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

Ultima intrare: ora 18.00
SC Turda Salina Durgău SA; www.salinaturda.eu

Primul Centru Spa & Wellness din oraş

Bazinul de înot didactic Turda

Cel mai frumos loc subteran din lume

Restaurantul Hotelului
Potaissa

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

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

internațională și deserturi delicioase 

Telefon: 0364 103 238
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Cu ocazia începerii școlii, ministrul Educației,
Liviu Pop, le-a recomandat părinților 
să nu mai facă temele în locul copiilor

Mesajul primarului Dorin Lojigan 
la început de an şcolar

ceastă recomandare au
auzit-o și participanții la
ceremonia deschiderii

anului școlar, desfășurată la
Colegiul Național Mihai Viteazul
din Turda, când directorul liceu-
lui, profesoara Alexandra Maria
Zamfir a citit mesajul ministrului
Educației, Liviu Pop, adresat
elevilor, profesorilor și părinților
din toată țara, la debutul anului de
învățământ preuniversitar 2017-2018. 

Pe lângă scrierea, în cursul
mesajului, a cuvântului ”copiii”
cu doi de ”i” într-un caz când se
impunea folosirea variantei cu
articol hotărât, adică cea cu trei de
”i” lucru speculat de presa națio-
nală, ministrul Liviu Pop le-a mai
recomandat părinților, în stilul
său, de acum consacrat, să nu mai
facă temele în locul odraslelor. 

La ceremonia desfășurată la Cole-
giul Național Mihai Viteazul din
Turda, luni, 11 septembrie, cu

prilejul deschiderii anului școlar
s-au mai transmis mesajele
adresate cu această ocazie de către
primarul Turzii, Cristian Matei,
respectiv de către prefectul jude-
țului Cluj, profesorul Ioan Aurel
Cherecheș. 

În mesajul edilului-șef al Turzii,
transmis de către consilierul
Nicolae Roș jr., primarul orașului,
Cristian Matei, arată că startul
acestui an școlar se dă ”cu
sufletele și mințile pline de noi
motivații, țeluri și așteptări. De
fiecare dată, în această perioadă,
simțim cu toții fiorii emoției,
încrederii și optimismului...
Bucurați-vă din plin de această
dorință reînoită de a dobândi noi
împliniri profesionale și succese.
Vreau să vă asigur că, în calitate
de primar, voi susține necondiți-
onat sistemul educațional tur-
dean”.

În continuarea mesajului său,
adresat elevilor, dascălilor și
părinților cu prilejul începerii

anului școlar 2017-2018, primarul
Cristian Matei și-a susținut afir-
mațiile astfel: ”...am început anul
acesta modernizarea a patru
unități importante de învățământ
din municipiul nostru și vom
continua, până vom moderniza
toate școlile! Aceste demersuri
sunt o normalitate! Vom face tot
ce ne stă în putere pentru ca elevii
și dascălii noștri să beneficieze de
cele mai bune condiții!”

În finalul mesajului, Cristian
Matei a adresat protagoniștilor
actului de învățământ urările
tradiționale, specifice fiecărui
început de an școlar: ”Stimați
profesori, dragi părinți, iubiți
elevi, vă doresc să aveți un an
prosper, plin de reușite! Nu există
răsplată mai mare decât să îi
vedem pe copiii noștri fericiți,
împliniți, plini de viață și entuzi-
asm, dornici de a crea un viitor
mai bun! Este datoria noastră să îi
îmdrumăm, să îi sprijinim și să le
lăsăm o moștenire solidă! Suntem
și vom fi mereu alături de voi!

Mult succes!”

În continuarea ceremoniei desfă-
șurate în curtea CNMV, profe-
sorul dr. Dumitru Geogescu,
directorul adjunct al celui mai
prestigios liceu turdean, a trans-
mis mesajul prefectului Ioan
Aurel Cherecheș: ”Le doresc suc-
ces tuturor elevilor din ciclurile
gimnazial și liceal şi, în mod
deosebit, elevilor din clasele
terminale, pe care îi aşteaptă un
an greu, la sfârşitul căruia vor
avea de susţinut examene impor-
tante, pe care sunt convins însă că
le vor promova cu note ce vor
plasa din nou județul Cluj în
fruntea ierarhiei naționale, așa
cum se întâmplă, spre mândria
noastră, an de an. Sper ca, la
finalul parcursului vostru școlar,
să mergeți mai departe înarmaţi
cu un bagaj de cunoştinţe solid,
dar și cu amintiri frumoase și cu
repere morale autentice”, a spus
prefectul de Cluj în mesajul
transmis instituțiilor din rețeaua
învățământului preuniversitar clu-

jean. 

Ceremonia la care, pe lângă elevii
și profesorii liceului au asistat
Nicolae Roș jr., membru al forului
deliberativ turdean și reprezentant
al autorităților publice locale în
Consiliul de Administrație al
CNMV Turda, preotul ortodox
Sebastian Zăhan, respectiv șeful
Poliției municipale turdene, comi-
sarul-șef Alexandru Bâl, s-a în-
cheiat după transmiterea mesaje-
lor adresate cu ocazia începerii
anului de învățământ, de către
șeful Inspectoratului Școlar Jude-
țean Cluj, inspectorul general
Valentin Cuibus, respectiv cel
adresat, în special elevilor, de
către șeful Inspectoratului Jude-
țean de Poliție Cluj, comisarul șef
Adrian Ciprian Miron. 

Deputatul social-democrat de
Turda, Cristina Burciu a participat
la festivitatea de deschidere a
anului școlar 2017-2018, desfășu-
rată la Școala Gimnazială ”Andrei
Șaguna”.

A
Emil HĂLĂŞTUAN

nceperea anului școlar îmi crează emoții de fiecare dată,
reamintindu-mi trările pe care le aveam ca și elev: bucu-
ria reîntâlnirii cu colegii, nostalgia sfârșitului vacanței de
vară, unele temeri cu privire la intrarea în noul program,

entuziam la întâlnirea cu profesori dragi s.a.m.d.

Transmit elevilor de azi să se bucure de toate trările pe care le au,
să aibă parte de un început în forță, și cel mai important, să aibă
încredere în forțele lor, pentru că pot reuși orice își propun. Este
nevoie doar de răbdare, perseverență si determinare.

Totodată, să aibă încredere în dascălii lor și să formeze o echipă
împreună, pentru că fiecare dintre ei este un om special.

Domnilor educatori, învățători și profesori vă doresc multă forță
să creșteți oameni frumoși și pregătiți pentru orice aspect al vieții.

Primăria și Consiliul local al municipiului Câmpia Turzii este
alături de voi toți și vă oferim tot sprijinul pentru buna desfășurare
a anului școlar și pentru îmbunătățirea permanentă a condițiilor de
desfășurare a actului educațional.

Mult success tuturor și în 2018 să ne bucurăm împreună de
reușitele voastre!

Î
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Primăria municipiului Câmpia Turzii
Adresa: Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor nr. 2, 
cod 405100
Tel. 0264-368001, 0264-368002; Fax: 0264-365767
E-mail: primaria@campiaturzii.ro; 
web: www.campiaturzii.ro

Primar: Dorin Lojigan
Viceprimar: Robert Istvan Szabo

Program cu publicul: 
luni, marţi, miercuri, joi: 08.00-12.00, 14.00-16.00
vineri: 08.00-10.00, 12.00-13.30

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

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

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

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

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

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

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

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

Primăria comunei Tritenii de Jos
Adresa: str. Principală nr. 392, 
cod 407550
Tel. 0264-285998; Fax: 0264-285998
web: www.primariatriteniidejos.ro

Primar: Saşa Valer
Viceprimar: Raul Rafai

Primăria comunei Tureni
Adresa: str. Principală nr. 243, jud.Cluj, cod 407560
Telefon: 0264-310009, Fax: 0264-310009 
web: www.comunatureni.ro

Primar: Daniela Elena Mănăilă
Viceprimar: Colosvari Ileana

Primăria comunei Aiton
Adresa: Str. Principala, 462, cod 407025
Telefon: 0264-310400, 310404, Fax: 0264-310404
web: www.primariaaiton.ro

Primar: Nicolae Făgădar
Viceprimar: Stan Vasile

Consilier local, membru în comisia
de Învățământ și Cultură a primit
o lecție de gramatică de la un copil
de clasa a III–a!

onsilierul local PSD
Câmpia Turzii, Ionel Isac,
despre ale cărui derapaje

presa a scris în mai multe rânduri, a
gafat-o din nou.

De data asta, fără intenție, cel mai
probabil din necunoaștere, consili-
erul local, pensionar și membru în
comisia nr. 3 Învățământ, cultură,
culte, sănătate, tineret, sport și tu-
rism a transmis un mesaj de început
de an școlar:
“INCEPUT DE AN SCOLAR 2017-

2018.
Dragi elevi va felicit cu ocazia
primei zile de scoala. Pentru fiecare
dintre voi aceasta zi reprezinta un
eveniment important, un reper al
unui inceput, de care o sa va
aduceti aminte peste ani. Dascalii
vostri sunt ca un al doilea parinte,
care vor veghea cu multa intelegere
la insusirea tuturor cunostintelor,
asa ca scoala v-a juca un rol impor-
tant, definitoriu in educarea si pre-
gatirea voastra pentru viata.
Va felicit si va doresc sanatate,
reusite in ceea ce urmeaza sa faceti,
performante si putin noroc.

Dumneavoastra parinti trebuie sa
va incarcati cu multa rabdare, iar
dascalii cu multa, multa intelegere.
Consilier local social-democrat
Ionel ISAC-TUDORACHE”

Nimic neobișnuit din partea unui
ales local, însă trecând peste like-
urile primite se remarcă un comen-
tariu venit din partea unui copil de
clasa a III-a: “Va juca se scrie fără
liniuță”. Şi încă unul de la noi:
“părinţii”, nea Tudorache, cu doi i.

Şi tot de la noi: în ce comisie sunteţi
membru?!

C
Sergiu JUCAN
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Cornel Hoza, un tânăr din Câmpia Turzii, în
top zece cei mai de succes tineri din România

ornel Hoza, cunoscut ca fondatorul Beard
Brothers, a terminat liceul la Câmpia
Turzii și s-a mutat la Cluj unde a studiat

designul, s-a angajat la o agenție de publicitate unde
a pus bazele profesiei pe care o urmează în prezent,
ca întreprinzător, cu propria formă- Webbits. 

Tânărul este nominalizat în cadrul „Ten Outstanding
Young Person Of The World” (TOYP), fiind unul
dintre cei mai de succes tineri ai României. JCI este
o competiție care a premiat 300 persoane din 57
națiuni. Printre persoanele premiate de-a lungul
timpului se află și personalități ca John F. Kennedy,
Elvis Presley, Jackie Chan, Wayne Gretzky și mulți

alții. Câștigătorii au continuat să ajute oamenii în
diferite moduri, devenind modele pentru tânăra
generație. 

Despre Cornel Hoza și Beard Brothers
În noiembrie 2013, Cornel Hoza împreună cu opt
prieteni au fondat asociația Beard Brothers, unde
acesta este președinte în prezent. Asociația s-a
remarcat prin faptul că are puterea de a coaliza
grupuri mari de cetățeni pentru cazuri sociale,
educaționale, medicale sau culturale. 

Numele grupului a apărut după mai multe întruniri în
urma cărora au constatat că fiind toți fondatorii cu
barbă cel mai potrivit nume ar fi „Beard Brothers”
(Frații Bărboși).

C
Ada DURLAN

Interviuri ieșite din tipar
Dumitru Popa – O voce mi-a poruncit: 
Pictează bucuria!

n personaj mai aparte în
comunitatea artiștilor
plastici turdeni, Dumi-

tru Popa spune ceeea ce gândește.
Se exprimă în mod direct, fără
ocolișuri, atât prin vorbe cât și
prin limbajul culorilor. De multe
ori surprinzător și, poate de aceea
contestat adesea, nu atât ca artist
plastic cât ca și om care nu se dă
îndărăt când vine vorba să facă
remarci mai mult sau mai puțin
supărătoare pentru persoanele
vizate, Dumitru Popa a mai
pregătit o surpriză amatorilor de
arte vizuale: lucrările reunite în
expoziția Fascinanta călătorie în
multivers, găzduită în aceste zile
la Galeria municipală de Artă din
Turda.

În vârstă de 71 de ani, Dumitru
Popa, absolvent al Institutului de
Arte Plastice ”Ion Andreescu” din
Cluj-Napoca, a lucrat ca și desig-
ner industrial la Întreprinderea de
Materiale de Construcții din
Turda, unde a creat modele de
tapet și la fabrica clujeană de pro-
duse cosmetice ”Farmec” unde
realiza designul tuburilor de
spray. Dumitru Popa a mai lucrat
și ca designer vestimentar și s-a
pensionat după ce a predat o
perioadă artele plastice la Clubul
Copiilor din Câmpia Turzii.

Cu câțiva ani în urmă, s-a prezen-
tat publicului turdean cu câteva
instalații, lucrări pe care mulți nu
le-au putut asocia cu arta la acea

vreme. Realizate, cu precădere,
din materiale refolosibile, instala-
țiile lui Dumitru Popa au avut, în
schimb, trecere, la Bruxelles și în
Luxemburg, capitala Marelui
Ducat cu același nume.       

Rep: De unde și de când, interesul
pentru universurile paralele?
Dumitru Popa: Subiectul acesta,
al lumilor paralele, a început să
mă pasioneze de prin anul 1987.
Atunci, i-am cunoscut pe câțiva
medici de renume din Cluj-
Napoca, membri ai unui cerc de
intelectuali care studiau fenomene
din sfera paranormalului, a medi-
tației transcedentale și cazurile de
întoarcere într-o viață anterioară.
După ce am citit cărțile ”Viață
după viață” de Raimond Mudi și
”Întoarcerea în ziua de mâine”
scrisă de dr. George Ritschie,
convingerile mele și felul de a
vedea viața s-au schimbat. 

Rep: Cum ați reușit să faceți rost
de asemenea cărți pe vremea
aceea, când regimul ceaușist
interzisese practicarea meditației
transcendentale și predarea psi-
hologiei?
Dumitru Popa: Mi le-au împru-
mutat intelectualii din cercul
clujean. Erau cărți editate în SUA,
direct în limba română. ”Reîn-
toarcerea în ziua de mâine” a dr.
George Ritschie, am copiat-o pe
trei caiete, în câteva zile și nopți.

Rep: Lectura acestor două cărți
v-a convins definitiv de existența
lumilor paralele?

Dumitru Popa: Da. Însă am citit
apoi mult mai mult despre aceste
subiecte. Și despre realitatea
reîncarnării, chiar dacă acest crez
contravine religiei creștine. Din
cercul de la Cluj făceau parte
câțiva medici care au testat
regresiile hipnotice pe câțiva
dintre pacienții lor. Regresia
hipnotică înseamnă întoarcerea
într-o viață trăită anterior. Cazul
unei fetițe de 9-10 ani m-a con-
vins pe deplin de realitatea
reîncarnării. La intrarea într-o altă
viață, în stare de hipnoză indusă,
fetița, întrebată unde se află, a
spus că este o tânără de 19 ani și
se află la Paris, la nunta sa. Când
bioenergoterapeutul care făcea
experiența i-a cerut să indice locul
din Paris unde se află, fetița a
spus: ”Mă aflu în fața catedralei
Notre Dame. Fac parte dintr-o
familie de nobili.” Bioenergo-
terapetul i-a cerut fetei să  descrie
meniul servit la nunta sa. Fata a
descris, cu lux de amănunte, unul
din felurile de mâncare servite la
nunta sa. După un timp de la
experiment, bioenergoterapeutul
se afla în Franța. Acolo a mers la
un restaurant cu tradiție, din Paris
și a cerut informații despre felul
de mâncare descris de fată. Când
a văzut rețeta, a rămas înmăr-
murit. Felul de mâncare respectiv
corespundea, întrutotul, descrierii
făcute de fetiță pe Când se afla în
stare de hipnoză.  

Dar acest caz, de întoarcere într-o
viață trecută nu este singular. De
exemplu, astfel de întâmplări des-

crie și Steve Burgess, în cartea sa
”Vieți anterioare celebre”.

Rep: Convingerile pe care le-ați
adoptat au determinat și o
manieră specifică de abordare a
temelor lucrărilor dvs. De ce?
Dumitru Popa: După contactul
cu membrii cercului de la Cluj,
prin 1988, am început să îmi
imaginez dimensiuni ce scapă
percepției umane obișnuite și
le-am descris prin culoare și
formă. După aceea am primit și
un mesaj de la civilizațiile
extraterestre: ”Voi oamenii, de-
ranjați tot cosmosul cu prostiile pe
care le faceți – războaie, poluare,
etc.” Tot extratereștrii mi-au
descoperit un adevăr nebănuit:

”Pe Pământ nu există bine sau
rău. Există doar experiențe”.

Rep: În lucrările dvs predomină
culorile vii. Ați creat 70 de picturi
și instalații în doar trei luni și
jumătate. Cum ați reușit această
performanță?
Dumitru Popa: O voce venită din
afara mea mi-a poruncit: ”Pictea-
ză bucuria!” şi asta am făcut. Mă
ajută și muzica. Multe din
lucrările pe care le-am inclus în
expoziția Fascinanta călătorie în
multivers le-am creat în timp ce
ascultam muzica lui Vangelis, or
cea a lui Vivaldi sau pe cea a lui
Arcangelo Corelli, un muzician
italian care a trăit în secolele XVII
– XVIII.  

U

Luni şi marţi sistare de curent
în Turda

Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Cluj-Napoca
anunţă întreruperea alimentării cu energie electrică în
18.09.2017 şi 19.09.017 în Turda, str. Salinelor, în
intervalul orar: 09:00-14:00. Lucrările sunt necesare
pentru asigurarea unei bune funcţionări a instalaţiilor.
Relaţii suplimentare la tel. 929.

Anunț întrerupere furnizare apă potabilă în satul Bogata
Compania de Apă Arieș informează că în data de 18.09.2017, între orele 08.00 -16.00, se va întrerupe furnizarea apei
potabile în satul Bogata pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare la rețeaua de alimentare grup hidrofor și cuplare la
rețeaua nouă de alimentare cu apă.

Vă rugăm să vă faceți rezerve de apă din timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate și vă mulțumim
pentru înțelegere.

Emil HĂLĂŞTUAN
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Festivalul internațional de teatru de la Turda         

upă debutul primei
ediții a Festivalului
internațional de teatru

de la Turda, consemnat vineri, 8
septembrie, în ”săptămâna plină”
a evenimentului, de luni, 11
septembrie, până duminică, 17
septembrie, în ultima zi a festiva-
lului, amatorii de teatru au putut
asista la 17 spectacole cu
producții realizate și prezentate de
13 teatre, din zece orașe ale țării.
(București – Teatrul Recul; Cluj-
Napoca – Compania de Comedie,
Varoterem Projekt, Reactor de
creație și experiment; Craiova –
Teatrul Terradeva; Oradea –
Centrul Multimedia Studio Act;
Petroșani – Teatrul dramatic I.D
Sârbu; Piatra Neamț - Teatrul
Tineretului; Râmnicu Vâlcea –
Teatrul Anton Pann; Satu Mare –
Teatrul de Nord; Târgu-Jiu –
Teatrul Elvira Godeanu și Turda –
Teatrul Aureliu Manea. Acestora
li s-a adăugat trupa  Universității
Baros Imre, din Ungaria, unica
școală specializată în ”artele
circului”din Europa Centrală. 

Spectacolele s-au jucat pe scena
teatrului ”Aureliu Manea” la
sediul asociației Tour D’Art, din
Piața Republicii nr. 14, la Fabrica

de bere, din Piața Romană nr. 17
și, în premieră, la cafeneaua
culturală La Papion, din Piața 1
Decembrie 1918, nr. 1.

Programul festivalului a inclus și
spectacole desfășurate în aer liber.
Astfel, în zona pietonală din
centrul Turzii sau la Salină au
evoluat trupele teatrelor Become
(Sibiu) – Statui vivante; Teatro
dei Venti (Italia) – Pentesilea;
Aureliu Manea (Turda) – Origini
și Supramarionete; ARTGOTH-
ICA (Sibiu) - Stegari; respectiv
Asociația pe Picioroange. 

Actori, regizori și scenografi din
Turda, sau care au lucrat la Teatrul
Aureliu Manea, se regăsesc în
distribuțiile spectacolelor produse
de alte teatre participante la festi-
val. Astfel, actorii Radu Botar
(Crăcănel) și Stelian Roșian (Un
ipistat) au jucat în spectacolul cu
piesa D’ale carnavalului, de Ioan
Luca Caragiale, prezentată de
Teatrul de Nord Satu Mare, mier-
curi, 13 septembrie, pe scena
Teatrului Aureliu Manea. 

De asemenea, Andrei Mihalache,
care semnează regia spectacolului
produs la teatrul sătmărean a
debutat la Turda. În postură de
regizor, Radu Botar figurează și în

echipa Teatrului ”Elvira Godea-
nu” din Târgu-Jiu, care s-a pre-
zentat la prima ediție a Festiva-
lului internațional de teatru de la
Turda cu piesa ”Experimentul
Robinson”- sâmbătă, 16 septem-
brie, ora 19, pe scena teatrului tur-
dean. Maria V. Botar, fiica actoru-
lui turdean Radu Botar, a semnat
scenografia spectacolului regizat
de către tatăl său, pentru teatrul
gorjean. 

O altă fostă componentă a trupei
teatrului turdean, Vioara Bara, a
realizat scenografia spectacolului
”Și miniștrii calcă strâmb” o
producție a Teatrului dramatic I.D
Sârbu din Petroșani, prezentată
joi, 14 septembrie, de la ora 18, pe
scena teatrului ”Aureliu Manea”.                 

Reporter la festival
Martor ocular la trei din specta-
colele ce au avut loc în ”săptă-
mâna plină” a Festivalului inter-
național de teatru de la Turda,
reporterul a consemnat: 

Amantul înșelat – regia Sorin
Misirianțu
Compania de Comedie Cluj
Napoca
Fabrica de bere, Piața Romană nr
17, luni, 11 septembrie, ora 19
Distribuția: Sorin Misiriantu si

Ioan Isaiu
„Amantul înșelat” de Orlin
Diakov, înfățișează doi bărbați
care se luptă pentru femeia care
face parte din destinul amân-
durora, și care, după ce și-a trădat
soțul, l-a înșelat și pe amant. Piesa
înfățișează o întâlnire în parc între
cei doi protagoniști. Hazul situa-
ției provine din lupta fără scrupule
dintre soț și amant. Se iau ostatici
reciproc, se îmbrâncesc, se împri-
etenesc, se îmbată, iar în final se
leapădă amândoi de femeia
”infidelă la puterea a doua”.    

D’ale carnavalului, de Ion Luca
Caragiale – regia Andrei
Mihalache
Teatrul de Nord Satu Mare
Teatrul Aureliu Manea, miercuri,
13 septembrie, ora 19 
Cu: Sorin Oros, Romul Moruțan,
Radu Botar, Alexandra Odoroagă
Ciprian Vultur, Stelian Roșian,
Alina Negrău, Dorina Nemeș,
Tibor Székely, Carmen Frățilă,
Yvette Princz, Adriana Filipan,
Iuliu Kecskes, Marius Bîte, Ioan
Danciu, Marius Roman, Hutzel
Zoltan
Scenografia: Alexandru Radu
Coregrafia: Gabriela Tănase
Muzica: Dorin Griguță
Acțiunea piesei ”D'ale Carna-
valului” se petrece la sfârșitul

secolului al XIX-lea. Scena
înfățișează un bal mascat fabulos,
o telenovelă arhaică în care
personajele, ascunse sub măști,
trăiesc într-o lume guvernată de
înșelăciune, ca lege supremă. 

Ghimpl netotul, de Isaac
Bashevis Singer - regia Daniel
Iordan
Teatrul Tineretului Piatra Neamț
Tour D’Art, vineri, 15 septembrie,
ora 18
Cu Andrei Merchea-Zapotoțki și
Cătălina Ieșeanu
„Arta sa narativă, plină de
pasiune, cu rădăcini într-o tradiție
culturală polono-evreiască, dă
viață condiției umane universale.“
Astfel își motiva opțiunea juriul
care i-a acordat, în 1978, Premiul
Nobel pentru Literatură lui Isaac
Bashevis Singer (1902-1991),
autorul nuvelei Ghimpl netotul.
Numele său rămâne reprezentativ
în literatură, pentru proza sa, în
care descrie comunitatea tradițio-
nală evreiască, ca de exemplu
romanele, precum Familia Mos-
kat, Satan în Goray, Sclavul,  sau
proză scurtă: Ghimpl-Netotul și
alte povestiri, volum apărut în
1957, Un prieten al lui Kafka,
Pasiuni, etc și volume de
memorialistică.

(continuare în pagina 7) 

D
Emil HĂLĂŞTUAN

Amantul înşelat Amantul înşelat

Amantul înşelatAmantul înşelat
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      a: Carnaval cu amanți înșelați și umor negru 

(urmare din pagina 6)
Amintim aici La curtea tatălui
meu, Un băiețel în căutarea lui
Dumnezeu, Un băiețel în căutarea
dragostei.
Pornind de la povestirea Ghimpl-
Netotul, regizorul Daniel Iordan a
conceput o farsă dramatică, cu
accente de comedie neagră.
„Scrie la carte că-i mai bine să fii
om prost toată viața, decât om rău

un singur ceas.“ Replica citată îi
aparține rabinului la care Ghimpl
merge pentru a cere sfat, când nu
mai suportă farsele pe care i le
joacă persoanele din anturajul
său. 

Însă Ghimpl nu e prost. E doar un
om absolut bun, într-o lume de
ticăloși. El „toate le rabdă“
sperând și iertând la nesfârșit.

Bunătatea brutarului Ghimpl, ca
un aluat bine dospit, a acoperit
toate golurile ființei sale.

Prin spectacolul cu piesa Ghimpl
netotul, Teatrul Tineretului din
Piatra Neamț a propus specta-
torilor să mediteze la bunătate.
Mărunțișul vieții omului bun și
disprețuit pentru bunătatea sa
reprezintă comoara ascunsă în

zidul de indiferență și răutate al
lumii, se mai precizează în cai-
etul-program al spectacolului.

Prima ediție a Festivalului
internațional de teatru de la Turda
s-a încheiat duminică, 17
septembrie, cu piesa ”Mă tot duc”
din a cărei distribuție au făcut
parte Oana Pellea și Sandu Gruia.
Spectacolul s-a desfășurat pe

scena Teatrului Aureliu Manea, cu
începere de la ora 19. 

După o ”paradă a costumelor” al
cărei start s-a dat în jurul orei
20.30, din fața Teatrului Aureliu
Manea, un show cu lasere a
parafat sfârșitul primei ediții a
Festivalului internațional de
teatru, organizat la Turda, între 8
și 17 septembrie. 

Ghimpl netotul foto Mihaela  Jipa

D’ale carnavaluluiD’ale carnavalului
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La Turda: A început campania de cules 
“povești de fabrică”

acă elevii de odinioară
participau la campaniile
agricole de toamnă,

liceenii de azi ai Turzii sunt
invitați la cules povești de fabrică. 
Fundația Rațiu pentru Democrație
din Turda, împreună cu Adminis-
trația Fondului Cultural Național
organizează, în cadrul proiectului
”Povești de fabrică” un concurs
despre istoria fabricilor turdene
din perioada 1970-2000 și a vieții
salariaților acestora.

Concursul se adresează elevilor
interesați de istoria Turzii. Partici-
panții la acest concurs (elevi cu
vârste cuprinse între 12 și 19 ani),
pentru care înscrierile au început
în 11 septembrie și vor continua,
până la 29 septembrie, ora 17, la
sediul Fundaţiei Raţiu pentru
Democraţie (Piaţa 1 Decembrie,
nr. 1, Turda), sau telefonic, la
numărul 0728- 989079 (Oana
Bakos), respectiv prin e-mail,
trimis la adresa
oana.botezan@ratiucenter.ro, vor
colecta, sub formă de interviu, de
la membri ai familiilor lor sau de
la cunoscuți, diferite întâmplări,
istorioare și amintiri despre viața
de zi cu zi din fabricile turdene, în
perioada 1970-2000. 

Subiectele poveștilor se pot alege
dintr-o paletă largă, de la descrie-
rea modului în care se muncea în
fabricile Turzii, la relațiile dintre
colegi, sau la cele stabilite între
angajații fabricilor și Partidul Co-
munist, respectiv Securitate,
întâmplări deosebite, evocarea
unor personaje ieșite din comun,
relația cu magazinele, transportul
în oraș, petrecerea timpului liber
etc. 

Pentru exemplificare, participanții

sunt invitați să viziteze blogul
www.povestidefabrica.blogspot.ro
unde pot găsi mărturii similare,
grupate sub genericul Poveștilor
de fabrică. 

Organizatorii vor premia cele mai
bune trei ”povești” cu obiecte de
birotică și cărți, în valoare de câte
160 de lei (premiul I), 130 de lei
(premiul II) și 100 de lei (premiul
III). Ceremonia acordării premi-
ilor se va desfășura în cadrul unui
eveniment organizat la fosta Fa-
brică de Bere a Turzii, din Piața
Romană nr. 17,  între 28 octom-
brie și 4 noiembrie, cu prilejul
încheierii proiectului. 

Un material prezentat în concurs
va cuprinde înregistrarea audio
sau audio-video a mărturiei și pre-
lucrarea acesteia (transcrierea) în
format electronic sub formă de
document word. Transcrierea unei
mărturii nu va depăși 2,5 pagini
redactate cu font Arial de 12

puncte tipografice, cu spațiere la
un rând. Fiecare material va avea
câte o pagină suplimentară ce va
cuprinde: titlul poveștii; datele de
identificare ale participantului
(numele și prenumele, clasa,
numărul de telefon, adresa de
e-mail); datele de identificare ale
profesorului coordonator (numele
și prenumele, numărul de telefon,
adresa de e-mail) respectiv școala
de proveniență.

Materialele pentru concursul
”Povești de fabrică” se pot trimite
prin e-mail la adresa
oana.botezan@ratiucenter.ro, cu
începere de luni, 18 septembrie,
până în 16 octombrie 2017. 

Povești de fabrică, în fotografii
Concomitent cu acest concurs,
Fundația Rațiu pentru Democrație
a mai dat startul unui concurs de
fotografie, de această dată rezer-
vat tinerilor cu vârste cuprinse
între 14 și 26 de ani. Astfel, Fun-

dația Rațiu pentru Democrație și
Administrația Fondului Național
Cultural invită tinerii turdeni să
participe la concursul ”Povești de
fabrică în fotografii” ce are ca și
temă prezentarea unităților indus-
triei turdene şi a poveştilor din
fabricile orașului. 

Concursul îşi propune, prin acti-
vităţi specifice reportajului foto,
să-i ajute pe tinerii din Turda să
cunoască şi să înţeleagă istoria
industrială recentă a localității în
care trăiesc.

Concurenții vor participa la un tur
ghidat în zona industrială a Turzii.
Turul, ce se va desfășura în 27
septembrie, de la ora 14.30, va
include şi vizitarea efectivă a unor
fabrici. În regulamentul concur-
sului, atașat prezentului comuni-
cat, organizatorii au precizat că,
de comun acord cu concurenții, în
cazul unor condiții meteo nefa-
vorabile, data turului se poate

modifica. În acest tur, dar şi pe
cont propriu, tinerii pot  realiza
fotografii sugestive pentru tema
concursului: industria turdeană. 

Participanții la concurs pot aduce
fotografiile direct la sediul Funda-
ției Rațiu pentru Democrație din
Turda, persoană de contact Oana
Bakos, sau le pot trimite prin
e-mail la adresa
oana.botezan@ratiucenter.ro, din
28 septembrie, până în 16
octombrie 2017. Tot prin cele
două căi, sau prin telefon, la nr.
0728 – 989079, doritorii se pot
înscrie la concursul ”Povești de
fabrică în fotografii” până cel mai
târziu în 25 septembrie, 2017, la
ora 17.

Un juriu, special constituit în
scopul desemnării celor mai bune
fotografii din concurs, va selecta
cel mult 70 de fotografii, listate pe
cheltuiala organizatorilor, pentru
a le include într-o expoziție cu
tema concursului, respectiv
”Povești de fabrică”. Juriul va
premia trei dintre fotografiile
selectate pentru expoziție. Un par-
ticipant poate intra în competiţie
cu maximum trei fotografii.

Realizatorii fotografiilor câștigă-
toare vor primi premii în cărţi şi
produse de birotică în valoare de
160 lei, pentru locul I, 130 lei –
locul II și 100 lei – locul III.

Premiile vor fi acordate în cadrul
unui eveniment public final, care
va avea loc la fosta Fabrică de
bere din Turda, în intervalul 28
octombrie - 4 noiembrie 2017.

Pentru detalii, se poate consulta
Regulamentul concursului
”Povești de fabrică în fotografii”
postat la adresa http://povestide-
fabrica.blogspot.ro/

D
Emil HĂLĂŞTUAN
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S-au aprobat actualizările documentației
pentru etajarea grădiniței Pinocchio

ineri, 15 septembrie, consilierii
locali prezenți în ședința de
Consiliul local (grupul PSD cu

excepția lui Tavi Ciobanu au ales să
lipsească) au aprobat  actualizarea
documentației tehnico-economică pentru
obiectivul de investiții „ETAJARE
IMOBIL GRĂDINIȚA PINOCCHIO ÎN
VEDEREA ÎNFIINȚĂRII UNEI
CREȘE”, de pe str. Retezatului.

S-a aprobat finanțarea de la bugetul local
a sumei de 50.014 lei fără TVA,

reprezetând finanțarea categoriilor de
lucrări care nu se pot finanța prin PNDL.
Tot în ședința de vineri, 15 septembrie, s-
a aprobat actualizarea documentației
tehnico-economică pentru obiectivul de
investiţii „LUCRĂRI DE INTERVEN-
ŢIE PRIVIND REABILITAREA IMO-
BILULUI DIN STR. 1 DECEMBRIE
1918, NR.4, ÎN VEDEREA RELOCĂRII
S.P.C.L.E.P.” Câmpia Turzii și asigurarea
finanţării de la bugetul local cu suma de
37.355 lei fără T.V.A., reprezentând
finanţarea categoriilor de lucrări care nu
se finanţează de la bugetul de stat prin
P.N.D.L.

Sergiu JUCAN

V

Modernizarea drumurilor din Câmpia Turzii
cu un pas mai aproape!

alea greoaie a modernizării dru-
murilor din Câmpia Turzii a mai
făcut un pas, printr-un proiect de

hotărâre din ședința de Consiliul local ce a
avut loc vineri, 15 septembrie. 

Consilierii locali au aprobat actualizarea
Studiului de fezabilitate și a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţii „Modernizarea străzilor Ionel
Floașiu, Nicolae Titulescu - tronson II,
Zaharia Stancu - tronson II, Tudor Arghezi
- tronson I şi Nichita Stănescu”, din
Municipiul Câmpia Turzii.

Tot în ședința de vineri s-a aprobarea
finanțarea de la bugetul local pentru
cheltuieli care nu se finanțează de la buge-
tul de stat prin P.N.D.L. pentru obiectivul
de investiţii „Modernizarea străzilor Ionel
Floașiu, Nicolae Titulescu - tronson II,
Zaharia Stancu - tronson II, Tudor Arghezi
- tronson I, Nichita Stănescu” din
Municipiul Câmpia Turzii.

Valoarea totală a investiţiei, la cursul  euro
= 4,4128 lei, la data de 07.08.2015 - curs
B.N.R., este de 2.423,118  mii lei adică
549,111  mii euro din care C+M: 2.121,355
mii lei adică 480,728  mii euro. Valorile nu
conţin T.V.A..

Sergiu JUCAN

C

Introducerea în subteran
a cablurilor de iluminat
public, din nou în plenul
ședinței

ucrările de introducere în subteran a
cablurilor de iluminat public și mod-
ernizarea iluminatului public din zona

centrală a municipiului Câmpia Turzii, lucrări
ce au fost demarate cu aproximativ 1 an în
urmă, au avut nevoie de o actualizare a
studiului de fezabilitate și a indicatorilor
tehnico-economici. Aleșii locali prezenți în
ședința de Consiliul local ce a vut loc vineri, 15
septembrie la Câmpia Turzii, și-au dat acordul
pentru actualizarea acestor studii și indicatori

tehnico-economici. 

Tot în ședința de vineri s-a aprobat finanțarea
de la bugetul local pentru cheltuieli care nu se
finanțează de la bugetul de stat prin P.N.D.L.
pentru obiectivul de investiţii „TRECEREA ÎN
SUBTERAN A CABLURILOR DE
ILUMINAT PUBLIC ŞI MODERNIZARE
ILUMINAT PUBLIC ÎN ZONA CENTRALĂ
A MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII”.
Valoarea totală a investiţiei este de 426,516 mii
lei din care  construcţii+montaj: 397,049 mii
lei  (sumele nu conțin TVA) .                                    

Sergiu JUCAN

L

Liniștea și siguranța
Câmpiei Turzii 
vegheate de patrule
mixte 

n ultima ședință de Consiliu
local, ce a avut loc la Câmpia
Turzii vineri, 15 septembrie,
s-a aprobat crearea Protoco-

lului de colaborare între Inspectoratul
de Poliţie Judeţean Cluj, Poliţia
Municipiului Câmpia Turzii şi
Municipiul Câmpia Turzii, Serviciul
Public Poliţia Locală Câmpia Turzii. 

Prin proiectul votat de consilierii
locali prezenți în ședință, practic se
vor forma patrule mixte (polițist
național şi polițist local) pentru
asigurarea liniștii și siguranței pub-
lice. 

Va fi un ajutor reciproc, poliția locală,
prin propriii polițiști angajați recent,
vor ajuta poliția națională, care de cele
mai multe ori este depășită de numărul
mare de intervenții la care este supusă,
dar și poliția națională va ajuta
polițiștii locali, care în momentul de
față sunt într-un număr redus.

Poliția locală în trei săptămâni de
activitate - “amenzi virtuale” de
40.000 lei!

Despre activitatea poliției locale în
cele trei săptămâni de la “înființare”,
(si punem cuvântul înființare în
ghilimele pentru că deși serviciul a
fost înființat cu mulți ani înainte, el
are angajați polițiști locali doar de trei
săptămâni), Dorin Lojigan primarul
municipiului Câmpia Turzii a preci-
zat: “în aceste trei săptămâni am
încercat să mergem în special pe o
linie de prevenire. Avem “amenzi vir-
tuale” de circa 40.000 lei. Acolo unde
am fost obligați am dat și amenzi
pentru că altfel nu există posibilitatea
de a ne civiliza”.

Poliția Locală Câmpia Turzii și-a
început activitatea efectiv de zilele
municipiului Câmpia Turzii, i-am
putut observa la datorie, îmbrăcați
provizoriu cu veste pe care scria
poliția locală, iar începând din această
săptămână vor sosi și noile uniforme.

Sergiu JUCAN

Î
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EDITORIAL
Corijenți la managementul învățământului

n mesajul transmis cu
prilejul deschiderii anu-
lui de învățământ 2017-
2018, ministrul Educa-

ției, profesorul de matematică
Liviu Pop, îi îndemna pe părinți
să nu mai facă temele în locul
copiilor. Dar, situația în care se
aflau instituțiile de învățământ
preuniversitar, la începutul pre-
matur al anului școlar, iscă o
întrebare: Oare cine și cum a făcut
”temele” ministerului Educației,
ce trebuia să coordoneze pregă-
tirile pentru începerea, în condiții
corespunzătoare, a anului de
învățământ preuniversitar 2017 –
2018? Ce temeiuri au stat oare la
baza deciziei de a ordona înce-
perea școlii cu o săptămână mai
devreme? Deși 15 septembrie a
căzut într-o vineri și, potrivit
cutumelor aplicate la rotunjiri de
acest soi, debutul anului școlar
apărea mai firesc luni, 18 septem-
brie, cu trei zile mai târziu decât
data tradițională. Dar ”de sus” s-a
decis ca școala să înceapă cu patru
zile mai devreme, în 11 septem-
brie. 

Nici ăsta nu era un bai prea mare,
că oricum, destule zile libere,
apărute peste an și peste noapte,
știrbesc din durata normală a
anului de învățământ, însă
începutul școlii mai devreme i-a
luat pe mulți ”ca din oală”. În
primul rând, nu s-a asigurat
necesarul de manuale până în 11
septembrie. Deși succesiunea
firească a lucrurilor cerea ca
manualele să-i aștepte pe elevi
rânduite frumos pe bănci, în
prima zi de școală, săptămâna
trecută se tipăreau de zor manu-

ale. Un exemplu grăitor în acest
sens se putea găsi pe pagina de
facebook a unei tipografii clujene,
unde, în prima săptămână de
școală se lucra de zor pentru
tipărirea unor manuale școlare cu
tiraje de până la 70 de mii de
bucăți. Comenzile târzii pentru
tipărirea manualelor au generat
această situație.

Un alt efect al birocrației, culti-
vată de legile stufoase și de proce-
durile complicate de atribuire a
lucrărilor de reparații ce se
execută peste vară în școli, dar și
de ”circuitul defectuos al banilor
în natură” a pus multe unități de
învățământ în situația de a-și
primi elevii „cu clasa întoarsă pe
dos”. La Turda, am întâlnit astfel
de situații în două școli, din două
vizitate, cu trei-patru zile înaintea
începerii anului de învățământ. O
săptămână în plus de răgaz
prindea bine multor instituții de
învățământ, pentru finalizarea
reparațiilor și a igienizărilor, exe-
cutate în mod tradițional vara, în
vacanța mare, fără elevi în școală,
dar ”de sus” niște oameni care văd
o sală de clasă mai degrabă la
televizor, decât aievea, cu ocazia
vreunor ”excursii în interes de
serviciu” au hotărât altfel. 

O decizie neinspirată nu poate
avea la bază decât motive de
același soi. Așa după cum un
angrenaj ce funcționează defec-
tuos produce doar consecințe
defectuoase. Or sistemul de admi-
nistrare a țării se află în această
situație, iar rezultatele confirmă
faptul că legile mecanicii nu sunt
decât niște cazuri particulare ale
legilor naturii, ce acționează în
toate domeniile vieții, în mod

obiectiv, indiferent de voința
omului. 

La începerea anului școlar cu
„temele nefăcute la timp” se
adaugă și volumul de hârțogărie,
din ce în ce mai mare, ce-i
copleșește pe angajații școlilor, de
la director și până aproape lângă
femeia de serviciu. Inspectoratele
școlare i-au deturnat demult pe
dascăli de la rosturile lor firești.
Nu aprob, dar nici nu contest
zicerea lui Traian Băsescu, fostul
președinte al nației, care aprecia
că ”școala românescă produce
tâmpiți” însă sigur ministerul
Educației, prin intermediul
inspectoratelor din teritoriu
răsădește cu sârg birocrați în
instituțiile de învățământ, ce au
rostul de a pregăti pentru viață
generațiile ce vor trebui să
gestioneze treburile țării într-un
viitor destul de apropiat.

Pe lângă toate acestea, cancerul ce
macină sistemul educațional

românesc mai dispune de o
valență distrugătoare: alocarea
fondurilor „per capita” operațiune
parcă executată deseori cu
„copita” determină tendința
mereu mai accentuată ce se
observă în similaritatea funcțio-
nării școlilor cu cea a unor soci-
etăți comerciale. Practic, asistăm
la „o vânătoare de elevi”. În
condițiile sporului negativ al
natalității, lupta pentru atragerea,
fie și a unui singur nou elev,
capătă accente hilare pentru spec-
tatorii care privesc fenomenul din
afară, dar dramatice pentru copii
și pentru părinții acestora.

În loc să reinventeze învățămân-
tul, operațiune ce se execută cu
sârg de 27 de ani, fără folos pen-
tru elevi, diriguitorii sistemului
educațional s-ar întoarce mai bine
la Spiru Haret, părintele învăță-
mântului modern românesc.
Pentru că reinventarea roții, odată
descoperită, se dovedește, mereu,
o operațiune sortită eșecului.

Obiectul cu pricina iese mereu
cam pătrat, odată cu fiecare rein-
ventare, iar tentativele de rotun-
jire a colțurilor generează apariția
altor unghiuri, drepte, or mai
ascuțite sau mai obtuze și tot așa,
operațiunea se multiplică la
infinit.                     

Este în regulă ca părinții să nu
facă temele copiilor, mai ales ale
celor ajunși în ciclurile superioare
de învățământ gimnazial sau
liceal, însă situația din învățământ
impune ca societatea civilă să facă
temele guvernanților cu atribuții
în domeniu, sau să determine
aplicarea criteriului competenței,
la numirea ”pieselor” din angre-
naj. Cumva trebuie vindecată
miopia sistemului, defect din
cauza căruia percepția probleme-
lor nu trece dincolo de „vârful
nasului”. 

Metoda aplicată rămâne la alegere:
Tratament cu picături și cu lentile
de corecție, or cu bisturiul.     

Î
Emil HĂLĂŞTUAN

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

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

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

MIERCURI - CIORBĂ ŢĂRĂNEASCĂ  

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

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

VINERI - CIORBĂ GULAŞ  
- TOCHITURĂ DE PUI CU MĂMĂLIGUŢĂ 
- SALATĂ DE MURĂTURI 
- PÂINE 

SÂMBĂTĂ - CIORBĂ DE PERIŞOARE 
- PULPĂ DE PUI DEZOSATĂ LA

GRĂTAR 
- CARTOFI NATUR 
- SALATĂ DE MURĂTURI 
- PÂINE 

PREŢUL UNUI MENIU ESTE 13 LEI.

TEL. 0753-018550 
PIZZA PE VATRĂ! 

www.restaurantexpres.ro
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Programul „Şcoală după şcoală” continuă 
la Câmpia Turzii

ncă de anul trecut,
Primăra Câmpia Turzii
împreună cu școlile gim-
naziale din municipiu au

demarat programul “Școală după
școală“-“After school“. Acesta s-a
adresat unui număr de 100 de
copii din învățământul primar
local.

Programul este complementar
activității școlare și obligatorii,
oferind oportunități de învățare
formală și nonformală, învățare
remedială și accelerare a învăță-
turii prin activități educative,
recreative și timp liber.

Considerat ca fiind o necesitate,
programul „Şcoală după şcoală”
va continua şi în acest an şcolar în
învăţământul primar din Câmpia
Turzii.

Astfel,  în această perioadă şcolile
își organizează grupele de copii,
în baza cererilor depuse la unită-
ţile de învăţământ şi elaborează
pachetele educaţionale adaptate
solicitanților. Acest program de

tip after school, presupune activi-
tăţi de dezvoltare a competenţelor,
deprinderilor și abilităţilor; pre-
cum și coordonare în pregătirea
elevilor pentru concursurile
şcolare. 

În cadrul programului ,,Școala

după școală”, elevii sunt îndru-
maţi, monitorizaţi și suprave-
gheaţi de către un cadru didactic
specializat. Părinții, în calitate de
beneficiari indirecți ai programu-
lui pot avea siguranța că elevii se
află sub supravegherea unor adulți
competenți, care îi sprijină în

pregătirea lecțiilor, derulând și
activități complementare educati-
ve.

Finanţarea programului este reali-
zată de către administraţia publică
locală, care suportă plata cadrelor
didactice, şi de către părinţi, care

organizează şi finanţează masa
pentru copiii participanţi.
Activitatea se  derulează în peri-
oada cursurilor şcolare, în fiecare
zi de luni până vineri, după pro-
gramul obligatoriu de şcoală. 

Începând cu anul școlar 2017-
2018, în cadrul programului
„Şcoală după şcoală” apar unele
modificări, și anume: în cele ma-
ximum 3 ore pe care copilul poate
să le desfășoare în cadrul progra-
mului, minimum 30 de minute în
fiecare zi vor fi alocate sportului,
jocului și mișcării.

Ca urmare a analizei programului
educațional ,,Școala după școală”,
desfășurat în anul 2016-2017 și a
beneficiului adus elevilor, cât și
părinților în ceea ce privește
metoda școlară, administrația pu-
blică locală din Câmpia Turzii
încurajează comunitatea să acce-
seze cu încredere această oportu-
nitate adresată copiilor din învăță-
mântul primar.

DIRECȚIA RELAȚII 
CU COMUNITATEA

Î

„Fiecare copil în grădiniţă”
entru a preveni abandonul școlar
și pentru a stimula prezența
copiilor în grădinițe, Primăria

Municipiului Câmpia Turzii, prin Serviciul
Public Local de Asistență Socială,
demarează programul „Fiecare copil în
grădiniță”- implementat deja și la nivel
național.

Preşcolarii proveniţi din familii al căror
venit lunar net este de până la 284 lei pe
membru pot beneficia de un stimulent
educaţional sub formă de tichete sociale în
valoare de 50 lei/lună/copil, cu condiţia
frecventării regulate a grădiniţei în perioa-
da septembrie 2017-iunie 2018.

Tichetele vor putea fi folosite exclusiv
pentru achiziţionarea produselor alimenta-
re, de igienă, a produselor de îmbrăcăminte
şi/sau a rechizitelor.

Încă din anul școlar trecut, administrația
locală de la Câmpia Turzii a implementat
prevederile Legii 248/2015, care reglemen-
tează acordarea de stimulente financiare
pentru copiii cu venituri mici care frecven-
tează grădinița. Astfel, în cadrul unităților
de învățământ preșcolar din municipiul
nostru s-a observat o prezență constantă a
copiilor proveniți din familii dezavantajate
cuprinși în programul educațional.

Potrivit Legii 248/2015, care reglemen-
tează acordarea acestor stimulente, frec-
ventarea regulată a grădiniţei este obliga-
torie pentru preşcolari, fiind admise numai
absenţe motivate în baza unor scutiri
medicale (care să nu depăşească 50% din
numărul total de zile de grădiniță dintr-o
lună) sau învoiri de către părinți (cel mult 3

zile pe lună).

Prezenţa copiilor este monitorizată de către
personalul unităţilor de învăţământ preşco
lar şi de către reprezentanţii serviciului de
asistenţă socială din cadrul Primăriei muni-
cipiului Câmpia Turzii.

Stimulentele educaționale se acordă copi-
ilor din familii defavorizate în condițiile în
care sunt îndeplinite, cumulativ, următoare-
le criterii:
a) vârsta minimă a copilului este de 3 ani,
împlinită oricând pe parcursul anului școlar
curent - copiii pot fi înscriși la grădiniță și
înainte să împlinească vârsta de 3 ani, dacă
spațiul o permite, dar devin eligibili în luna
în care împlinesc vârsta de 3 ani;

b) vârsta maximă a copilului este de 6 ani,
împliniți după data de 1 septembrie a anului
școlar curent, în conformitate cu prevede-

rile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare, și
ale metodologiei de înscriere în
învățământul primar;

c) venitul lunar pe membru de familie este
de până la de două ori nivelul venitului
minim garantat pentru o persoană singură,
prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificările și
completările ulterioare., se menționează în
lege.

Primarul Municipiului Câmpia Turzii,
Dorin Nicolae Lojigan, afirmă: "Susțin
implementarea programului "Fiecare copil
în grădiniță", prin intermediul căruia
familiile cu o situație socio-economică
precară beneficiază de un ajutor lunar
pentru a-și trimite copiii la grădiniță.
Această oportunitate constituie o șansă la
educație și la o viață mai bună, precum și o

măsură care contribuie la dezvoltarea
acestora din punct de vedere educațional.
Prezența la grădiniță a copiilor preșcolari
este o condiție preliminară foarte
importantă în reducerea și prevenirea
abandonului școlar care survine după
grădiniță."

Pentru informaţii suplimentare privind
întocmirea dosarului şi pentru preluarea
solicitărilor, părinţii care îndeplinesc
condiţiile menţionate anterior sunt rugaţi să
se prezinte la sediul Serviciului Publical
Local de Asistenţă Socială, str.Griviţei,
nr.8A. tel: 0264-366396.

Program cu publicul: de luni până joi între
orele 8:00 – 12:00 şi 14:00-16:00, vineri
între orele 8:00-10:00.

DIRECȚIA RELAȚII 
CU COMUNITATEA

P
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Un poet “născut” de presa turdeană
Lansare de carte: Emil Hălăștuan – 
Primăvara de la nordul sufletului meu

n jurnalist turdean și-a
început cariera literară.
Joi, 14 septembrie, în

cadrul unei manifestări incluse în
programul primei ediții a Festi-
valului internațional de teatru de
la Turda (8-17 septembrie 2017),
la sediul asociației Tour D’Art a
avut loc lansarea volumului de
poezii ”Primăvara de la nordul
sufletului meu”, prima carte
publicată de jurnalistul Emil
Hălăștuan. 

Volumul, prefațat de către scri-
itorul clujean Horia Muntenus,
reunește, în circa 80 de pagini,
peste 45 de poezii scrise de Emil
Hălăștuan din toamna anului 2014
până în vara aceasta. 

Autorul și-a împărțit producțiile
lirice în cinci categorii: Aimee (în
care a reunit cele zece poezii ce au
constituit scenariul filmului cu
același nume realizat de regizorul
Ovidiu Cosac, în luna februarie a
anului 2015), Nuduri de amor,
Direcția națională a inimilor
albastre, Tribut plătit copilăriei și
Țări refolosibile. 

Cartea, cu o grafică realizată de
către profesorul și dramaturgul

Virgil Deceanu, publicată la
Editura Hiperborea din Turda, a
fost tipărită cu sprijinul Compa-
niei de Apă Arieș, în speță cu
susținerea directă a managerului
general al societății, Bogdan
Bobic și a fostului deputat de
Turda, Mircea Irimie. 

Programul manifestării prilejuite
de lansarea volumului ”Primăvara
de la nordul sufletului meu”
desfășurată joi, 14 septembrie, cu
începere de la ora 16.00, la sediul
asociației Tour D’Art, condusă de
către Sonia Cojan, a cuprins
prezentarea, sub formă de înregis-
trare audio, a prefeței cărții,
semnată de către scriitorul Horia
Muntenus și a recenziei volumu-
lui lui Emil Hălăștuan, alcătuită
de către profesoara Olga Morar,
doctor în literatură română. 

Actorul Cornel Miron și profe-
soara Fodor Dora au recitat din
poeziile lui Emil Hălăștuan,
reunite în volumul ”Primăvara de
la nordul sufletului meu”. 

Fodor Dora a prezentat, în
premieră pentru literatura
turdeană a ultimilor ani,
traducerea în limba maghiară a
poeziilor Dor de limpezimea
ochilor albaștri, Amor globalizat

și Un pariu cu soarta, ce fac parte
dintr-un proiect mai ambițios al
profesoarei de literatură maghiară
și engleză de la Liceul Teoretic
Josika Miklos, din Turda, care și-
a propus să realizeze tălmăcirea în
limba maghiară a tuturor poeziilor
cuprinse în volumul ”Primăvara
de la nordul sufletului meu” de
Emil Hălăștuan. 

Actorul Cornel Miron a recitat
Teiul, Terapie și Aimee, trei din
cele zece poezii ce au constituit
scenariul filmului Aimee, recitate
și atunci de către actorul turdean. 

Printre participanții la lansarea
volumului de poezii ”Primăvara
de la nordul sufletului meu” de
Emil Hălăștuan, s-au aflat pri-
marul Turzii, Cristian Matei, fos-
tul senator de Turda, din 2008
până în 2016, Alexandru Cordoș,
directorul casei de Cultură Turda,
profesoara Ana Sevan, scriitorii
Mircea Ion Casimcea, respectiv
Ioan Bembea, precum și invitați ai
poetului din Luduș, respectiv din
Târgu-Mureș. Lumea artistică a
Turzii a fost reprezentată la
eveniment de pictorii Felicia
Răcean, Cornel Vana și Dumitru
Popa, președintele societății cul-
turale ”Rei Culturae Fautores”
profesorul Ioan Dănuț Zăhan,

respectiv de către actorul Ginuc
Crișan, din Cluj-Napoca.

Manifestarea a cărei ”regie teh-
nică” a fost asigurată de către dra-
maturgul Virgil Deceanu, a fost
moderată de către profesoara de
literatură română Dorina Arion. 

Opinii, păreri, comentarii:
Scriitorul Horia Muntenuş:
”Primăvara de la nordul sufletului
meu” este o epopee în care încape
atât transfigurarea realității, cât și
persiflarea sa, adesea. Emil
Hălăștăuan, care se purifică, prin
acest volum, de realitate... a
degresat lamela microscopului și
pe ea s-a așezat pe el însuși şi a
luat forma unui punct cardinal și a
preferat Nordul, într-o primăvară
eternă. 

Profesoara Olga Morar, doctor în
literatură română: Întreaga expre-
sie poetică tinde spre tristețe și
nostalgie, chiar dacă, pe alocuri,
are o tentă ușor parodică și chiar
ironică... O poezie caldă, lumi-
noasă, încărcată de liniște și
frumos, chiar dacă pe alocuri se
impun unele stilizări poetice,
învăluie cu parfum suav o poetică
a iubirii. Cuvântul e sprijinul
poetului ce conturează o realitate
transfigurată care trece peste

timp, luminează și se oferă ca un
dar.  

Despre autor
Primarul Turzii, Cristian Matei:

Cuvintele frumoase spuse aici
vorbesc de la sine despre atenția
de care se bucură Emil Hălăștuan
în municipiul Turda. Sunt cu atât
mai emoționat de acest eveniment
cu cât am colaborat direct, timp
de zece ani, cu Emil Hălăștuan.
Ne-am întâlnit de foarte multe ori,
am discutat foarte mult. Cred că
am avut multe de învățat unul de
la celălalt. Atitudinea pe care
Emil Hălăștuan a avut-o față de el
însuși și față de noi, cititorii săi,
i-a conferit notorietatea de care se
bucură azi. Mă fascinează faptul
că a ajuns (n.r: de la jurnalism) la
poezie!

U
Sergiu JUCAN
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Zilele comunei Tureni (în imagini)

Milano Bistro Cafe
https://www.facebook.com/milanobistrocafe/

Ai văzut?

În Turda, centru, vis a vis de catedrală. 
str. Mircea cel Bătrân nr. 2

Ai intrat?
Ţi-a plăcut?

Ceafă de porc
Piept de pui
Mici black angus
Coaste porc

Fleică porc
Sandwich milano
Burger black
angus
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I&C Transilvania Construcţii
exploatează şi produce sorturi
(balast, nisip, pietriş)

Transilvania Impact
produce şi vinde betoane

Turda, Str. Mihai Viteazu nr. 45
Tel. sediu firmă: 0264-312455
Fax: 0264-317911

Betoane: 0264-312453

Sorturi: 0264-286032

office@transilvaniaimpact.ro
www.transilvaniaimpact.ro

Noi îţi luminăm viaţa!

Activităţi de consultanţă energetică, proiectare şi execuţie 
instalaţii electrice cu tensiuni între 0,4 - 20 KV.

Relaţii la tel./fax 0264-368844 sau la sediu: 
Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor 59.

www.reeaprocons.ro; s.c.reea@hotmail.com

TANIRA

În zona Unităţii militare

petreceri private - 0752-171277
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“Joacă pentru Educație”, eveniment 
PNL Câmpia Turzii

Şedinţă extraordinară a Consiliului local
Turda, 19 septembrie, ora 11.00.

nceperea unui nou an
școlar aduce cu sine o
multitudine de emoții,
însă calitatea actului

educaţional rămâne cea mai
importantă variabilă din viața
unui școlar și a unității de învăță-
mânt 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 miș-
care, dar și a unui echilibru social
bazat pe fairplay și prietenie. În
anul 2017, Organizația de Tineret

a Partidului Național Liberal s-a
implicat în susținerea educației
prin organizarea, în data de
16.09.2017, a evenimentului initi-
tulat “Joacă pentru Educație”,
acțiune care a avut ca principal
scop strângerea de fonduri pentru
modernizarea laboratorului de
informatică al Liceului Teoretic
“Pavel Dan”, cu sediul pe str.

Gheorghe Lazăr (Șarât).

Sprijinirea acestui demers a fost
posibilă participând la eveniment,
sâmbătă, 16 septembrie, când
începând cu ora 09.00 în Parcul
Mare (berc) a avut loc o compe-
tiție de cros unde taxa de partici-
pare a fost de 30 lei, iar în jurul
orelor 10.00, la complexul “La

Broscuța” a avut loc un campionat
de paintball.

Strângerea de fonduri a avut loc
pe tot parcursul desfășurării
evenimentului, urmând ca sumele
colectate, 2500 lei, să fie donate
şcolii de pe Şarât pentru moderni-
zarea laboratorului de informatică
al liceului.

Î

Probleme ale Direcţiei Econo-
mice:
1.1.  PROIECT DE HOTĂRÂ-
RE privind rectificarea bugetului

pe anul 2017.

2. Probleme ale Serviciului Finanţări
Externe şi Relaţii Internaţionale:
2.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind
aprobarea Regulamentului pentru efectu-
area serviciului de transport public local de
persoane, a Caietului de sarcini al serviciu-
lui de transport public local prin curse
regulate în Municipiul Turda şi a propune-
rii de Contract de delegare a gestiunii servi-
ciului de transport public local prin conce-
siune în Municipiul Turda.
2.2.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind
aprobarea documentului “Politica de par-
care la nivelul coridorului de mobilitate
urbană integrată în zona industrială a
Municipiului Turda”.
2.3.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind
aprobarea documentului “Politica de par-
care la nivelul coridorului de mobilitate
urbană integrată în zona centrală a

Municipiului Turda”.
2.4.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind
aprobarea documentului “Politica de par-
care la nivelul coridorului de mobilitate
urbană integrată în zona de Vest a
Municipiului Turda”.
2.5.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind

aprobarea documentului “Politica de par-
care la nivelul coridorului de mobilitate
urbană integrată în zona de Est a
Municipiului Turda”.
2.6.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind
aprobarea documentaţiei tehnico-econo-
mice a proiectului “Modernizarea corido-

rului de mobilitate urbană integrată în zona
industrială a Municipiului Turda” şi a indi-
catorilor tehnico-economici.
2.7.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind
aprobarea documentaţiei tehnico-economi-
ce a proiectului “Modernizarea coridorului
de mobilitate urbană integrată în zona
centrală a Municipiului Turda” şi a indica-
torilor tehnico-economici.
2.8.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind
aprobarea documentaţiei tehnico-economi-
ce a proiectului “Modernizarea coridorului
de mobilitate urbană integrată în zona de
Vest a Municipiului Turda” şi a indicato-
rilor tehnico-economici.
2.9.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind
aprobarea documentaţiei tehnico-economi-
ce a proiectului “Modernizarea coridorului
de mobilitate urbană integrată în zona de
Est a Municipiului Turda” şi a indicatorilor
tehnico-economici.

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

1.

Sergiu JUCAN
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Prin sentinţa penală nr 116/2017 a
Judecătoriei Turda definitivă prin decizia
penală nr 1046/A/2017 a Curţii de Apel
Cluj, s-a reţinut că:

Prin rechizitoriul nr. 774/P/2016 al
Parchetului de pe lângă Judecătoria Turda,
înregistrat în data de 16.11.2016, cu
numărul 6488/328/2016 la Judecătoria
Turda, a fost trimis în judecată inculpatul
Cosma Simion Vasile   - pentru săvârşirea
infracţiunilor de conducere cu permis sus-
pendat prev de art 335 alineat 2 Cod penal
si refuz recoltare probe biologice prev de
art 337 Cod  penal, fiecare cu art 41 alin 1
Cod  penal, art 43 alin 5 Cod  penal, in con-
curs, art 38 alin 1 Cod  penal.

Prin actul de sesizare a instantei s-a arătat
că,  în data de 17.04.2016, inculpatul a con-
dus un autoturism pe drumul public, având
dreptul de a conduce suspendat şi a refuzat
sa fie testat pentru stabilirea alcoolemiei .

S-au avut în vedere următoarele probe pro-
ces verbal de constatare,  declaraţiile incul-
patului, proces verbal de consemnare a
refuzului prelevării probelor biologice,
adresa SPCRPCIV Cluj nr. 47.660 din
05.05.2016 , protocol etilotest nr. 01728
din 17.04.2016, extras DEPABD  referitor
la fişa de evidenţă auto a inculpatului,
declaraţia martorului Cirebea Simion.

Prin încheierea penală din data de
21.12.2016 s-a dispus începerea judecăţii
conform art 346 alin 1 Cod de procedură
penală.

În sedinţa publică din data de 22.03.2017,
inculpatul  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
15).

Dupa ascultarea inculpatului, a avocatului
şi a procurorului s-a încuviinţat aplicarea
art 374 alin 4 Cod de procedură penală.

S-a comunicat fişa de cazier judiciar fila 2.

Analizând materialul probator al cauzei,
ţinând seama de procesul verbal de
constatare a infracţiunii (f. 10), adresa
47660/2016 a SPCRPCÎV (f. 15);
declaraţiile inculpatului (f. 20), martorului
Cirebea Simion (fila 17), protocol etilotest
(fila 13); instanţa  a reţinut că, în data de
17.04.2016, ora 03,55 inculpatul a condus
autoturismul cu nr. de înmatriculare
T709LBO  pe str Calea Victoriei, Turda. A
fost oprit pentru control. Iniţial, inculpatul
a oprit, apoi, a plecat, conducând până a
fost ajuns de echipajul de poliţie. La sem-
nalul acestora a oprit. A fost testat cu
aparatul etilotest, prezentând alcoolemie. A
refuzat să se prezinte pentru recoltarea de
probe biologice, în vederea stabilirii
alcoolemiei. Conform adresei de la fila 15,
inculpatul a avut permisul de conducere

anulat ( a obţinut permis de conducere în
anul 2006, iar în anul 2011 a fost con-
damnat definitiv pentru comiterea unei
infracţiuni de conducere autovehicul pe
rumul public, având alcoolemie, art 87
OUG 195/2002, care a atras anularea
permisului de conducere fila 2 fişa de
cazier judiciar).

Inculpatul a recunoscut comiterea faptelor,
arătând că a consumat băuturi alcoolice în
ziua respectivă, cunoştea că are permisul
reţinut urmare a condamnării anterioare, că
nu are dreptul de a conduce autovehciule
pe drumul public. A mai arătat că i-a fost
teama să se supună recoltării de probe
biologice, cunoscând consecinţele.

Fapta inculpatului care,  în data de
17.04.2016, a condus pe drumul public un
autovehicul având permisul de conducere
anulat constituie infracţiunea de conducere
cu permis anulat prev de art 335 alineat 2
Cod penal.

Inculpatul a comis infracţiunea cu intenţie,
cunoscând că nu are dreptul de a conduce
autovehicule pe drumul public, având per-
misul anulat.

Fapta inculpatului care, în data de
17.04.2016, a condus pe drumul public un
autovehicul şi a refuzat să se supună
recoltării de probe biologice pentru sta-
bilirea alcoolemiei  constituie infracţiunea
de refuz recoltare probe biologice pentru
stabilire alcoolemie prev de art 337 Cod
penal.

Inculpatul a comis infracţiunea cu intenţie,
cunoscând că are obligaţia de a furniza
probe biologice pentru stabilirea
alcoolemiei.

Faţă de fişa de cazier judiciar s-a reţinut că
inculpatul a fost anterior condamnat la o
pedeapsă de 1 an 6 luni închisoare, aplicată
pentru infracţiuni intenţionate comise ca
major, prin sentinţa penală nr 424/2011 a
Judecătoriei Turda (rezultanta 1 an 8 luni
închisoare). Pedeapsa a fost executată în
data de 29.08.2013. termenul de reabilitare
judecătorească stabilit conform art 166
alineat 1 litera a Cod penal, de 4 ani, nu era
împlinit la data comiterii prezentelor
infracţiuni intenţionate, astfel încât se va
reţine, faţă de fiecare infracţiune, starea de
recidivă postexecutorie, art 43 alineat 5
Cod penal.

De asemenea, s-a reţinut că inculpatul a
fost condamnat definitiv prin sentinţa
penală nr 27/2017 a Judecătoriei Turda
(dosar nr 232/P/2016  al Parchetului de pe
lângă Judecătoria Turda, menţionat în fişa
de cazier judiciar), precum şi prin sentinţa
penală nr 397/2016 a Judecătoriei Turda
(dosar nr 1268/P/2015  al Parchetului de pe
lângă Judecătoria Turda, menţionat în fişa
de cazier judiciar). Deoarece condamnările
sunt ulterioare datei comiterii prezentelor
infracţiuni, acestea sunt comise în concurs

real, respectiv ideal.

La individualizarea judiciară a pedepsei,
s-a reţinut, la stabilirea pedepsei, prevede-
rile art 396 alin 10 cod de procedură
penală, art 74 Cod penal ţinându-se seama
de următoarele aspecte: inculpatul a fost
sincer, are antecedente penale similare,
pentru acre a executat pedepse în regim de
detenţie, fără a se atinge reeducarea acestu-
ia, persistând în comportamentul infracţi-
onal, a comis mai multe infracţiuni contra
normelor de circulaţie rutoeră, ceea ce
poate fi apreciat, în contextual său personal
că reprezintă o sfidare a acestor norme
rutiere, a legii penale în general, fiind
necesară sancţionarea sa mai severă. 

In baza art 335 alineat 2  Cod  penal, cu
aplicarea art 41 alineat 1 Cod penal, art 43
alineat 5 Cod penal,  cu aplicarea art 374
alineat  4 Cod de procedură penală, art 396
alineat  10 Cod de procedură penală  con-
ducere cu permis anulat a fost   condamnat
inculpatul COSMA SIMION VASILE –la o
pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art 66 alineat 1 litera i Cod penal
s-a  aplicat pedeapsa complementară a
interzicerii, pentru 3 ani, a dreptului de a
conduce autovehicule, fiind necesară o
constrângere suplimentară pentru a
determina inculpatul să-şi însuşească com-
portamentul conform normelor rutiere.

În baza art 65 Cod penal, art 66 alineat 1
litera i Cod penal s-a  aplicat pedeapsa
accesorie a interzicerii  dreptului de a con-
duce autovehicule, fiind necesară o cons-
trângere suplimentară pentru a determina
inculpatul să-şi însuşească comportamentul
conform normelor rutiere..

Conform art 70 Cod penal s-a  aplicat
pedeapsa complementară a publicării, o
singură dată, în extras a hotărârii de con-
damnare fiind necesar ca inculpatul să fie
constrâns să-şi însuşească normele legale,
prin supunerea faptei sale atenţiei publice

In baza art 337 Cod  penal , cu aplicarea
art 41 alineat 1 Cod penal, art 43 alineat 5
Cod penal, refuz recoltare probe biologice
cu aplicarea art 374 alineat  4 Cod de
procedură penală, art 396 alineat  10 Cod
de procedură penală  refuz recoltare probe
biologice a fost condamnat inculpatul
COSMA SIMION VASILE –la o pedeapsa
de 1 an închisoare.

În baza art 66 alineat 1 litera i Cod penal
s-a aplicat pedeapsa complementară a
interzicerii, pentru 3 ani, a dreptului de a
conduce autovehicule, fiind necesară o
constrângere suplimentară pentru a deter-
mina inculpatul să-şi însuşească comporta-
mentul conform normelor rutiere..

În baza art 65 Cod penal, art 66 alineat 1
litera i Cod penal s-a  aplicat pedeapsa
accesorie a interziceri  dreptului de a con-
duce autovehicule, fiind necesară o cons-

trângere suplimentară pentru a determina
inculpatul să-şi însuşească comportamentul
conform normelor rutiere..

Conform art 70 Cod penal s-a  aplicat
pedeapsa complementară a publicării, o
singură data, în extras a hotărârii de con-
damnare fiind necesar ca inculpatul să fie
constrâns să-şi însuşească normele legale,
prin supunerea faptei sale atenţiei publice

Conform art 38 alineat 1, 2 Cod penal s-
aconstatat că prezentele infracţiuni sunt
comise în concurs ideal între ele şi real cu
cele pentru care inculpatul a fost con-
damnat la o pedeapsa de 2 ani închisoare
prin sentinţa penală nr 27/2017 a
Judecătoriei Turda  şi o pedeapsă de 1 an 9
luni închisoare prin sentinţa penală nr
397/2016 a Judecătoriei Turda, pe aceasta
din urmă descontopind-o şi repunând
pedepsele în individualitatea lor, anume 1
an 5 luni închisoare, 1 an închisoare.

Conform art 39 alineat 1 litera b Cod penal
s-au contopit pedepsele şi s-a aplicat
pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare
la care s-a  adaugat o treime din celelalte
pedepse, anume 1 an 5 luni 20 de zile
închisoare, aplicând 3 ani 5 luni 20 zile
închisoare.

Conform art 45 alineat 3 litera a Cod penal
s-au  aplicat pedepsele complementare şi
accesorii rezultante, contopind şi cu cele
aplicate prin sentinţele penale nr 27/2017 şi
nr 397/2016 ale  Judecătoriei Turda:

În baza art 66 alineat 1 litera i Cod penal
s-a aplicat pedeapsa complementară a
interzicerii, pentru 3 ani,a dreptului de a
conduce autovehicule.

În baza art 65 Cod penal, art 66 alineat 1
litera i Cod penal s-a  aplicat pedeapsa
accesorie a interzicerii  dreptului de a con-
duce autovehicule.

Conform art 70 Cod penal s-a  aplicat
pedeapsa complementară a publicării, o
singură data, în extras a hotărârii de con-
damnare.

S-a dispus anularea mandatelor de exe-
cutare anterioare, întocmite conform
sentinţelor penale nr 27/2017 şi nr
397/2016 ale  Judecătoriei Turda, emiterea
unui nou mandat de executare.

S-a dispus deducerea duratei executate
conform mandatelor anterioare, din
17.02.2017 la zi. Onorariul de 260 lei av GI
se va avansa din FMJ

In baza art 274 alin 1 Cod de procedură
penală, a fost obligat inculpatul la 500 lei
cheltuieli judiciare catre stat.

Prin decizia penală nr 1046/A/2017 a Curţii
de Apel Cluj  s-a respins ca neîntemeiat
apelul inculpatului.

EXTRAS DIN SENTINŢA PENALĂ NR 116/2017 A
JUDECĂTORIEI TURDA DEFINITIVĂ PRIN DECIZIA PENALĂ

NR 1046/A/2017 A CURŢII DE APEL CLUJ

Primăria Câmpia Turzii informează locuitorii că începând de vineri, 15 septembrie 2017, va demara o nouă campanie de
dezinsecție împotriva omizilor și căpușelor în toate cartierele din municipiu. Astfel, reprezentații Companiei de Salubritate
S.A. vor acționa la nivelul întregului oraș în ceea ce privește dezinsecția omizilor, iar împotriva căpușelor vor interveni în
parcurile de joacă pentru copii, Complexul „La Trei Lacuri”, precum și în Parcul Municipal (Berc), în funcție de condițiile
meteo favorabile. Administrația locală continuă această activitate de dezinsecție pentru a contribui la combaterea și pre-
venirea unor boli transmise de insecte și acarieni către om, care pot genera disconfort. Substanțele utilizate la dezinsecție nu
sunt dăunătoare omului. Procedura face parte din complexul de măsuri cu privire la protectia mediului înconjurător.
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De curând, echipa de minirugby
U 8 de la Şoimii Câmpia Turzii a
reuşit o mare performanţă. După
un circuit naţional de patru etape,
în care au întâlnit cele mai
valoroase formaţii la acest nivel,
rugbyştii din Câmpia Turzii s-au
întors cu titlul naţional. A fost un
titlu muncit, obţinut cu multe
sacrificii şi cu mult efort atât din
partea sportivilor şi antrenorilor
cât şi din partea părinţilor şi spon-
sorilor. Despre cât de dificil e să
ajungi într-un asemenea punct şi
despre viitorul rugby-ului local ne
vorbeşte antrenorul Fetiţă Valen-
tin:

Denisa Mărginean: De curând,
echipa pe care o conduceţi a
devenit campioană natională. Cât
de important este pentru  rugby-ul
local un astfel de rezultat?
Valentin Fetiţă: Aşa cum am
declarat la conferinţa de presă,
este un rezultat mare obţinut de o
echipă tânără, foarte talentată, un
rezultat obţinut după un an
jumătate de muncă. Rugby-ul
juvenil din  Câmpia Turzii a
renăscut încă o dată cu această
nouă generaţie de copii foarte
talentaţi, care ne-a adus în această
toamnă cea mai mare bucurie,
acest titlu naţional şi aceasta
confirmă încă o dată că în oraşul
nostru se continuă tradiţia rug-
bystică.   

D.M: V-aţi luptat cu cele mai va-

loroase echipe la acest nivel, cât
de dificil a fost?
V.F: Ȋn primul rând a fost conş-
tientă toată lumea (începând cu
antrenori, părinţi şi sportivi) că
pentru a obţine acest rezultat
(titlul naţional) va trebui să
participăm la toate etapele din
circuitul naţional. A fost greu din
toate punctele de vedere, nu
neapărat jocurile propriu-zise cât
prezenţa fiecărui sportiv la
competiţie. Să nu uităm că sunt
copii de 7-8 ani care au făcut
deplasarea la majoritatea etapelor
cu părinţii, iar costurile au fost
foarte mari. Jocurile au fost
echilibrate, dar având experienţa
sezonului trecut din circuitul
naţional am făcut diferenţa. După
prima etapă de la Constanţa mi
s-a confirmat că echipa cu care ne
vom lupta pentru câştigarea aces-
tui titlu va fi Şoimii Bucureşti.

D.M: Prin ce s-a remarcat echipa
pe care o conduceţi, ce a făcut
diferenţa?
V.F: Perseverenţă, coeziune şi nu
în ultimul rând unitatea echipei,
iar diferenţa pe care au făcut-o
jucătorii mei la acest campionat
naţional în meciurile disputate a
fost apărarea agresivă. Nu am dat,
practic, şanse adversarilor să se
apropie de terenul nostru de ţintă,
forţându-i să greşească, având
astfel posesia balonului am
marcat puncte. Ȋn meciurile cu
pretendentele la titlu am primit

câte un eseu pe meci, iar echipa
noastră a marcat 5-6 eseuri.

D.M: Care au fost cele mai mari
provocări în această perioadă?
V.F: Să reuşim să participăm la
toate etapele din circuit cu toată
echipa deoarece la prima etapă de
la Constanţa am avut o sincopă
deoarece doi jucători de bază  nu
au putut face deplasarea şi astfel
am pierdut finala mare cu echipa
de la Bucureşti. Să reuşesc să
capacitez echipa să joace şi fără
prezenţa mea alături a fost, de
asemenea, o provocare. Menţio-
nez că eu personal nu am
participat la primele două etape
de campionat, cea de la Constanţa
şi de la Timişoara, şi a fost extra-
ordinar de greu pentru mine să nu
fiu alături de ei, să-i motivez, să
creadă că sunt cei mai buni, lucru
dovedit însă după turneul final de
la Bucureşti. Pentru mine person-
al aceasta a fost cea mai mare
provocare.

D.M: Un astfel de rezultat presu-
pune multe sacrificii
V.F: Obţinerea unui astfel de
rezultat înseamnă sacrificii din
partea tuturor celor implicaţi în
fenomenul rugbystic, antrenori,
sportivi şi părinţi.  Zeci de ore de
antrenamente, muncă, seriozitate,
dăruire şi nu în ultimul rând pasi-
une. Sacrificiile au fost foarte
mari, în primul rând de natură
financiară, deoarece noi suntem

un club mic, fără buget, iar
majoritatea cheltuielilor au fost
suportate de părinţi.

D.M: Se vede că sunteţi o
adevărată familie, o familie a
rugby-ului. Ce v-a motivat să
continuaţi munca?
V.F: Ȋn primul rând  pasiunea
pentru acest sport, multă muncă şi
implicare sută la sută, dar nu în
ultimul rând dragostea de a fi în
mijlocul copiilor şi plăcerea de
a-i învăţa tainele acestui frumos
sport de echipă cum este rugby-
ul. Astfel am avut părinţii alături
de mine şi de echipă, m-au
susţinut şi mă vor susţine în
continuare pentru ceea ce am
făcut şi voi face în continuare
pentru micuţii rugbyşti.

D.M: Acum că aveţi un titlu
national, spuneţi-ne care sunt
principalele ingrediente din reţeta
succesului?
V.F: Este al doilea titlu naţional
pe care îl am în palmaresul meu
de antrenor. Primul l-am obţinut
în anul 2012 când am participat la
circuitul naţional de mini-rugby la
toate cele 3 categorii de vârstă, la
categoria U 10 am obţinut titlul de
campioni naţionali, la U 12 am
obţinut locul 3 pe ţară, iar la U 14
locul 5 pe ţară şi în plus am fost
premiaţi cu trofeul Telu Diamandi
pentru clubul care a participat
întreg circuitul naţional la toate
cele 3 categorii de vârstă obţinând

rezultate foarte bune. Ȋn acest an
lucrurile au fost puţin diferite,
deoarece am avut experienţa unui
campionat naţional la care am
participat tot la aceeaşi categorie
de vârstă, cu aceeaşi jucători
deoarece acest an a fost anul lor
de bază. Dar şi experienţa acumu-
lată în campionatul regional ne-a
ajutat să ne impunem pe plan
naţional. Reţeta succesului e sim-
plă, am reînceput activitatea cu
copiii de la cel mai mic nivel,
pentru a avea timp să formez o
echipă competitivă şi iată că am
reuşit.

D.M: Cu siguranţă acum aştep-
tările sunt şi mai mari, care sunt
obiectivele de viitor?
V.F: Da, cu siguranţă aşteptările
sunt mari, ne aşteaptă un campi-
onat regional greu la care vom
participa la categoria U 10, iar
obiectivul nostru în acest sezon
este clasarea în primele 3 echipe
din Transilvania. Trebuie să ţinem
cont de faptul ca la U10 nu este
anul lor de bază, deci trebuie să
avem răbdare, să ne antrenăm şi
să avem evoluţii bune de la meci
la meci şi astfel vom avea rezul-
tatele dorite.

D.M: Putem spune că rugby-ul
local are un viitor?
V.F: Da, cu siguranţă are viitor, dar
cu o singură condiţie: să fie
susţinut şi de autorităţile locale, nu
doar de club, antrenori şi părinţi.

Antrenorul Fetiţă Valentin, după câştigarea titlului naţional cu echipa
Şoimii Câmpia Turzii (U8): 

"Rugby-ul juvenil din  Câmpia Turzii a renăscut încă o dată 
cu această nouă generaţie de copii foarte talentaţi"

Pagină realizată de redactorul sportiv Denisa MĂRGINEAN
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Duminică, 17 septembrie, Potai-
ssa Turda a întâlnit, în deplasare,
formaţia CSM Făgăraş. Formaţia
gazdă ocupă locul 10 în clasamen-
tul general cu 3 puncte. 

În prima etapă, CSM a fost
învinsă pe teren propriu de cam-
pioana Dinamo, scor 23-32 (10-
10), dar s-a impus în etapa
secundă în deplasarea de la
Focşani, scor 26-28 (12-11).

De cealaltă parte, Potaissa Turda
se află pe locul 5 şi vine după o
înfrângere în faţa steliştilor şi o
victorie, pe teren propriu, în faţa
formaţiei HC Odorhei.

Potaissa Turda va da piept 
cu CSM Făgăraş

Sticla Arieşul Turda a surclasat cu scorul de 8-0 formaţia Unirea
Tritenii de Jos, sâmbătă, 16 septembrie, pe teren propriu, în etapa a
IV-a a Ligii a IV-a de fotbal.

Gazdele au reuşit să iasă în evidenţă încă din prima rundă, Savu a
tras primul semnal de alarmă la poarta lui Şuteu în minutul 5 când
mingea a trecut alături.

Parafrazând golul, Dan Florin a trimis puţin pe lângă poartă în min-
utul 20, dar patru minute mai târziu, turdeanul nu i-a mai dat nicio
şansă goalkeeperului Şuteu şi a deschis scorul.

Cinci minute mai târziu, Indreica a deviat în propria poartă şutul lui
Lăkătuş, iar în minutul 33 Chişu a fost servit în faţa porţii şi a punc-
tat pentru 3-0.

Scorul pauzei a fost stabilit în minutul 34, când Savu l-a surpins pe
portarul Şuteu cu un şut superb, scor 4-0.

La zece minute de la reluarea jocului, Silaghi şi-a trecut numele pe
lista marcatorilor, iar în minutul 60 Chişu a reuşit dubla. Dan Florin
şi Tot au mai punctat până la final şi Sticla a bifat,astfel, a patra vic-
torie în campionat.

Pentru turdeni urmează miercuri, 20 septembrie, etapa intermediară,
în deplasare, cu CFR Dej, iar sâmbătă, 23 septembrie, vor întâlni, pe
teren propriu, AS Viitorul Feleacu.

Sticla Arieşul Turda a bifat 
a patra victorie în campionatul

Ligii a IV-a
Sticla Arieşul Turda- Unirea Tritenii 

de Jos 8-0 (4-0)
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Sâmbătă, 16 septembrie, juniorii I de la Potaissa
Turda au întâlnit în prima etapă a campionatului
formaţia HC 2003 Aleşd JI. La pauză, turdenii au
intrat cu un avans liniştitor de 11 goluri, iar după
reluare au continuat să menţină un ritm bun şi s-au
impus la o diferenţă de 24 de goluri, scor 47-23.
În cealaltă partidă a Seriei F, CSS 2 Baia Mare s-a
impus în faţa echipei LPS Cluj, scor  29-23 (17-10).

În etapa cu numărul II, care se va disputa pe 23 sep-
tembrie, Potaissa Turda va întâlni CSS 2 Baia Mare,
iar  HC 2003 Aleşd JI va da piept cu LPS Satu Mare.

Victorie pentru Juniorii I de la Potaissa
Turda în prima etapă a campionatului

Sandu Iacob, fostul jucător al
Potaissei Turda, este noul antre-
nor al naționalei de tineret mas-
culin a României.

"Sandu Iacob, un tânăr antrenor
care vrea să facă performanță, va
fi noul antrenor al echipei
naționale de tineret la handbal
masculin, Federația Română de
Handbal având mare încredere în
el. Decizia încheierii acestei
colaborări a fost luată împreună
cu Xavi Pasqual, antrenorul lotu-
lui de seniori, care a stabilit și un
plan de pregătire comun pentru

toate reprezentativele naționale de
handbal masculin, (juniori, tineret
și seniori), cu o linie strategică
menită să genereze o progresie
naturală și fără sincope", a
declarat pentru frh.ro Alexandru
Dedu, președinte FRH.

"Îmi doresc să acumulez cât mai
multe cunoștințe despre stilul de
joc pe care antrenorul principal al
echipei naționale de seniori,
Xavier Pasqual, l-a propus tuturor
categoriilor de vârstă, fie că vor-
bim de tineret, juniori sau cadeți;
numirea mea ca antrenor pentru

România e cu siguranță un lucru
pe care mi l-am dorit încă din
momentul în care am ales să devin
antrenor. Mă simt ca un student
care învăță pentru un examen,
examen care, pentru naționala de
tineret, va fi în luna iulie a anului
viitor. Obiectivele sunt imple-
mentarea stilului de joc al echipei
naționale de seniori și la lotul de
tineret și descoperirea și pregă-
tirea jucătorilor care pot face
pasul către echipa de seniori", a
precizat, pentru sursa citată,
Sandu Iacob.

Sursa foto:frh.ro

Sandu Iacob este noul antrenor 
al naţionalei de tineret

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.

CS Florin Bordi organizează 
cursuri gratuite de box
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Arena de tenis "Gavrilă Vaida"
din Câmpia Turzii a găzduit în
perioada 15-17 septembrie "Cupa
Horea Hada" la tenis de câmp,
competiţie care face parte din cir-
cuitul Tenis Partener. 

La această ediție, pentru proba de
simplu turneul a fost structurat pe
nivelurile valorice 5, 6 şi 7, iar
pentru proba de dublu, pe nivelul
6.

Turneul poartă numele celui care
a fost Horea Hada, un mare
iubitor al tenisului de câmp şi
câştigător al ediţiei din 2014. Şi

de această dată, familia, prietenii
şi iubitorii sportului alb s-au
reunit în semn de apreciere şi
respect şi l-au purtat pe Horea în
suflete, mângâiaţi de faptul că nu
a fost şi nu va fi dat uitării şi
mândri că acest turneu îi poartă
numele.

Aşa cum probabil şi-ar fi dorit
Horea, a fost o zi în care soarele a
"zâmbit", sportul alb a fost rege
iar participanţii au impresionat
prin calitatea jocului. O zi în care
fiul lui Horea, Călin, a dovedit că
talentul se moşteneşte şi tradiţia
merge mai departe.

"Contează foarte mult pentru noi,
familia, că acest turneu îi poartă
numele. 

A fost un mare iubitor al sportului
şi în special un iubitor al tenisului,
era devotat şi făcea totul cu
pasiune. 

E o competiţie frumoasă şi ne
dorim să fie organizată în conti-
nuare. Vom duce mai departe
numele şi pasiunea. Mulţumim
celor care au venit astăzi aici şi au
fost alături de noi. E un gest foarte
frumos", ne-a declarat Călin
Nicolae Hada, fratele lui Horea.

"Felicitări tuturor participanților
pentru faptul că au făcut din acest
eveniment comemorativ unul cu o
participare record pentru turneul
de la Câmpia Turzii: 32 de
jucători înscrişi la proba de
simplu şi 8 echipe înscrise la
proba de dublu. 

Ȋn final, cei mai în formă au
învins dar cu toții au câştigat sub
o formă sau alta. Sunt convins că
Horea Hada ar fi mândru să ştie
că turneul care îi poartă numele a
atras atâta lume. 

Doresc să le mulţumesc celor care

au ajutat la buna organizare a
acestui turneu: familia Hada, cei
doi tineri coorganizatori (Timea
Budai şi Victor Vonica) şi nu
puținii spectatori. 

Ȋn final, mă bucur că reprezen-
tanți ai administraţiei locale au
sprijinit acest turneu prin prezenţa
lor. 

E bine că am reuşit ca la această
competiție să punem mişcarea şi
beneficiile ei pe binemeritatul loc
fruntaș", a precizat, pentru Ziarul
21, Radu Tiberiu Şerban, director
de turneu.

A debutat "Cupa Horea Hada" la tenis de câmp. Participare record
pentru turneul de la Câmpia Turzii
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În perioada 9-10 septembrie 2017, arena
de popice Electromureș Romgaz din
Târgu Mureș a găzduit Competiția
Națională dedicată categoriile de vârstă
U 12 şi U 14.

S-au prezentat aproximativ 52 sportivi,
atât fete cât şi băieţi, printre aceştia
aflându-se şi sportivi de la CFR Cluj-

CSM Câmpia Turzii.

La categoria U14, băieţi,  Gyarmati-
Pintea Răzvan  de la CFR Cluj-CSM
Câmpia Turzii a doborât 513 popice şi s-
a clasat pe locul secund, iar la feminin,
Bordi Andreea a doborât 488 popice şi a
câştigat medalia de aur.

Sursa foto: zi-de-zi.ro

Popice. Aur şi argint pentru sportivii
de la CFR Cluj-CSM Câmpia Turzii 
la Competiția Națională U 12 şi U 14

Sâmbătă, 16 septembrie, CSM Câmpia
Turzii a întâlnit, pe teren propriu, FC
Viitorul Mihai Georgescu Cluj-Napoca.
Meciul, care a contat pentru etapa a IV-a a
Ligii a IV-a de fotbal, s-a încheiat cu victoria
categorică a formaţiei din Câmpia Turzii,
scor 10-1.

Echipa gazdă a înscris câte cinci goluri pe
repriză reuşind să bifeze a doua victorie în
această ediţie de campionat. Tescar a deschis
scorul în minutul 4 al partidei, iar Dan Ştefan
a majorat diferenţa în minutul 28.

Până la pauză, Moldovan a reuşit hattrick-ul
şi gazdele au intrat la cabine cu un avans
liniştitor de cinci goluri. Oaspeţii au redus
din diferenţă la zece minute de la reluarea
partidei, dar replica gazdelor nu  întârziat să
apară şi un minut mai târziu Moldovan l-a
lăsat fără replică pe goalkeeperul clujenilor.
Dan Ştefan şi-a trecut din nou numele pe
lista marcatorilor în minutul 65, iar două

minute mai târziu Moldovan a punctat
pentru 8-0. Chişu şi Moldovan au mai
punctat până la final şi s-a încheiat 10-1.

Miercuri, 20 septembrie, în etapa interme-
diară, CSM Câmpia Turzii se va deplasa la
Tritenii de Jos pentru confruntarea cu
Unirea, iar sâmbătă, 23 septembrie, va întâl-
ni, pe teren propriu, CFR Dej.

Scor fluviu la Câmpia Turzii

CSM Câmpia Turzii - FC Viitorul Mihai Georgescu
Cluj-Napoca 10-1 (5-0)
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GARSONIERE
*Schimb garsonieră în Câmpia
Turzii, etaj II, locuibilă, întabu-
lată, arată foarte bine cu ap. 2
cam. sau 3 cam. plus diferență.
Tel. 0752-373147.
* Vând garsonieră în Câmpia
Turzii str. Gh. Barițiu nr. 36, etaj
II, întabulată, gresie, faianță,
locuibilă. Preț neg. Preț 40.000
lei. Tel. 0752-373147.
* Vând garsonieră confort I, super
finisată în bloc cu 9 familii cu
intrări separate. Tel. 0742-298425
sau 0730-941865.
* Vând garsonieră conf. I, 32 mp.,
cu intrări separate în bloc cu 10
familii, str. Lotus, nr. 12, Turda.
Tel. 0742-298425.

APARTAMENTE 2 CAMERE
* Schimb ap. 2 cam., în Turda, str.
Macilor cu ap. 3 cam., plus
diferență. Tel. 0745-196427.
* Vând ap. 2 cam., buc., baie. Tel.
0748-295994.
* Vând în Turda ap. 2 cam., sd.,
cu balcon, toate utilit., parchet.,
ct., liber, ocupabil imediat, lângă
zona Micro III, față cu căminul,
preț neg., Preț 20.000 euro. Tel.
0747-887332.
* Vând sau schimb cu ap. 2 cam.
+ dif., vilă duplex în Turda, la etaj
sunt 4 dormitoare, 2 cam. de
studiu, 2 băi, 3 holuri, la parter 2
sufragerii mari, 2 buc. mari, 2
cămări, 2 băi,2 debarale, 4 holuri,
2 beciuri locuibile, garaj, grădină,
cotețe, gaz, lumină, apă, finisată,
cu sau fără mobilă, are 2 bal-
coane. Tel. 0743-664283.
* Vând 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.
* Vând ap. în Turda str. Rapsodiei
nr. 2, bloc I, scara A, ataj II, ap.
12, 50 mp., microcentrală, tip
vagon, geamuri termopan, Preț
28.000 euro neg. Tel. 0753-
791240.

APARTAMENTE 3 CAMERE
* Vând în Turda ap. cu 3 cam.,
micro 2, conf. 1, bloc cărămidă,
c.t., parchet stejar, temop., mobi-
lat, electrocasnice, garaj auto,
zonă f. bună, str. Calea Victoriei
nr. 21, bl. C7. Tel. 0752-069967.
* Vând ap. cu 3 cam., conf. II și o
căsuță cu pământ. Tel. 0771-
497932.
* Vând ap. 3 cam., 36 mp., Micro
I, str. Baladei, etaj IV, modernizat
termic și hidroizolat. Merită
văzut. Preț 75.000 lei neg. Tel.
0743-387262.

CASE
* Vând urgent zona 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.
* Vând sau schimb cu ap. + dif.,
casă situată în T. Nouă, 4 cam.,
buc., hol., 2 băi, cămară, 2 terase,
s.t. 616 mp., supr. constr. 150 mp.
Tel. 0753-921768 sau 0264-
313902.
* Vând casă cu 2 cam. și altele.
Preț 65.000 lei neg. Tel. 0756-

54634.
* 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 urgent în Turda str.
Nicolae Vlăduţiu, nr. 14, preţ
avantajos, vânzare integral sau cu
dreptul la uzufruct viager, la
înţelegere. Tel. 0264-314643.
* Vând casă din cărămidă (85 mp)
situată pe un teren de 600 mp.
intravilan, întabulată, str. Gen.
Dragalina nr. 74, Turda, preţ neg.
Tel. 0747-234794 sau 0751-
792969.
* Vând casă la ţară sat Petreşti, la
şoseaua principală, posibilitate de
extindere, întabulată, grădină+
curte (3200 mp.), apă şi curent,
anexe, 2 cam., beci, cămară, buc.
de vară, poziție f. bună. Tel. 0757-
795724.
* Vând casă în com. Frata,
compusă din buc., 2 cam., antreu,
beci, apă, canalizare, curent, 3
focuri de gaz, sup. 1800 mp.,
aproape de centru. Tel. 0758-
944804.
* Vând 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 casă în Turda, zona Băi,
cu grădină de 1700 mp. Tel. 0723-
733100.
* Vând casă în Turda, 3 cam.,
buc., cămară, baie, grădină, anexe
gospodărești, s.t. 338 mp., poziție
foarte bună. Preț 120.000 lei neg.
Tel. 0741-643415 sau 0264-
315677.
* Vând casă în Turda, 2 cam.,
buc., baie, cămară, anexe. Tel.
0758-139775.
* Vând casă cu etaj Turda, str.
Castrului Roman, nr. 28, compusă
din 5 cam., buc., 2 băi, beci,
cămară, 2 holuri, balcon, izolată
interior/exterior, f+g+p., grădină
cu pomi, anexe gosp., întab. Tel.
0745-399102.
* Vând casă compusă din 1 cam.,
4/4 mp, 1 buc., 1 baie, garaj.
Teren arabil, vie, pomi fructiferi
1361 mp., gaz, apă, curent. Tel.
0747-451877.

TERENURI
* Vând teren pentru c-ții situat
lângă Compania de Apă Arieș
Turda, vis a vis de fosta fabrică
Silica 6500 mp., utilități, acces la
ambele capete, lățime 25 m. Tel.
0745-163665.
* Vând în Turda str. Săndulești,
teren 27 ari., front la 2 străzi, 15
m., utilit. la poartă. Preț 10
euro/mp. Tel. 0742-468145.
* Vând teren intravilan suprafață
de 2.13 ha utilități la stradă, înta-
bulat în Mihai Viteazul aproape
de autostradă. Tel. 0744-519068.
* Vând în Tureni teren intravilan,
supr. 1.000-1.500 mp., utilități,
întabulat, acte la zi, loc pentru

construcții lângă casă. Tel. 0749-
160377.
* Vând teren pt. c-ție., curent 220
V, 380 V în localitatea Râmetea,
jud. Alba, transformator 1000 kva
(20.000 V la 400 V) 2 buc. Tel.
0745-980334.

* Vând în com. Mihai Viteazu
teren intravilan, 9.000 mp., 24 m
lat, 400 m lung., cu acces la
ambele capete – cu c.f. Tel. 0741-
757150.
* Vând teren 53 ari în cartierul
Sâncrai, str. Viitorului, lângă
pârâu, bun pentru grădinărit și c-
ție de case, front la stradă 30 m. x
180 m. Tel. 0264-367366.
* Vând 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 construc-
ție. Tel. 0745-906676.

ÎNCHIRIERI
* Închiriez frizerie în piața Micro
3, Turda. Preț 75 euro + garanție.
Tel. 0264-316596.
* Primesc o persoană în gazdă.
Preț 300 lei + 300 lei garanție +
50% la facturi. Tel. 0740-001887.
* Caut urgent o persoană serioasă
în gospodărie la oi sau vaci. Ofer
salar, cazare și mâncare. Tel.
0769-873461.
* Caut garsonieră pentru închiriat,
zonă centrală. Tel. 0746-319816.

VÂNZĂRI DIVERSE
* Vând în Turda mașină de cusut
„Singer” și „Casnica Super”,
betonieră 220 v, țiglă din ciment
(700 buc.) 50 bani/ buc., portba-
gaj Dacia 1300, geam nou cu 4
canate, reșou pe gaz cu 2 ochiuri,
aspirator „Modelhome”, stabiliza-
tor 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 Câmpia Turzii ușă
metalică pentru ap. bloc nouă
(250 lei), 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 mașină de făcut
vată din zahăr pe băț, la curent –
masă cu rotor-, cuvă mare (preț
120 lei), sfărâmătoare de porumb
(50 lei), 72 rame cu sticlă
(geamuri) bune pentru seră, 200
lei, 4 saltele solide, bune la paturi
sau săli de gimnastică (200 lei).

Tel. 0728-171753.
* Vând în Turda combină
muzicală electronică cu 4 tobe
digitale tip Yamaha DD-20 cu 100
tipuri de melodii electronice
pentru copii și tineri. Preț 80 lei.
Tel. 0756-709595.
* Vând în Câmpia Turzii 2 cazane
din cupru pentru distilat țuică, cu
mestecător cu motor (120 și 50 l),
presă pentru struguri, baloane din
sticlă pentru vin, recipient plastic
de 1.000 l., pentru apă sau borhot.
Tel. 0753-310099.
* Vând în Turda tv color stereo,
ecran mare, fără defecte, tub CRT,
telecomandă. Preț 260 lei. Tel.
0749-025470.
* 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.
* Vând 7 rafturi și o tejghea
pentru magazin, mașină de făcut
pâine nouă „Mulinex XL” pentru
făcut pâine, cameră foto „Sony”
cu casetă mică, proiectoare ceață
Renault Megane, Tuning, tobă
eșapament Renault Master, filtru
apă Espering. Tel. 0745-163665.
* Vând în Turda Istoria Sfântului
Ioan Gură de Aur Hrisostom,
traducere din  lb. franceză după
ediția din 1864 Paris, 867 pagini.
Tel. 0748-979436.
* Vând în Turda garaj, lângă
uzina electrică (fostul bloc al
cimentului). Tel. 0742-599890.
* Vând  hintă din țeavă pentru 3
persoane, cric hidraulic de 20 t. și
5 t., stâlpi din țeavă pentru gard și
porți mari, țeavă din fontă 1,5 m.,
pat suprapus nou pentru cabane
turistice, sobă pentru buc.,
calorifere curate din fontă.  Tel.
0741-142473.
* De vânzare în Turda mobilă
antică second hand, dormitor
complet, comode din lemn, mob.
sufragerie modernă, canapea din
piele fixă, canapea fixă pentru 2
pers., birou negru stil clasic, masă
buc., etc. Tel. 0741-071618.
* Vând sobă de gătit cu plită, 6
plăci azbo ciment, ușă din fontă
pentru sobă teracotă, zdrobitor de
mere, butoi de plastic de 200 l.
Preț 250, 60, 150, 100, 100. Tel.
0745-476708.
*  Vând în Turda colțar de cameră
cu ladă, flex Makita 2.300 w.,
sfărâmătoare de porumb manuală,
compresor pentru vopsit, aparat
de sudură cu 4 bobine, binoclu de
vânătoare „Japan”, diode de
putere 355 A, măsuță mică cu blat
de sticlă, tv color stereo 72 cm.,
flori ornamentale, discuri abrazi-
ve de 350-400 mm + altele. Tel.
0740-798399.
* Vând butelie aragaz. Preț 1.000
lei. Tel. 0757-675837.
* De vânzare în Turda 4 buc. uși
de interior nefolosite, 10 lăzi
pentru albine, 2 buc. centrifugă
extracție, rame și ustensile apico-
le. Tel. 0264-315709.

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, bilan-
ţuri, state de plată, verificări de
bilanţuri şi pentru asociaţii de
locatari şi blocuri, etc, la şi sub
preţul pieţei, între 150 – 400 lei, la
nevoie mă deplasez şi la sediul
firmelor interesate. Tel. 0748-
808397.

* Expert contabil cu semnătură
electronică, efectuez servicii de
contabilitate (inclusiv bilanț),
fiscalitate și resurse umane, depun
declarații, desfășor activități de
cenzorat și consultanță în afaceri.
Tel. 0745-548712.
* Doamnă serioasă, fără vicii,
caut să îngrijesc 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.
* Sobar teracotist execut orice fel
de sobe de teracotă pe lemne, pe
gaz și șeminee după reviste. Tel.
0740-237036.
* Pensionară, îngrijesc persoane
în vârstă sau copii. Fac și menaj
ușor. Tel. 0746-633664.

AUTO
* Vând în Turda Renault Kangoo,
motor 1500, diesel, dubiță, 75.000
km, fără evenimente, unic propri-
etar, a.c. Tel. 0744-678668.
* Vând în Turda mașină Hyundai
Atos, an 2002, 5 uși, motor 1000,
recent adusă, nu s-au scos nr.
roșii, arată bine. Preț 700 euro neg
sau variante. Tel. 0745-831811.
* Vând în Turda Ford Fiesta, an
1996, 1.3 benzină. Tel. 0264-
324575.

URĂRI
* La mulți ani și succese pompie-
rilor români cu ocazia zilelor
naționale! Lt. Col. Zilu Moraru. 
* Felicitări Ziarului 21 pentru că a
făcut fericiți șapte copii dăruin-
du-le cele șapte ghiozdane cu
rechizite. Cu stimă și respect un
cititor fidel al Ziarului 21 din
Turda. Ar trebui să se gândească
și alții la copii.

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

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, plus spaţiu comercial cu vad
format (3 săli cu toate dotările, terasă,
ultramodern, aer condiţionat), curte şi
grădină, ST 1190 mp, superfinisat, decorativă,
lavabilă, g+f+p, telefon, televiziune, internet,
totul nou. Preţ 200.000 euro sau schimb propri-
etatea pe 3 apartamente plus diferenţa în bani
la înţelegere. Tel. 0740-787369. 

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

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

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

Tel. 0744-218545, 0264-312340.
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LOCALITATEA: _______________________________________________________

PREŢ: ________________________

TELEFON: _____________________ ZZIIAARRUULL  2211  nnrr..   3388

TALON GRATUIT DE MICĂ PUBLICITATE
valabil numai pentru persoane fizice

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

Taloanele de mică publicitate pot conţine doar un anunţ de maxim 30 de cuvinte. 
Cele cărora le lipseşte numărul de telefon sau nu sunt scrise citeţ, nu se iau în considerare. 

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

În atenţia cititorilor!

Anunţurile persoanelor juridice se taxează 1 leu/cuvântul + TVA.  Anunţurile în chenar pentru persoane fizice se taxează 3,5 lei/apariţie. Inserare fotografie: 10 lei.

Decupează talonul şi depune-l în cutiile publicitare ale Ziarului 21 de la chioşcurile de difuzare a presei.

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

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

COMEMORĂRI

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

Din grijă pentru voi!
7 pachete cu produse alimentare

pentru 7 vârstnici (peste 60 de ani)
(de 1 octombrie - Ziua persoanelor vârstnice)

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.

Se publică spre cunoștința generală că în ziua de 19.10.2017, orele
10 se vinde la licitație publică localitatea Turda, str. Republicii, nr.
36, jud. Cluj (sediul biroului executor judecătoresc) imobilul:
teren în supr. de 3.200 mp. și casă de locuit, compusă din: la stradă
o cameră în suprf. de 15.60 mp și un târnaț, camera de la spate în
supr. 16.16 mp. și o cămară, imobil situat din punct de vedere
administrativ în com. Frata, sat Soporu de Câmpie, nr.72, jud.
Cluj.

Imobilul a fost evaluat la prețul de 15.745 lei pentru teren și 21.600
lei pentru casă și anexe (preț de pornire dispus de instanță).
Imobilul se vinde din dispoziția instanței în baza prev. art.
673/11/C.pr. Civilă Vechi. Cei care au un drept asupra imobilului
sunt invitați să anunțe executorul judecătoresc înainte de ziua
licitației. 

Toți cei care vor să cumpere imobilul, până la data licitației să
depună oferta de cumpărare. Vor fi considerați ca participanți la
licitația publică, cei care depun la dispoziția executorului
judecătoresc, în contul de consemnări al biroului, deschis la Banc
Post SA Turda cu DECLARAȚIE DE CONSEMNARE, până la
termenul de vânzare, o cauțiune ce reprezintă 10% din prețul la
care începe licitația, la acest termen.

A trecut un an de când 
ai plecat dintre noi, scumpul

meu fiu, ing. Cordoș Leu
Ioan. Timpul scurs nu ne-a

alinat durerea, dorul și
lacrimile. Vei rămâne veșnic
în inimile noastre. Dumnezeu

să te odihnească în pace!
Mama și familia.

Daghemana angajează
manipulanţi marfă. 

Info la tel. 0722-246231.

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 telefon: 
0751-153602.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.

Salina Turda angajează
personal pentru

următoarele posturi
disponibile: 

Femeie de serviciu- 1 post 
Cerinţele postului: minim

studii generale, curs 
de igienă  

Candidaţii interesaţi 
pot trimite cererile de

angajare la următoarea
adresă de e-mail:

office@salinaturda.eu 
sau la sediul societăţii  

în Turda, Aleea Durgaului,
nr.7, jud. Cluj.  

Informaţii suplimentare
la tel. 0364-260.940- 

interior Resurse Umane

Angajăm persoane pentru
muncă în străinătate în dome-
niul 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 mul-
tor persoane din cadrul
aceleiași familii. 

Informații suplimentare 
la numărul de telefon: 

0771-210483, precum și la
adresa de e-mail: 

roastorcorp@gmail.com

Restaurantul Expres 
din Turda colţ cu Hotel
Potaissa, vă invită să

petreceţi cele mai
frumoase momente 

din viaţa dumneavoastră 
într-o atmosferă specială,
un aranjament deosebit, 

o servire ireproşabilă 
şi un meniu bogat.

Capacitate 160 de locuri. 

Rezervă sala din timp! 
Telefon: 0752-210024
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Administraţia Financiară            0264-312.036,
0264-314.941 

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

Primării
Primăria Turda                              0264-313.160
Primăria C.Turzii                         0264-368.001
Primăria M.Viteazu                   0264-329.101
Primăria Viişoara                      0264-327.601
Primăria Tureni                          0264-310.009
Primăria Aiton                          0264-310.400
Primăria Ceanu Mare                  0264-367.715
Primăria Tritenii de Jos                0264-285.998
Primăria Moldoveneşti               0264-329.701
Primăria Luna                           0264-368.236
Primăria Călăraşi                       0264-356.086
Primăria Frata                            0264-282.498
Primăria Sănduleşti                    0264-280.434

Instituţii
Biblioteca Municipală (centru)  0264-313.837
Biblioteca Municipală - copii     0264-312.502 
Casa de Pensii                0264-312.726; 316450 
Casa de Cultură Turda               0264-311.980 
Casa de cultură C.Turzii              0264-368.362
Muzeul de Istorie                         0264-311.826 
Teatrul Municipal                       0264-311.952 
Cartea Funciară Turda                 0264-316.535 
Salina                                     0264-311.690 
Parcul Zoo                                0264-311.125 
Judecătoria                                0264-311.985 
Parchetul Turda                           0264-311.634 

Servicii Utile 
Compania de Apă Turda              0264-311.770 
Compania de Apă C.Turzii         0264-366.305
Domeniul public Turda                0264-314.725 
Domeniul Public C. Turzii         0264-367.703
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă:
0264-311.524;  0264-316.006;  0756-043.616
STP Turda                                0264-312.257 
Alis                                         0753-099.275
Delgaz Grid      0800.800.928, 0265-200.928
Deranjamente Electrica                          929
Prival Ecologic                            0264-421.148 

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

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

Informaţii turistice 
Centrul de Informare Turistică   0364-108.229 

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

Autogări 
Autotrust (intra-judeţ)                 0746-021.023 
Sens Vest (interjud.)                      0264-313.431 
Daghemana C.Turzii                 0264-366.767

Hoteluri 
Turism Arieşul                             0264-316.844 
Potaissa                                      0364-260.941 
Prinţul Vânător                            0264-311.171 
Pelicanul                                     0264-317.390 
Sun Garden                              0264-594.795 
Centrum                                   0264-311.511 
Andrei C.Turzii   0264-365.188, 0264-366.767

Oficii Poştale 
OP 1 (centru)                              0264-311.541 
OP 2 (micro)                            0264-322.024 
OP 1 C.Turzii                           0264-368.020
OP 2 C.Turzii                           0264-368.224

Cabinete stomatologice
Dr. Ioana Şerban                           0264-311.378

Taxi
Cantatur                                                       945

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

TELEFOANE UTILEMERSUL TRENURILOR
SOSIRI - PLECĂRI STAŢIA CÂMPIA TURZII 

VALABIL DE LA 13.12.2016 Poliţie, pompieri, salvare  112

ALIS GRUP Telefon: 0753-099275; 

TURDA, str. A. IANCU nr. 4; CÂMPIA TURZII, str. A. IANCU nr. 27,  www.alisgrup.ro

PLECARI  TURDA - CLUJ-NAPOCA din CENTRU Luni - Vineri:  04.30 ; 05.30 ; 06.00 ;
06.30 ; 06.45 ; 07.00 ; 07.15 ; 07.30 ; 07.45 ; 08.00 ; 08.15 ; 08.30 ; 08.45 ; 09.00 ; 09.15 ; 09.30 ;
09.45 ; 10.00 ; 10.15 ; 10.30 ; 10.45 ; 11.00 ; 11.15 ; 11.30 ; 11.45 ; 12.00 ; 12.15 ; 12.30 ; 12.45 ;
13.00 ; 13.15 ; 13.30 ; 13.45 ; 14.00 ; 14.15 ; 14.30 ; 14.45 ; 15.00 ; 15.15 ; 15.30 ; 15.45 ; 16.00 ;
16.15 ; 16.30 ; 17.00 ; 17.30 ; 18.00 ; 18.30 ; 19.00 ; 19.30 ; 20.40.

PLECARE CÂMPIA TURZII - CLIJ-NAPOCA, Luni - Vineri DIN GARĂ: 04:35, MICRO:
05:15 ; 06:00 ; 06:30 ; 07:30 ; 08:30 ; 09:30 ; 10:30 ; 11:30 ; 12:15 ; 13:00 ; 13:30 ; 14:15 ; 15:00;
15:30 ; 16:30 ; 17:00 ; 17:30 ; 18:30 ; 20:30.

HOROSCOP HOROSCOP HOROSCOP

ZIARUL 21
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Rang     Tren    Sosire    Plecare                          Direcţie

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

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

BERBEC 
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.  

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 - coli-
cile biliare sau problemele pancreatice pot
reapărea. Prietenii reînnoite vineri.   

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.  

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.   

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.  

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.  

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.  

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.  

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 simp-
tomele 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.  

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!  

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.  

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.    
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În Câmpia Turzii, lângă pasarelă

Autogara Câmpia Turzii

PROGRAM AUTOGARĂ:

05.00 - 00.30;
Tel: 0264-366767,

0743-056176

Câmpia Turzii - Frata 08.00, 11.50,
15.50
Câmpia Turzii - Ceanu Mare 06.10*,
08.00, 10.30, 12.00, 14.10*, 15.50
Câmpia Turzii - Pădureni 06.05*,
08.00, 12.00, 14.10*, 15.50, 23.40
Câmpia Turzii – Urca 06.20*, 08.00,
13.00, 14.20*, 15.50
Câmpia Turzii – Gligoreşti 05.10,
07.35, 13.00, 15.35
Câmpia Turzii – Viişoara 06.30, 07.30,
08.30, 09.30, 11.30, 12.30, 13.30,
15.30, 18.30, 22.05
Câmpia Turzii – Cluj-Napoca 06.00,
06.45, 07.00, 08.30, 09.00, 10.00,
10.30, 12.00, 13.30, 14.00, 14.30,
16.20, 19.00, 19.30, 22.20
Tg. Mureş – Cluj-Napoca 07.50,
09.40, 16.40, 20.10 
Cluj-Napoca – Tg. Mureş 07.57, 11.42,
14.57, 19.12

LEGENDA:
* nu circulă sâmbătă şi duminică;   

Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor

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

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

calculatoare noi şi second hand, laptop-uri
aparatură foto

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

RECLAME 23
www.ziarul21.ro

preţuri mici

HOTEL RESTAURANT ANDREI
Meniul pentru nunţi este cuprins între 79-96 lei şi are incluse şi 

2 cafele, necesarul de apă plată şi minerală şi fântâna de ciocolată.
Sala de nunţi are o capacitate de 400 locuri.

A & A

A & A - la ieşirea din Turda spre Alba Iulia

* benzinărie * motel * magazin 
* restaurant

ZIARUL 21
18 - 24 septembrie 2017

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

e-mail: radpturda2004@yahoo.com

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

Telefon: 0264-365770, 
Fax: 0264.365770, 

Email: office@compsal.ro

M Curăţenie casa scării; M Curăţenie în subsolul  blocurilor; 
M Servicii complete de curăţenie spaţii de birouri şi instituţii
publice; M Curăţenie industrială în depozite, hale, spaţii de

producţie sau magazine de desfacere cu suprafeţe mari,
acolo unde astfel de servicii sunt absolut necesare; 
M Curăţenie după constructor, acasă sau la serviciu; 

M Întreţinere instalaţii electrice.   



RECLAME24
www.ziarul21.ro

ZIARUL 21
18 - 24 septembrie 2017

Terasa Total Grill - vis a vis de fosta Poştă
Terasa dispune de o capacitate de 100 locuri şi oferă clienţilor deosebita ocazie de a servi renumita friptură de Turda, produse din preparate de carne

la grătar, minuturi, cafea, bere la halbă, vin şi nu doar atât.
În cadrul terasei se pot organiza mese festive sau diferite evenimente. Vino şi benficiază de preţurile mici şi mâncarea delicioasă. 

TERASA

Mari reduceri de preţ la magazinele CELEST
din Turda şi Câmpia Turzii

între 50-80%

În Turda, în centru, lângă fântâna arteziană

VIDEO PE YOUTUBE:
https://www.youtube.com/watch?v=J5vnPxI3ako&feature=youtu.be

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!

În Câmpia Turzii, vis-a-vis de Primărie


