, din municipiul ClujNapoca, str. Calea Dorobanților, nr. 99, și la adresa amplasamentului unde se va implementa proiectul, în zilele de luni-vineri,
între orele 900-1400. Observațiile publicului se primesc zilnic la
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, str. Calea
Dorobanților, nr. 99, jud. Cluj.

Municipiul Turda anunță publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona
de est a municipiului Turda, propus a fi realizat în municipiul
Turda, Piața Romană, str. Ștefan cel Mare, Calea Victoriei, jud.
Cluj. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, din municipiul
Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 99, și la adresa amplasamentului unde se va implementa proiectul, în zilele de luni-vineri,
între orele 900-1400. Observațiile publicului se primesc zilnic la
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, str. Calea
Dorobanților, nr. 99, jud. Cluj.
Primar, Cristian-Octavian MATEI

Societate comercială
angajează muncitori calificaţi
în meseriile de instalator,
sudor şi lăcătuş mecanic
pentru şantierele din ţară.
Se asigură salariu atractiv,
diurnă, transport şi cazare.
Pentru informaţii
suplimentare contactaţi-ne
la nr. de tel: 0751-153602.
Angajăm persoane pentru
muncă în străinătate în domeniul de fabricare al sticlei.
Sunt disponibile următoarele
locuri de muncă: suflători în
sticlă, muncitori necalificați
cu posibilitatea calificării la
locul de muncă, ambalatori,
verificatori,
electricieni,
lăcătuși, sudori. Veniturile
sunt deosebit de atractive, se
oferă cazare, decontarea
contravalorii a 2 deplasări/ an
de la locul de muncă la
localitatea de domiciliu,
precum și angajarea mai multor persoane din cadrul
aceleiași familii. Informații
suplimentare la numărul de
telefon: 0771-210483, precum
și la adresa de e-mail:
roastorcorp@gmail.com

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

Primar, Cristian-Octavian MATEI

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.

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.

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.

Din grijă pentru voi!

7 pachete cu produse alimentare
pentru 7 vârstnici (peste 60 de ani)
(de 1 octombrie - Ziua persoanelor vârstnice)

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
_____________________________________________________________________

NUMELE: ______________________________________________

_____________________________________________________________________

VÂRSTA: 60 + ______________________

_____________________________________________________________________

LOCALITATEA: _________________________
ADRESA: ______________________________________________
TELEFON: _____________________
Tragerea la sorţi: vineri, 22 septembrie 2017, orele 12.00,
la redacţie, în Turda, str. Mihai Eminescu nr. 6-8.
Numele câştigătorilor vor fi publicate luni, 25 septembrie 2017.
Premierea câştigătorilor: vineri, 29 septembrie, orele 12.00,
la redacţie

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
LOCALITATEA: _______________________________________________________
PREŢ: ________________________
TELEFON: _____________________

Z I A R U L 2 1 n r. 3 7

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

HOROSCOP

11 - 17 septembrie 2017

HOROSCOP

BERBEC
Reacţiile dv. sunt în continuare cam bizare şi
cam de neînţeles pentru cei din anturaj. De abia
la sfârşitul acestei săptămâni primiţi banii mult
aşteptaţi, aşa că aproape întregul interval veţi fi
cam nervos. Faceţi multe drumuri scurte şi, din
nefericire, foarte multe excese care vă pot afecta
starea de sănătate şi aşa destul de instabilă.
Persoana împreună cu care locuiţi vă
monitorizează orice mişcare şi intervine în viaţa
dv. ori de câte ori consideră că greşiţi.

RAC
Relaţiile parteneriale sunt în pericol să se
destrame definitiv, fie că este vorba de căsnicie,
fie că este vorba de cele profesionale, de viaţă,
pur şi simplu. Aceşti nativi vorbesc când nu
trebuie şi mai ales ce nu trebuie. De asemenea,
tac exact atunci când ar trebui să intervină. La
mijlocul intervalului, primesc vizite neanunţate,
total neplăcute. Vor nu vor, trebuie să facă multe
drumuri scurte, care le fură şi puţinul timp liber
pe care îl mai au.

BALANŢĂ
Sunteţi implicat într-o serie de afaceri diverse
sau pur şi simplu aveţi mai multe servicii care,
din păcate, toate au de suferit din cauza
necazurilor pe care le aveţi în casă sau din cauza
stării locuinţei dv. La începutul săptămânii, aveţi
din nou gânduri de separare de persoana cu care
sunteţi căsătorit. Este posibil să se instaleze şi o
stare de nelinişte şi să apară dorinţa de a vă lua
lumea în cap. Pe neaşteptate, salvarea apare din
partea unui protector-prieten.

CAPRICORN
Aspectele astrologice de acum îi influenţează pe
toţi nativii acestui semn, dar mai cu seamă pe cei
din ultimul decan. Sunteţi foarte energic, dar şi
foarte nervos. Marţi şi miercuri, diplomaţie şi
intuiţie maxime. Vor suferi îndeosebi cei care
sunt căsătoriţi, dar sunt afectate şi toate
posibilităţile de comunicare: vă faceţi greu
înţeles sau chiar îi înţelegeţi greşit pe cei din jur!
Mare grijă pentru a nu "reuşi" să faceţi rost de
duşmani în plus, din cauza reacţiilor dure!

TAUR
Toţi banii pe care îi primiţi la mijlocul
intervalului îi folosiţi ca să vă plătiţi datoriile.
De musafiri nu duceţi lipsă - sunt chiar mai
mulţi decât şi-ar dori cineva. Efectiv sunteţi
blocat şi nu mai puteţi pleca nici măcar după
cumpărături. Promisiunile pe care le primesc în
continuare cei ce sunt şomeri rămân din păcate
simple amăgiri. Mare atenţie la sănătate - colicile biliare sau problemele pancreatice pot
reapărea. Prietenii reînnoite vineri.

LEU
Se pare că vor apărea noi cheltuieli în legătură
directă cu casa în care locuiţi sau cu cea pe care
o construiţi (poate şi faptul că plătiţi pentru două
locuinţe contează când este vorba de golirea
"pungii"). Pentru o parte dintre Lei este posibil
să apară posibilitatea de a primi o moştenire, a
cărei obţinere să fie însă afectată de încurcături.
Un drum lung este amânat din nou şi o pagubă
se iveşte pe neaşteptate pentru cei care au făcut
investiţii sau au jucat la un fel de loterie.

SCORPION
Nu aveţi niciun pic de linişte. La mijlocul
intervalului, picaţi într-o discuţie conflictuală,
care are loc între cei mai buni prieteni. Oricât aţi
încerca să aplanaţi conflictul, să apelaţi la
mijloace de mediere civilizate, vă veţi lovi ca de
un zid de încăpăţânare şi dorinţa de a se impune
a celor implicaţi. Noroc că în familie lucrurile
merg din ce în ce mai bine, iar partenerul de
viaţă vă susţine! Mare atenţie li se recomandă
celor hipertensivi.

VĂRSĂTOR
Vă manifestaţi personalitatea fără niciun fel de
reţinere, iar cei din jur pot profita de sfaturile dv.
excelente. Este intervalul cel mai avantajos
pentru câştigarea unor mari sume de bani din
diverse părţi şi în diverse feluri. La fel de bine
aţi putea canaliza această energie şi simţ
financiar către aspecte foarte plăcute, cum ar fi
sexul, mai ales că senzualitatea dv. o ia pur şi
simplu razna. Vineri, există posibilitatea ca
cineva drag să se îmbolnăvească.

GEMENI
Începeţi săptămâna primind bani, chiar mai
mulţi decât vă aşteptaţi şi din mai multe surse.
Acest fapt nu vă împiedică să vă deplasaţi cu
greutate - vor exista drumuri foarte urgente pe
care va trebui să le amânaţi. Starea de sănătate
este destul de precară, mai ales pentru
persoanele în vârstă. Cei căsătoriţi sunt susţinuţi
de partenerul de viaţă. Celibatarii au toate
şansele să se căsătorească acum cu o persoană
bogată şi exuberantă, dar supusă exceselor.

FECIOARĂ
Sunteţi foarte sensibil la tot ceea ce se întâmplă
în jurul dv. şi chiar puteţi prevedea ce se va
întâmpla. Ocoliţi vizitele neplăcute, având un
motiv foarte credibil - muncă şi iar muncă. Din
păcate, marţi şi miercuri, nu vă înţelegeţi deloc
cu partenerul de viaţă şi vă întrebaţi de ce oare
nu aţi renunţat la această uniune când eraţi mai
tânăr. Este foarte posibil ca şi de această dată
neînţelegerile să fie produse din cauza copiilor,
care se comportă din ce în ce mai ciudat.

SĂGETĂTOR
Tensiunile din ultima perioadă ating cote
maxime - starea de melancolie se agravează şi
devine apăsătoare. Parcă nu mai puteţi acţiona în
niciun domeniu (la serviciu, la mijlocul
intervalului, pot apărea neînţelegeri mari).
Pentru cei în vârstă, se agravează toate simptomele bolilor, iar pentru copii, este posibil ca
situaţia să îi streseze mai mult pe părinţi, pentru
că progeniturilor nu le mai convine nimic. Bani
prea puţini.

PEŞTI
Ştiţi foarte bine cum să vă chivernisiti banii şi nu
conteniţi să faceţi noi îmbunătăţiri în propria
casă sau în locaţiile unde lucraţi. Este un interval
în care veţi fi forţat de împrejurări să faceţi
foarte multe deplasări, în mare parte pentru a vă
ajuta rudele apropiate, prietenii sau chiar vecinii.
Miercuri, se anunţă o hipersensibilitate psihică
mărită, dar în rest starea de sănătate este foarte
bună. Unele persoane din anturaj vă atrag şi din
punct de vedere sexual.

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

Rang

Tren

Sosire

Plecare

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

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

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

Informaţii turistice
Centrul de Informare Turistică 0364-108.229

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

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

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

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

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

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

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

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

Cabinete stomatologice
Dr. Ioana Şerban

0264-311.378

Taxi
Cantatur

945

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

www.ziarul21.ro

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

A & A - la ieşirea din Turda spre Alba Iulia

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

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

DAGHEMANA

Email: office@compsal.ro

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

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

M
M
M
M

AUTOGARĂ
DEPOZIT EN-GROSS
BRUTĂRIE
MAGAZIN ALIMENTAR

În Câmpia Turzii, lângă pasarelă

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

calculatoare noi şi second hand, laptop-uri
aparatură foto

ri
u
ţ
pre

mic

i

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

www.ziarul21.ro

ZIARUL 21
11 - 17 septembrie 2017

Mari reduceri de preţ la magazinele CELEST
din Turda şi Câmpia Turzii
între 50-80%

În Turda, în centru, lângă fântâna arteziană

În Câmpia Turzii, vis-a-vis de Primărie

Între 1 septembrie - 15 octombrie
la CELEST găseşti pantofi din piele pentru doamne și domni, rochii, tricouri, articole
vestimentare atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi,
toate disponibile în reducerile de sezon.
Calitatea produselor oferite de Celest este o certitudine.
La CELEST te poţi răsfăţa cu produse de o calitate înaltă
la un preţ cu până la 80% mai mic.

Magazinele Celest – răsfăţul produselor
de calitate!
VIDEO PE YOUTUBE:
https://www.youtube.com/watch?v=J5vnPxI3ako&feature=youtu.be

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.

