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Scrisoare deschisă adresată
primarului Dorin Lojigan
și presei locale

Noua lege a salarizării
a produs directori
de “8 mii de lei bucata”
la Primăria Turda

11

Cristian Pomohaci
a fost exclus din Biserică.
Decizia Consistoriului
Mitropolitan în cazul
fostului preot este una
definitivă

03

Consiliul Judeţean Cluj
a premiat excelența
în educație

04

Tânărul din Câmpia Turzii
prins în flagrant timp ce
ridica un colet cu droguri
rămane după gratii
09
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Restaurantul Hotelului
Potaissa
* 64 de locuri (în interior),
un bar și o terasă cu 24 de locuri
* Preparate din bucătăria tradițională
cu specific local, preparate din bucătăria
internațională și deserturi delicioase

Telefon: 0364 103 238

SALINA TURDA
Program de funcţionare: Luni - Duminică 09.00-17.00;
Ultima intrare: ora 16.00
SC Salina Turda
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Noua lege a salarizării a produs directori
de “8 mii de lei bucata” la Primăria Turda
salarii a căror valoare lunară brută
se situează între 1740 și 2168 de
lei, cu excepția angajaților debutanți în aceste funcții, care pot
primi între 1595 și 1986 de lei,
salariu brut lunar.

Emil HĂLĂŞTUAN

A

jutați de prevederile
Legii-cadru nr. 153, din
iunie anul acesta, contribuabilii turdeni îi vor plăti pe
ocupanții funcțiilor de conducere
din Primăria Turda cu salarii ce
„se învârt” în jurul a 8 mii de lei,
lunar.
Potrivit coeficienților și salariilor
de bază prevăzute pentru
funcționarii publici și pentru personalul contractual din cadrul
aparatului de specialitate al primarului Turzii, aprobate de
membrii Consiliului local la
ședința extraordinară de vineri, 6
octombrie, administratorul public
al primăriei turdene, Dorin
Apahidean, va primi un salariu de
8,7 mii de lei, lunar, egal cu cel al
viceprimarului Lucian Nemeș.
Suma de 8,7 mii de lei reprezintă
de șase ori salariul minim brut pe
țară, garantat în plată, rezultat prin
înmulțirea valorii acestuia, de
1450 lei, cu un coeficient ce,
potrivit punctului 20, al anexei IX
a Legii 153 din 2017, are valoarea 6.
Una din regulile aplicate la
stabilirea salariilor funcționarilor
publici din Primăria Turda cerea
ca lefurile persoanelor care ocupă
funcții publice de conducere în
cadrul aparatului de specialitate al
primarului Turzii să nu depășească suma de 8,7 mii lei, lunar,
la cât se ridică valoarea salariului
primit de viceprimar. Prin
aplicarea unor coeficienți cu
valori cuprinse între 4,5 și 5,65,
respectiv între 5 și 5,85, în funcție
de gradul (I sau II) de încadrare a
persoanelor care ocupă respectivele posturi, au rezultat salarii
de 8193, până la 8493 de lei,
lunar, pentru secretarul unității
administrative.
Un director general din Primăria
Turda poate primi un salariu
cuprins între 8120 și 8140 lei,

După aplicarea prevederilor Legii
153, un îngrijitor angajat la
Primăria din Turda are un salariu
de 1885, până la 2346 de lei,
lunar, brut, iar un șofer primește
între 2320 și 2889 de lei, lunar,
pentru treapta profesională I, sau
între 2030 și 2528 de lei, lunar,
salariu brut aferent șoferilor
încadrați în treapta profesională II.
Pentru muncitorii calificați salariile stabilite au valori situate între
1885 și 2708 lei, în funcție de
vechime și de una din cele patru
trepte profesionale de încadrare.

lunar, la fel ca și arhitectul-șef al
orașului.
Pentru directori, directori executivi și șefi de compartimente,
Consiliul local a aprobat salarii
cuprinse între 7830 și 8323 de lei,
lunar, iar directorii adjuncți,
contabilul șef, inginerul șef, șeful
de sector, vor primi salarii de
7395, până la 7975 de lei, lunar.
Între aceleași valori se înscrie și
salariul directorilor adjuncți, în
timp ce un director adjunct general va primi un salariu lunar brut
de 7540, până la 8004 lei.
Structurate pe cinci gradații, în
funcție de vechime, persoanele
care ocupă funcții de execuție vor
primi salarii majorate cu procente
de 7,5 la sută din salariul de bază
avut (de la 3 la 5 ani vechime),
până la 2,5 la sută (de la 15 la 20
de ani și peste 20 de ani vechime).
Astfel, persoanele cu studii supe-

rioare, ce ocupă funcții publice de
execuție, în Primăria Turda și în
instituții subordonate Consiliului
local, vor primi lefuri a căror
valoare lunară brută se situează
între 2291 și 5490 de lei, în
funcție de gradația la care se
încadrează conform vechimii în
muncă.
În ceea ce îi privește pe ocupanții
cu studii medii ai funcțiilor
publice de execuție, pentru
aceștia, membrii forului deliberativ turdean au aprobat salarii de
2030, până la 3432 de lei, lunar.
Pentru funcțiile contractuale,
salariile aprobate la ședința de
vineri, 6 octombrie, a Consiliului
local Turda, se încadrează între
4495 și 5003 lei, lunar, cât vor
primi șefii de birou, de atelier sau
de oficiu, respectiv între 5655 și
5945 de lei, brut, lunar, la cât se
ridică valoarea salariilor unui
director, inspector șef, șef de sector

sau a unui șef de compartiment.
În ceea ce privește funcțiile
contractuale de execuție, un consilier juridic, un consilier sau
inspector de specialitate, persoane
cu studii superioare, vor primi
salarii de la 2291 la 4696 de lei,
brut, lunar, în funcție de vechime
și de cele trei grade profesionale
de referință: IA, I și II, enumerate
în ordine descrescătoare.
În aceeași ordine de idei, personalul cu studii medii, angajat în
posturi de referent, va avea salarii
brute lunare de la 2030, la 3432
de lei, în funcție de aceleași
criterii luate în calcul și la stabilirea salariilor personalului contractual cu studii superioare, adică
vechimea și gradul profesional al
angajatului.
Casierii, magazinerii și paznicii
care lucrează la Primăria din
Turda sau la instituțiile din subordinea Consiliului local vor primi

Muncitorii necalificați primesc
salarii de 1523 până la 2168 de
lei, lunar, în funcție de încadrarea
într-una din cele două trepte
profesionale prevăzute pentru
această categorie de personal contractual de execuție, coroborate cu
vechimea și cu sporurile de care
beneficiază fiecare angajat în
parte.
În timpul ședinței, consilierul
Adrian Nap (PMP) i-a informat pe
colegii săi din forul deliberativ
turdean că, potrivit unor informații pe care le primise de câteva
minute, angajații Serviciului de
Taxe și Impozite din Primăria
Turda, nemulțumiți de faptul că
prin modul de stabilire a salariilor,
prevăzut de Legea 153 din 2017,
nu vor mai primi stimulentele
financiare prevăzute pentru depășirea normei de încasare a dărilor,
intenționează să se adreseze
instanței de judecată în speranța
obținerii unei decizii prin care
stimulentele financiare să fie
acordate în continuare celor mai
conștiincioși strângători de biruri
locale.

Noile indemnizaţii şi salarii din Camera Deputaţilor,
publicate. Cât câştigă lunar Liviu Dragnea

C

amera Deputaţilor a făcut publice
indemnizaţiile pentru funcţiile de
demnitate publică alese, precum şi
salariile celor care ocupă funcţii în Serviciile instituţiei şi în birourile parlamentare, în plată la 30 septembrie, respectând
astfel o prevedere din recent adoptata Lege
a salarizării. Potrivit gândul.ro preşedintele
Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, are
cea mai mare indemnizaţie, respectiv
16.675 de lei brut.
Indemnizaţiile (brute) pentru funcţiile de
demnitate publică alese, în plată la 30
septembrie 2017, sunt următoarele:
Preşedintele Camerei Deputaţilor - 16.675
lei

Vicepreşedinţi – 15.515 lei
Secretari şi chestori – 15.225 lei
Liderii grupurilor parlamentare – 14.500 lei
Preşedinţii comisiilor permanente – 14.065
lei
Vicepreşedinţii comisiilor permanente –
13.630 lei
Secretarii comisiilor permanente - 13.340
lei
Deputaţi - 13.050 lei
Totodată, Camera Deputaţilor a publicat şi
lista funcţiilor din Serviciile Camerei
Deputaţilor la data de 30 septembrie 2017,
menţionând atât salariul de bază minim, cât
şi salariul de bază maxim. Redăm salariul
de bază maxim (brut) al unora dintre funcţii:

Secretar general – 17.900 lei
Secretar general adjunct – 17.677 lei
Şef departament/ director general – 12.400
lei
Şef serviciu – 10.285 lei
Şef birou – 9.145 lei
Expert parlamentar – 7.289 lei
Consilier parlamentar – 8.859 lei
Şofer - 3.703 lei
Bucătar (referent) – 2.936 lei
Muncitor spălător auto/liftier – 2.365 lei
Lista funcţiilor din cadrul birourilor parlamentare la data de 30 septembrie 2017
conţine următoarele salarii de bază maxime
(în valoare brută):
Consilier - 3.811 lei

Expert - 3.471 lei
Şofer - 1.450 lei
Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice indică la art. 33, privind Transparenţa veniturilor salariale, autorităţile şi
instituţiile publice care vor publica la
sediul propriu şi pe pagina proprie de
internet, în datele de 31 martie şi 30
septembrie ale fiecărui an, şi vor menţine
publicată o listă a tuturor funcţiilor din
autorităţile sau instituţiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit
din fonduri publice, cuprinzând salariul de
bază, valoarea anuală a voucherelor de
vacanţă şi a indemnizaţiei de hrană.
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Primăria municipiului Turda

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

SPECIAL

ZIARUL 21
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Cristian Pomohaci a fost exclus
din Biserică. Decizia Consistoriului
Mitropolitan în cazul fostului preot
este una definitivă

Primăria municipiului Câmpia Turzii

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

Primăria comunei Mihai Viteazu

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

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

Primăria comunei Viişoara

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

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

Primăria comunei Luna

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

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

Primăria comunei Tureni

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

Primăria comunei Aiton

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

C

azul fostului preot Cristian
Dorin Pomohaci s-a încheiat, vineri, prin Decizia
Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Ardealului. Cristian Pomohaci a
ales, joi, să se apere singur în fața
Consistoriul Mitropolitan al Mitropoliei Ardealului.
„Aplică fostului preot Cristian
Dorin
Pomohaci
sancțiunea:
„DEPUNEREA (DESTITUIREA)
DIN SLUJIREA CLERICALĂ”
(pierderea dreptului de a săvârși
lucrări sfinte, de a purta ținuta
clericală și de a se împărtăși în altar;
cel destituit nu mai este cleric, ci
are statut de teolog laic, cu posibilitatea de a desfășura activități
social-filantropice, culturale, educaționale sau de a fi cântăreț, după
caz; activitatea și conduita sa vor fi
evaluate anual de Chiriarh), art. 4
(q) din Regulament.”, se arată într-un comunicat al Arhiepiscopiei
Sibiului.
Decizia Consistoriului Mitropolitan
este definitivă și irevocabilă, fără a
mai putea fi atacată prin recurs.
„Consistoriul Mitropolitan a constatat că sarcina preoției, cu toate
exigențele ei morale, dogmatice și
canonice, este prea greu de purtat
pentru Cristian Dorin Pomohaci. De
aceea, pentru a-i acorda totala libertate de manifestare în afara ierarhiei
bisericești de drept divin și a-și
putea soluționa problemele juridice
din instanțele civile, fără implicarea
Bisericii, Consistoriul Mitropolitan
l-a degrevat de marea responsabilitate a preoției, trecându-l în rândul teologilor laici”, conform deciziai Consistoriul Mitropolitan.

Parchetului de pe lângă Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie de la Parchetul
de pe lângă Judecătoria Târgu
Mureş.
Scandalul imens a izbucnit după ce
în spațiul public a apărut o înregistrare în care Cristian Pomohaci i-ar
fi spus unui adolescent de 17 ani că
l-ar plăti ca să întrețină relații sexuale cu el.
Cristian Pomohaci a slujit la
Parohia Moşuni din judeţul Mureş,
care aparţine de Arhiepiscopia
Ortodoxă de Alba Iulia.
Cristian Pomohaci a fost exclus
din Biserică. Ce alți preoți au
fost excluși pentru distribuire
de etnobotanice, desfrâu și furt
Nu este prima oară când imaginea
Bisericii Ortodoxe Română este
afectată din cauza scandalurilor
sexuale în care sunt implicați
preoții. Corneliu Bârlădeanu – care
a apărut într-o înregistrare video în
ipostaze intime alături de un fost
elev de la Seminarul Teologic,
filmuleț cu care a fost șantajat de
trei preoți – nu mai este episcop de
Huși din 18 august, când a transmis
Sfântului Sinod că se retrage din
funcţie, fără însă a-și recunoaște
vinovăția.
În documentul trimis Sfântului
Sinod, chiar în ziua în care trebuia
să se decidă dacă va fi caterisit,
Corneliu Bârlădeanu spunea că este
nevinovat, dar că se retrage din
funcţie pentru ”pacea şi binele
Bisericii”, ca să nu se prelungească
situația de incertitudine din Episcopia Hușilor.

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

Fostul preot Cristian Pomohaci a
fost caterisit pe 27 iulie 2017, prin
decizia Consistoriului Eparhial al
Arhiepiscopiei Alba Iuliei. El este
acuzat că ar fi racolat un minor în
scopuri sexuale.

La Arhiepiscopia Tomisului, fostul
preot misionar Gabriel Bucică a
fost caterisit în martie 2014 pentru
că ar fi fost dealer de etnobotanice.
A fost judecat pe Consistoriul
„îndeletnicirea cu afaceri potrivnice
chemării preoțești”

Primar: Saşa Valer
Viceprimar: Raul Rafai

Dosarul lui Cristian Pomohaci a
fost preluat de către procurorii

Tototdată, Traian Chircu, fost preot
la Capela Militară, Mangalia, a fost

Primăria comunei Tritenii de Jos

caterisit, după ce a produs daune în
valoare de 272.440 de lei în biserica în care a slujit.
Mai mult, fostul preot Costică
Antoche a fost caterisit, în 2014,
prin decizia Consistoriului Eparhial, fiind acuzat de cădere și
persistență în păcatul desfrâului.
Costică Antoche s-a căsătorit a
doua oară, fără să divorțeze de
prima soție.
Ce este caterisirea
Caterisirea este pedeapsa cea mai
gravă pe care o poate primi un
cleric și reprezintă pierderea
dreptului de a învăța, de a sfinți și
de a păstori. O persoană poate
ocupa o poziție de slujitor bisericesc prin două acte: o Taină,
Hirotonia, prin care i se dă persoanei respective harul pentru
treapta în care este hirotonit și un
act juridic prin care se acordă
îndreptățirea exercitării puterii
bisericești, într-o anumită unitate
teritorială. Dacă cineva are numai
hirotonia, el poate săvârși în mod
valid lucrurile care revin treptei lui
ierarhice, însă aceste lucrări sunt
ilegale pentru că nu are autorizație
legală de a le face.
Se spune că atunci când o persoană
este îndepărtată din cler, este vorba
despre un act juridic, astfel că, în
aceste condiții, caterisirea nu va
putea anula decât ceea ce s-a acordat tot printr-un act juridic. Astfel,
s-a ajuns să se afirme că prin caterisire nu se pierde harul primit prin
hirotonie. Atunci când se spune în
canoane că cei caterisiti sunt „căzuți
din har”, acest lucru trebuie interpretat ca ridicare a dreptului de a
mai îndeplini funcții preoțești, nu ca
pierdere a capabilității harice. Este
foarte important însă motivul
pentru care s-a făcut caterisirea.
Astfel, dacă ea se face pe motiv de
erezie, cel caterisit pierde și capabilitatea harica. Așadar, capabilitatea
harică se păstrează la cei caterisiți
numai atunci când ei n-au fost și
excluși din Biserică.
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Se depun cererile pentru ajutorul la încălzire
Î

(cărţi de identitate sau certificate
de naştere pentru membrii
familiei care au pană în 14 ani)
- Adeverinţă de salariat cu venitul
net, cupon de pensie, cupon şomaj
sau alte acte doveditoare ale veniturilor nete din luna anterioară
depunerii cererii;
- Pentru persoanele care realizează venituri din A.F., P.F.A,
S.R.L., este necesară o adeverinţă
de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice Turda;
- certificat fiscal pentru persoanele care au vârsta peste 18 ani;
- adeverinţă de la Registru agricol;
- copie după talonul autoturismului;
- după caz, alte acte doveditoare
privind componenţa familiei;
- factură de gaz /energie electrică;

ncepând cu data de
16.10.2017, locuitorii
municipiului Turda vor
putea depune documentele în vederea obţinerii ajutorului
pentru încălzirea locuinţei cu gaze
naturale, energie electrică, lemne,
cărbuni şi combustibili petrolieri
conform prevederilor Ordonanţei
de Urgenţă nr.70/2011 cu modificările şi completările ulterioare
şi Hotărârii nr. 920/2011 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanţei de Urgenţă nr.
70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.
Ajutorul se acordă numai pentru
un singur sistem de încălzire, pentru consumatorii de gaze naturale,
energie electrică, lemne, cărbuni
şi combustibili petrolieri ale căror
venituri nete lunare/membru de
familie sunt cuprinse între 0 şi
615 lei, pentru perioada 1 noiembrie 2017- 31 martie 2018.
Ajutoarele pentru incălzire se
acordă pe bază de cerere şi decla-

raţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, precum şi bunurile
mobile şi imobile deţinute.
Formularele de cerere şi declara-

ţie pe propria răspundere pot fi
procurate de solicitanţi de la sediul Cantinei de Ajutor Social (str.
Mihai Eminescu, nr.1) sau se pot
descărcă de pe site-ul www.spasturda.ro.

Acte necesare pentru obţinerea
ajutorului de încălzire:
- Documentele de stare civilă
pentru toţi membrii familiei care
locuiesc în fapt la adresa de
domiciliu mentionată pe cerere

Cererea şi declaraţia pe propria
răspundere însoţită de documentele mai sus menţionate se depun
la sediul Cantinei de Ajutor Social
(str. Mihai Eminescu, nr.1) până
la data de 20 noiembrie pentru ca
o persoană/familie să poată beneficia de ajutor începând cu luna
noiembrie.

Sindicatul Liber al Învăţământului Preuniversitar
Clujean a început formele de protest

P

rincipalele nemulţumiri ale
salariaţilor din învăţământ sunt:

4. Calculul incorect al sporurilor.
5. Necuprinderea în Legea bugetului de stat
pentru anul 2017, a sumelor necesare
pentru plata sentinţelor judecătoreşti.

1. Tergiversarea elaborării proiectului unei
noi legi a educaţiei, o lege aşteptată cu
interes de cadrele didactice şi de păriţi este
Legea Educaţiei Naţionale.

6. Subfinanţarea educaţiei, România fiind
în momentul de faţă codaşa Europei în ceea
ce priveşte procentul din PIB alocat
educaţiei.

2. Programele scolare sunt invechite şi
neadaptate cerinţelor de pe piaţa muncii.
Profesorii spun că elevii nu sunt pregătiţi să
facă faţă provocărilor din plan profesional
şi nici măcar pentru a-şi gestiona singuri
viaţa. Din cauza programelor, sistemul de
educaţie este axat pe partea teoretică, mai
puţin pe practică, iar programul elevilor
este sufocant, încetinind dezvoltarea
acestora şi ar trebui regândite din temelii.
3. Poziţionarea funcţiilor didactice în grilele Legii salarizirii. Conform prevederilor
Legii nr.153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, coe-

7. Cuantumul pensiilor celor care au lucrat
în învăţământ, care este acum în jurul
sumei de 1.000 de lei.

ficientul maxim la care poate ajunge un
profesor care are o vechime de peste 25 de
ani în învăţământ este de 2,76, pe o scară
ierarhică de la 1 la 12. Consecinţa directă a

poziţionării în treimea inferioară a grilei de
saliarizare va fi neatragerea tinerilor performanţi către cariera didactică şi prăbuşirea
definitivă a actului instructiv-educativ.

Marţi, 2 octombrie, între orele 12:00 şi
14:00, concomitent cu pichetările din
reşedinţele de judeţ, SLIPC a organizat o
pichetare a Instituţiei Prefectului Judeţului
Cluj, finalizată, cu înmânarea unui memoriu către prefect.
Prof. Dan Istrate
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Consiliul Judeţean Cluj a premiat excelența în educație
Consiliul Judeţean Cluj, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, a organizat Gala
Excelenței Clujene 2017, eveniment derulat anual la nivel județean cu scopul de a premia elevii care
au obținut rezultate remarcabile la olimpiadele și concursurile școlare pe discipline (internaționali,
calificați în loturile naționale, premii I, II și III, mențiuni și medalii), precum și unitățile școlare din
care aceștia provin și profesorii care i-au pregătit în cursul anului școlar precedent.

Colegiul National „Mihai Viteazul” Turda
a avut patru premianți în cadrul Galei de la Cluj
ȚIGĂNILĂ ADELAANDREEA – MENȚIUNE la etapa națională
a olimpiadei de BIOLOGIE și
calificarea la OLIMPIADA PENTRU ȘTIINTE A UNIUNII EUROPENE, profesor LIGIA MINICAN;

MENȚIUNE la etapa națională a
olimpiadei de LIMBA ENGLEZĂ, profesor CRISTINA MOLDOVAN;

•

• OPREA ALEXANDRU DANIEL – MEDALIE DE ARGINT la
etapa națională a olimpiadei de
FIZICĂ, profesor DUMITRU
GEORGESCU;

• PETHO ROBERT ISTVAN –
MENȚIUNE la etapa națională a
olimpiadei de CHIMIE profesor
DORINA PETROVAI;

„Felicitari elevilor şi profesorilor
premiaţi
în
cadrul
Galei
Excelenţeiîin Educaţie – 2017!”, a
transmis conducerea CNMV.

• DRĂGAN IULIA ANDREEA –

Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Turda - singura
școală gimnazială turdeană premiată la Gala Excelenței
Clujene 2017

Î

n cadrul Galei Excelenţei Clujene
2017, organizată de Inspectoratul
Şcolar Judeţean Cluj, în colaborare cu Consiliul Judeţean Cluj,
au fost premiate mai mult de 150 de echipe
de succes elev- profesor din domeniile
teoretic şi special, luni, 2 octombrie 2017.
Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Turda a
fost fost singura școală gimnazială din
Turda premiată pentru performanțele
deosebite obținute în anul școlar 20162017 de elevii:

de Fizică- medalie de bronz - prof. Olga
Rișcău
Simon Olivia - Olimpiada Națională de
Limba și Literatura Română – mențiune prof. Laura Miron
Suntem onorați de această recunoaștere a
performanței în educație și ne dorim ca an
de an să fim în fruntea școlilor de elită din
județul Cluj.
Conducerea şcolii felicită elevii, părinții și
cadrele didactice!

Cantor Alexandru - Olimpiada Națională

Muncă, rezultate şi excelenţă la Şcoala Gimnazială
„Mihai Vodă”, Mihai Viteazu

Î

bilitate de 100% şi media 8,13),
premiile obţinute la olimpiadele şi
concursurile naţionale şi judeţene,
proiectele internaţionale şi cele
naţionale derulate în şcoală, ne-au
propulsat pe un bine meritat loc I
în rândul şcolilor din mediul rural,
păşind cu încredere în rândul
celor mai bune şcoli din judeţul
Cluj.

n cadrul „Galei Excelenţei în educaţie”,
desfăşurată în data de 2
octombrie 2017 la Casa
de cultură a studenţilor din ClujNapoca, Şcoala Gimnazială
„Mihai Vodă” din comuna Mihai
Viteazu a obţinut pentru a doua
oară Diploma de merit pentru
implicarea în dezvoltarea învăţământului rural.

Suntem conştienţi că aceste rezultate nu ar fi fost posibile fără o
colaborare între toate cadrele
didactice, elevi şi părinţi.

La festivitatea de premiere,
organizată de ISJ Cluj în colaborare cu Prefectura şi Consiliul
judeţean Cluj au participat doamnele profesoare Arion Daniela
Maria-directorul şcolii şi Gombasi Gabriela-director adjunct.
În acelaşi cadru festiv doamna
profesoară Farcaş Mihaiela şi
elevele Raţiu Andreea şi Vovea
Mădălina au primit Diplomă de

Şcoala se bucură de sprijin deosebit din partea Consiliului local,
al Primăriei comunei Mihai
Viteazu şi în special al domnului
primar, Zeng Ioan.
excelenţă pentru rezultatele
deosebite obţinute la olimpiada

naţională de ştiinţe socio-umane,
2016.

Rezultatele foarte bune la
Evaluarea Naţională (promova-

Director,
prof. Arion Daniela Maria
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Excelență în educație, la Câmpia Turzii.
„Electro-olimpicii” de la Colegiul Tehnic
„Victor Ungureanu”, premiați pentru rezultatele
obținute în anul școlar 2016-2017

T

rei elevi și doi profesori
din cadrul Colegiului
Tehnic „Victor Ungureanu” din Câmpia Turzii au fost
premiați de către Inspectoratul
Școlar Județean Cluj în cadrul
primei Gale a Excelenței Clujene
în Educație din acest an pentru
rezultatele deosebite obținute la
Olimpiadele Naționale din cadrul
Disciplinelor Tehnice: Electrotehnică, Automatizări și Telecomunicații, respectiv Electric,
Electrotehnic, Electromecanic în
anul școlar 2016- 2017.
Gala Excelenței Clujene 2017 a
avut loc pe parcursul a două zile.
Astfel, luni, 2 octombrie, în
cadrul Casei de Cultură a
Studenţilor au fost premiate
echipele profesor-elev de succes
din domeniile tehnic, urmând ca
pe 5 octombrie, în incinta Auditorium Maximum din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” să aibă
loc cea de-a doua parte a galei,
care a inclus domeniul vocațional
(artistic şi sportiv).
Elevii Denis Damian Buduian,
Gabriel Giurgiu și Robert David
Kis, dar și profesorii ingineri
Cornel Corovei și Marcel Man
care i-au pregătit, au fost premiați
în mod individual, la un an după
ce Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu” a primit un premiu special
pentru implicarea în dezvoltarea
învățământului profesional și
tehnic.

de an „electro-olimpici” universității clujene, cum de altfel s-a
întâmplat și acum. Gabriel
Giurgiu și Denis Damian Buduian
sunt deja boboci, urmând ca
Robert David Kis să le calce pe
urme la finalul clasei a XII-a.
„Anul acesta, pe lângă olimpici,
încă șase elevi din clasa a XII-a,
colegi cu Denis și Gabriel, au fost
admiși în cadrul Universității
Tehnice din Cluj-Napoca”, a mai
spus Marcel Man.
Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu” din Câmpia Turzii a obținut în
ultimii zece ani rezultate
deosebite la olimpiadele cu profil
tehnic, detronând de multe ori
liceele cu profil din Cluj-Napoca.

Trei locuri pe podium
Elevii Colegiului Tehnic „Victor
Ungureanu” au obținut în anul
școlar 2016-2017 locuri fruntașe
la faza națională a Olimpiadei la
discipline din aria curiculară
Tehnologii, domeniile: Electric,
Electrotehnic, Electromecanic,
respectiv Electronică, Automatizări, Telecomunicații. În cadrul
concursului desfășurat în perioada 24-28 aprilie 2017 în Râmnicu
Vâlcea, colegiul a obținut trei
locuri II. Mai mult, în acest an,
Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu” din Câmpia Turzii a fost
singura unitate de învățământ din

județul Cluj care a reușit să obțină
premii în cadrul olimpiadelor cu
profil tehnic.
„Ceea ce am obținut anul acesta a
fost o premieră pentru Colegiul
Tehnic „Victor Ungureanu” din
Câmpia Turzii. Am avut trei elevi
participanți la olimpiadele tehnice
și toți au venit acasă cu premii.
Atât eu, cât și Cornel Corovei, ne
dorim să ne menținem în top, să
fim performanți și să facem
cunoscute atât numele colegiului,
cât și numele orașului nostru la
nivel național, prin munca pe care
o depunem pe parcursul unui

întreg an școlar, atât în cadrul
orelor, cât și în cadrul orelor de
pregătire speciale. Avem elevi
pasionați pe care ne dorim să îi
ajutăm să ajungă departe. Atât în
cadrul olimpiadelor naționale, cât
și în viață”, a declarat Marcel
Man.
În urma reușitei, toți cei trei elevi
au fost declarați admiși la facultăți
din cadrul Universității Tehnice
Cluj-Napoca. În total, în cadrul
tuturor secțiilor UTCN anul
acesta au fost admiși 131 de olimpici proveniți din toate orașele
țării. Câmpia Turzii „livrează” an

În octombrie 2016, în cadrul
Galei de Excelență organizată de
Inspectoratul Școlar Județean
Cluj, colegiul a obținut un premiu
special pentru implicarea în
dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic.
Anul acesta, în cadrul celor două
gale au fost premiați la Cluj
aproximativ 500 de elevi și
profesori. Echipa formată din
Denis Damian Buduian, Gabriel
Giurgiu, Robert David Kis,
Cornel Corovei și Marcel Man a
fost singura echipă din Câmpia
Turzii premită în cadrul galei de
luni, cea care a vizat domeniul
tehnic.

Ziua Educaţiei la Şcoala Teodor Murăşanu Turda

Z

iua Educației a fost marcată la
Școala Gimnazială ”Teodor Murășanu” prin activități educative
școlare și extrașcolare, dintre toate remarcându-se o competiție sportivă aflată la
prima ediție: Cupa Dascălului. La
competiție au participat elevi ai claselor a
III-a și a IV-a de la școlile ”Teodor
Murășanu” și ”Andrei Șaguna”, disciplinele sportive alese de organizatori fiind
fotbal (băieți) și atletism (fete).
Profesorii organizatori - Mircea Mureșan,
Florin Potora și Bogdan Tolan – au
remarcat entuziasmul și implicarea micilor
sportivi și au caracterizat activitatea ca
fiind una de succes, fapt care trebuie să
ducă, în viitor, la lărgirea competiției la
nivel local.
Organizatorii țin să mulțumească și pe
această cale sponsorilor care au fost de
acord să susțină activitatea competițională
a micilor sportivi: cofetăriile ”Rusalca” și
”Dana”.
Pe lângă premiile dulci oferite tuturor
participanților, câștigătorii au primit și
diplome care să ateste rezultatele obținute.
Rezultatele finale ale competiției sunt:

Atletism:
Baieti:
Premiul I: Răzvan Zeic, Școala Gimnazială ,,Andrei Șaguna" clasa a IV-a B
Premiul II: Eucentiu Covaci, Școala Gimnazială ”Teodor Murășanu” clasa a III-a C
Premiul III: Andrei Jurca, Școala Gimnazială ”Teodor Murășanu” clasa a III-a A
Fete:
Premiul I: Selena Martin, Școala Gimnazială ”Teodor Murășanu” clasa a III-a A
Premiul II: Alexandra Major, Școala Gim-

nazială ”Teodor Murășanu” clasa a IV-a A
Premiul III: Delia Irimia, Școala Gimnazială ”Teodor Murășanu” clasa a III-a A

Premiul pentru cel mai bun portar:
Laurențiu Șandor Școala Gimnazială
”Teodor Murășanu” clasa a IV-a A

Fotbal:
Locul 1 Echipa de fotbal Școala Gimnazială ”Teodor Murășanu”
Locul 2 Echipa de fotbal Școala Gimnazială ,,Andrei Șaguna"

Premiul pentru cel mai bun marcator : Pop
Darius Școala Gimnazială ”Teodor Murășanu” clasa a IV-a A

Premiul pentru cel mai bun jucator:
Laurențiu Șandor Școala Gimnazială
”Teodor Murășanu” clasa a IV-a A

Felicitări tuturor!
Director
Școala Gimnazială ”Teodor Murășanu”
Turda
Prof. Gianina Matei
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Acțiune de capturare a câinilor fără stăpân
în perioada 09.09- 03.10.2017, la Câmpia Turzii
Sergiu JUCAN

Î

n perioada 09.03- 03.10.2017 s-au
desfășurat, în baza contractului de
servicii încheiat cu Asociația Centrului
de Ecarisaj Turda, un număr de șapte
acțiuni de ecarisare a zonei teritorial-administrative, constând în identificarea și strângerea
câinilor fără stăpân, care circulă liber, fără
însoțitor pe domeniul public al municipiului.
Acțiunile întreprinse au vizat întreaga zonă a
municipiului, capturându-se un număr de 50

câini, dintre care doi au fost identificați ca având
microcip.
Câinii au fost preluați cu proces verbal, în baza
formularului individual de capturare, de către
echipa de ecarisaj și transportați pentru aplicarea
prevederilor legale în adăpostul propriu, amenajat în localitatea Turda, str. Bogata, jud. Cluj.
Proprietarii câinilor identificați prin microcip au
fost sancționați contravențional conform HCL
nr. 58/2017, cu privire la lăsarea fără supraveghere pe domeniul public a câinilor deținuți și au
fost notificați în vederea revendicării acestora.

Filmul „Usturoi”
în Salina Turda

Camere de supraveghere
în Salina Turda

21

de camere de supraveghere vor
monitoriza Salina Turda, cu funcționalități de analiză și de transmisie live
pe YouTube de la o înălţime de 70 m.

Un adevărat muzeu de istorie a mineritului în sare
din Transilvania, aceasta are o medie de 600.000 de
vizitatori anuali, fiind una dintre principalele
atracții turistice din Ardeal. Datorită interesului în
creştere şi a planurilor de expansiune, administratorii Salinei Turda au dorit să extindă sistemul de
supraveghere video analogic instalat acum cinci
ani, astfel încât angajaţii să poată monitoriza
eficient spaţiile publice importante şi zonele
tehnice sensibile.

M

iercuri, 11 octombrie 2017, orele 11:30 va avea loc proiecția
filmului „Usturoi”, producția regizorului Lucian
Alexandrescu, eveni-ment găzduit de Salina Turda și organizat
de Centrul de zi și Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane
vârstnice din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială în
parteneriat cu Centrul Rațiu pentru Democrație.
Proiecția face parte din evenimentul „Luna seniorului” organizat pe
parcursul lunii octombrie și este dedicată persoanelor trecute de pragul
pensionării.
Menționăm faptul că accesul în Salina Turda este gratuit pentru toți pensionarii în fiecare a doua zi de miercuri din lună, iar participarea la
proiecție este gratuită pentru toți turiștii aflați în salină.

“Având în vedere siguranţa vizitatorilor, precum şi
dorinţa de a monitoriza anumite sisteme mecanice,
am ales o soluţie de supraveghere video performantă, uşor de implementat şi, nu în ultimul rând,
cu un potenţial nelimitat de dezvoltare”, a declarat
Maria Simona Baciu, director general al societăţii
Turda Salina Durgău.
Soluţia a fost propusă de Green Security. Salina a
obţinut o mai bună acoperire a spaţiului destinat
publicului şi o modalitate mai eficientă de a
identifica potenţiale probleme tehnice, precum
monitorizarea agregatelor ce acţionează roata
panoramică.

Proiectul are în vedere supravegherea punctelor
esenţiale din zona publică (locul de joacă pentru
copii, zona de lift, lacul, accesul pe scara Bogaţilor,
zona Crivacului, zona balcoanelor) şi anumite
spaţii de depozitare. Pentru zonele cele mai vizitate
personalul de securitate poate constata rapid orice
fel de tentativă de furt şi să monitorizeze vizitatorii,
identificându-i pe cei ce se resimt datorită condiţiilor specifice din interiorul salinei (efectul sării).
Administratorii nu permit accesul copiilor sub trei
ani în locaţie sau persoanelor de peste 65 de ani fără
acordul unui medic. De asemenea, este interzis
accesul persoanelor cu astm bronşic, din cauza
posibilelor complicaţii. Prin realizarea monitorizării în timp real, agenţii de securitate pot detecta
orice persoană ce se resimte, putând transmite
locația acesteia personalului medical.
Managerii pot avea acces securizat la imagini live
chiar dacă nu sunt prezenţi în salină. Administratorii vor să folosească funcţionalitatea camerelor
pentru numărarea persoanelor aflate într-o anumită
zonă.
Salina se ventilează în mod natural, putând susţine
cu aer doar un anumit număr de persoane. Sistemul
de supraveghere împreună cu o aplicație de analiză
video vor putea semnala din timp atingerea pragului maxim de vizitatori.
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Doi clujeni au ajuns în arest pentru 30 de zile
pentru că au cultivat cannabis
P

La locul de domiciliu al femeii,
poliţiştii au descoperit şi ridicat
74 de plante de cannabis, ajunse
la maturitate şi 100 de răsaduri de
plante de cannabis, într-o seră.

oliţiştii din Cluj şi
procurorii D.I.I.C.O.T.
cercetează trei persoane
care ar fi cultivat cannabis în scop
de comercializare. Cei în cauză au
fost reţinuţi pentru 24 de ore, iar
ulterior arestaţi preventiv/ la
domiciliu.

De asemenea, în imobil au fost
găsite 3 kilograme de cannabis în
cutii sau la uscat, în beci.

Marți, poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii
Organizate Cluj-Napoca şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj, au depistat în flagrant
delict, în cartierul Iris, din ClujNapoca, o femeie şi un bărbat
care ar fi recoltat plante de cannabis. Asupra acestora au fost găsite
56 de plicuri cu cannabis.
Persoanele au fost identificate,
stabilind că este vorba despre o
femeie, de 31 de ani, şi un bărbat,
de 23 de ani, din Cluj-Napoca.

În urma prezentării acestora în
faţa instanţei, doi dintre ei au fost
arestaţi preventiv pentru 30 de
zile, faţă de unul fiind dispusă
măsura arestului la domiciliu.
La percheziții au participat și
jandarmi din cadrul Grupării de
Jandarmi Mobile Cluj-Napoca.
Diana Felicia Ogradă, Sergiu
Aluaş și Paul Adrian Maja sunt
clujenii depistați cu cultura de
cannabis din cartierul Iris.

De asemenea, au fost efectuate
percheziții la domiciliile celor
două persoane depistate în
flagrant, fiind identificată și a

treia persoană bănuită de
comiterea faptei, un bărbat, de 41
de ani, din Cluj-Napoca.

Cercetările continuă, sub aspectul
comiterii infracțiunii de trafic de
droguri de risc.
(IJP Cluj)

Tânărul din Câmpia Turzii prins în flagrant
timp ce ridica un colet cu droguri rămane
după gratii
La începutul acestei luni, Tribunalul Cluj a
decis ca Andrei Ciprian Cobzariu să mai
stea după gratii încă 30 de zile.

Sergiu JUCAN

U

n tânăr în vârstă de 27 de ani, din
Câmpia Turzii, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile la începutul lunii septembrie după ce oamenii
legii l-au fost prins în flagrant delict că ridica un colet primit din Spania cu droguri. I
se aduc acuzaţii de trafic de droguri de risc
şi mare risc, respectiv deţinere de droguri
de risc fără drept pentru consum propriu.
Potrivit DIICOT, bărbatul de 27 de ani este
Andrei Ciprian Cobzariu, locuieşte în
Câmpia Turzii şi îi sunt aduse acuzaţiile de
trafic de droguri de risc şi de mare risc şi
deţinere de droguri de risc fără drept pentru
consum propriu. „În cauză, există suspiciunea rezonabilă că în cursul lunii septembrie 2017 inculpatul Cobzariu Andrei
Ciprian a procurat din Spania, în vederea

”În baza art.348 alin.2 C.pr.pen. rap. la
art.207 alin.4 C.pr.pen. constată legalitatea
şi temeinicia măsurii arestării preventive şi,
în consecinţă, menţine, pe o durată de 30 de
zile, măsura arestării preventive dispusă
faţă de inculpatul C.A.C., deţinut în prezent
în Arestul I.P.J. Cluj.Potrivit art.275 alin.3
C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de
stat rămân în sarcina acestuia.
Cu drept de contestaţie în termen de 48 de
ore de la comunicare cu procurorul şi
inculpatul”, se arată în soluția pe scurt.
comercializării, cantitatea de 196,8 grame
cannabis, şi 20 de comprimate de MDMA
care i-au fost livrate prin intermediul unei

firme de coletărie cu punct de lucru în
Sebeş, judeţul Alba“, susţin procurorii
DIICOT, într-un comunicat.

Ulterior, Ciprian Andrei Cobzariu a formulat o contestație împotriva soluției date de
judecător.

Hoți de lemne prinși de polițiști. Au furat copaci
în valoare de peste 100.000 de lei, de la Băișoara
P

olițiștii clujeni au efectuat percheziții la mai multe persoane
acuzate de tăiere ilegală şi furt de
arbori dintr-o pădure din Băișoara, prin care
ar fi cauzat un prejudiciu de peste 100.000 de
lei.
”La data de 4 octombrie a.c., poliţiştii
Inspectoratului de Poliţie Judeţean ClujSecția 9 Poliție Rurală Turda au efectuat 3
per-cheziţii domiciliare pe raza comunei Iara,
la locuințele a 7 persoane, bănuite de tăiere
ilegală şi furt de arbori”, informează IPJ Cluj.
Conform oamenilor legii, în perioada aprilie
2016 – septembrie 2017, cei în cauză, cu

vârste între 17 și 31 de ani, din comuna Iara,
ar fi tăiat şi sustras material lemnos, dintr-o
pădure din localitatea Băișoara. Prejudiciul
cauzat a fost estimat la peste 100.000 de lei.

În urma perchezițiilor au fost ridicate 6
motofierăstraie mecanice, un fierăstrău manual, 6 atelaje hipo, special amenajate pentru
transportul buştenilor, precum și chingi,
lanţuri și material lemnos.
Polițiștii au pus în executare 8 mandate de
aducere, iar faţă de 6 persoane a fost luată
măsura reţinerii, pentru 24 de ore, după care
cei reținuți vor fi prezentați magistraților, cu
propuneri de măsuri preventive.
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EDITORIAL
Oul lui Vosganian
Emil HĂLĂŞTUAN

I

ată că anii nu au trecut
în zadar, cu sutele.
După oul lui Columb,
un alt ou, de această dată contemporan cu locuitorii României, din
secolul XXI, poate ajunge la
celebritate, deși nici prin cap nu ia trecut una ca asta. Dar i-a trecut
lui Varujan Vosganian, senator în
Parlamentul României și membru
ALDE, partid ce face parte,
împreună cu PSD, din coaliția
aflată la guvernare.
Odată stabilite coordonatele prin
care am localizat teatrul de
operațiuni, se cuvine întreprinsă o
cercetare, pentru a afla ce-i cu oul
lui Vosganian. Așa că, hai fuguța
la prima sursă de informare,
facebook-ul, să vedem ce știe
”rețeaua de imbecilizare” despre
tărășenia cu oul: ”Fiecare ou
mâncat de la găina din curte
văduvește bugetul de cincizeci de
bani”, a decretat armeanul pe
pagina sa de facebook. Și Varujan
Vosganian și-a continuat raționamentul: ”Să presupunem că
folosim, în demonstrația noastră,
două găini ouătoare. Una dintre
ele aparține unei ferme, cealaltă
unui coteț. Oul fermierului va lua
calea pieței și va fi vândut, în
medie, cu 1 leu (pentru ouăle ecologice ceva mai mult, pentru
celelalte ceva mai puțin). Oul
gospodarului va trece direct din
coteț în tigaie.

Oul vândut va aduce bugetului
TVA, impozit pe profit și pe
dividende, impozit pe salarii și
contribuții la asigurările sociale.
La asta se adaugă faptul că, la
rândul lor, salariile și profiturile
obținute din producția fermierului, din prestațiile angrosistului
și din serviciile supermarketurilor
reintră în circuit și generează
iarăși impozite și taxe. În schimb,
oul din coteț, în drumul său spre
tigaie, nu produce niciun ban”.
Bravos, coane Vosganianule!
În contrapondere la raționamentul
armeanului se poate face următoarea demonstrație. Se pleacă de
la axioma ce zice că ”un nebun
aruncă piatra în fântână și zece
deștepți sar în apă, să readucă
bolovanul la suprafață”. Așa și cu
povestea lui Varujan Vosganian.
Dacă, nu zece, ci numai vreo doi
”deștepți” sar după oul aruncat de
senatorul ALDE în fântâna tuturor
posibilităților, iar acești doi
”sportivi” se întâmplă să fie și
miniștri, unul pe la Finanțe și altul
plasat în ierarhie așa, mai aproape
de ”șeful ăl mare” contribuabilul
cu coteț la curte și proprietar de
găini productive se poate pomeni
că-i bate ANAF-ul la poartă, să-i
numere ouăle!
Varujan a aruncat piatra, dar cum
o scoatem? O soluție pentru bugetul consolidat, cam șubred după
majorările operate asupra salari-

ilor bugetare, ar putea-o reprezenta conferirea statutului de contribuabil găinilor ouătoare. Ce? Nu
s-au mai văzut prin Evul Mediu,
ba și mai către zilele noastre,
animale judecate și condamnate
pentru infracțiuni pe care bietele
patrupede or zburătoare habar nu
aveau că le-ar fi comis? Ba s-au
văzut! Atunci, găini contribuabile
de ce nu s-ar putea vedea? Cum
de ce? Ca să plătească impozite și
taxe la bugetul statului! Cum să
plătească?, ar putea întreba iarăși
cârcotașii, că doar păsările acestea
de ogradă nu au uzul rațiunii, deci
nu sunt responsabile pentru
faptele lor. Că nu degeaba se
spune despre câte o reprezentantă
a sexului slab că ”nu are minte
nici cât o găină” expresie ce ar
reprezenta superlativul lipsei de
rațiune, deoarece despre pasărea
pomenită se crede că nu ar avea
creier deloc.
Aha! Uite așa poate intra în scenă
și ministrul Justiției, cu un amendament potrivit căruia se pun
găinile sub tutelă. A cui tutelă? A
proprietarului păsării cu pricina.
Că doar se știe, din trecutul
”minerios” că ”cine gândește,
plătește”. Găina nu poate gândi,
pentru că ea muncește, ca să producă ouă. Proprietarul gândește,
proprietarul să plătească!

seacă, armeanul, aflat permanent
de serviciu la Parlament, se va
pricepe, chiar dacă involuntar, să
participe la consolidarea bugetului consolidat, prin stoarcerea, la
maximum, a posibilităților oferite
de axioma ”Noi muncim, nu
gândim!” de aleasă amintire
pentru
bucureșteni,
pentru
intelectuali, pentru ”golani” și
pentru Europa civilizată, în
general.

Și uite așa, Varujan Vosganian se
află pe calea cea bună și dacă alții
se pricep să scoată bani din piatră

Și, prin exercițiul aritmeticofinanțist cu oul, a mai reușit
Varujan Vosganian o performanță:

M-a făcut să pricep, când nu mai
aveam nicio speranță în direcția
aceea, înțelesul versurilor din
refrenul unui cântec fredonat în
draci pe la chermezele și în
excursiile studențești din Epoca
de Aur: Ocrotiți găina / Căci găina
ne dă nouă / Lapte, brânză, unt și
ouă! Rușii au o vorbă: Când balta
nu are pește și racul ține loc de
pește! Pesemne că și în Epoca de
Aur și în mintea guvernanților de
azi zicala cu peștele și cu racul se
va fi tradus cam așa: Când bugetul
n-are vacă și găina ține loc de
vacă!

Luni se întrerupe
furnizarea apei
potabile în Turda

Seară de
romanţe
la teatru

Pungile din plastic, cu sau fără
mâner, INTERZISE. Amenzi între
15.000 și 25.000 de lei

Compania de Apă ARIEŞ anunță întreruperea furnizării apei potabile în data de
09.10. 2017, între orele 08.00 – 18:00, în
municipiul Turda, la imobilele situate pe Str.
Ștefan cel Mare, partea dreaptă, de la podul
peste râul Arieș, Oficiul comercial Electrica
Furnizare S.A., până la intersecția cu Str. 22
Decembrie 1989.

Pungile din plastic, cu sau fără mâner, INTERZISE. Amenzi între 15.000 și 25.000 de lei
Guvernul vrea să interzică, potrivit unui proiect de lege aprobat ieri, introducerea pe piața
națională, de la 1 iulie 2018, a pungilor de transport din plastic subțire și foarte subțire cu
mâner, iar începând cu 1 ianuarie 2019 interzicerea comercializării acestora.

Întreruperea este cauzată de efectuarea
lucrarilor de reabilitare la rețeaua de
distribuție a apei potabile.

Asociația Turda Tin în colaborare cu
Casa de Cultură, Teatrul Aureliu
Manea și Centrul de Zi din Turda,
organizează joi, 12 octombrie, o
seară de romanțe. Cei care vor încânta publicul, cu frumoasele melodii de
dragoste, vor fi Lenuța Borza, Viorel
Suciu, Letiția Turcu, Elena Bodea și
Sebastian Zăhan, acompaniați de
Ștefan Ioanovici vioară, Elena
Lungu, pian, Nelu Kersedi acordeon
și Cristian Goia contrabas.

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

Evenimentul va avea loc în sala mare
a Teatrului Aureliu Manea din Turda
și va începe la ora 19.00. Intrarea
este liberă.
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În atenția beneficiarilor terenurilor în suprafață de 300 m.p.
atribuite în folosință gratuită în vederea construirii
de locuințe proprietate personală

B

eneficiarii terenurilor în
suprafață de 300 m.p. destinate construirii unei
locuinţe proprietate personală
obținut în baza H.C.L. nr. 85 din
23.07.2015, sunt invitați la sediul
Primăriei Municipiului Câmpia
Turzii, str. Laminoriștilor nr. 2 Serviciul Evidența și Gestiunea
Patrimoniului, camera 34, până la
data de 31.10.2017, să depună o
copie a autorizației de construire
precum și procesul verbal de
începere al lucrărilor.
Potrivit art. 4 alin. (9) din contractele de împrumut de folosință
modificate prin actul adiţional nr.
1 din 17.10.2016, în termen de un
an de la data preluării terenului
beneficiarii sunt obligaţi să depună documentele enumerate mai
sus.
În cazul neînceperii construcţiei
în termen de un an de la atribuirea
terenului, în temeiul art. 6 alin. (1)

lit. c) din contract, acesta încetează de plin drept şi fără intervenţia
instanţei de judecată la simpla
notificare a proprietarului terenului.
Vă precizăm că în conformitate cu
art. 6, alin (1) și (2) din Legea nr.
15/2003 - Beneficiarii terenului
pentru construirea unei locuințe
proprietate personală sunt obligați
să înceapă construcția locuinței în
termen de un an de la data
atribuirii terenului și să o realizeze cu respectarea prevederilor
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și că în cazul nerespectării
condițiilor prevăzute mai sus, prin
hotărâre de consiliu local li se va
retrage beneficiarilor dreptul de
folosință asupra terenului atribuit.
PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

Scrisoare deschisă adresată primarului Dorin Lojigan
și presei locale

Sergiu JUCAN

Î

n aceste zile o scrisoare deschisă semnată de către grupul
persoanelor care își desfășoară
activitatea în Piața Unirii din
Câmpia Turzii a fost adresată primarului
municipiului Câmpia Turzii, dar și presei locale, scrisoare prin care semnatarii
se manifestă împotriva unor nereguli:
“Neregulile: Toată vara a funcționat
căldu-ra în calorifere, fără a avea apă
caldă constant, iar cu venirea timpului

rece nu avem nici căldură (dimineața),
nici apă caldă” – se atrage atenția în
scrisoare, care arată și răspunsul venit
din partea conducerii pieței:
“Răspunsul șocant din partea conducerii
Pieței, reprezentată de doamna Filip, a
fost următorul: că au pierderi dacă se dă
apă caldă și căldură la oameni și că are
boiler hala, doar că nu face față” şi tot în
scrisoare se mai face referire la faptul că
toate astea se petrec în timp ce “în
birourile care aparțin de piață este cald și
bine”.
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ACTUALITATE

Rodica Rusu și Simion Dolha,
noii președinți ai Organizațiilor
de Femei și de Pensionari ale
PNL Turda!

ZIARUL 21
09 - 15 octombrie 2017

Turda: Cantitatea de spații verzi
pe locuitor, sub normele Uniunii
Europene
Emil HĂLĂŞTUAN

U

n turdean se poate bucura de o suprafață de spațiu verde de peste 13,5
ori mai mică decât cea prevăzută
de normele Uniunii Europene în
domeniu.

V

ineri, 6 octombrie 2017, au avut loc alegeri pentru configurarea noilor structuri de conducere ale Organizațiilor de
Femei și de Pensionari din cadrul PNL Turda, încheind astfel procesul de reorganizare internă a filialei. Mulțumim
reprezentanților organizației județene a OFL care au participat la
alegerile de la Turda.
Îi felicităm pe noii președinți Rodica Rusu și Simion Dolha și
echipele care au fost alese și le dorim mult succes în activitatea lor!

Organizația Femeilor Liberale
Câmpia Turzii și-a ales noul
președinte

Potrivit datelor înscrise în Registrul local al spațiilor verzi, unui
turdean îi revine o suprafață de
aproape 2 metri pătrați de parc
public, în timp ce Uniunea
Europeană a fixat un barem
minim de 26 de metri pătrați, pe
cap de locuitor, ce trebuia atins de
statele membre până în anul 2013.
Aprobat de Consiliul local în
ședința de vineri, 6 octombrie,
Registrul spațiilor verzi din municipiul Turda include patru parcuri,
a căror suprafață totală depășește
91 de mii de metri pătrați. Potrivit
recensământului populației și
locuințelor, în anul 2011 Turda
avea 47.744 de locuitori.
Cea mai mare suprafață o are
Parcul Tineretului, situat pe strada
Războieni, în apropierea Primăriei
Turzii. Acest parc măsoară 41 de
mii de metri pătrați.

Pe locul al doilea, potrivit Registrului spațiilor verzi din Turda, se
situează perimetrul ansamblului
Obelisc – Mormânt Mihai
Viteazu, cu o suprafață de 27 de
mii de metri pătrați, ce face parte
din categoria terenurilor degradate, cu plantații de arbori.
Al treilea ca mărime, cu o
suprafață de peste 13,1 mii de
metri pătrați, urmează Parcul din
Turda Nouă, iar cea mai mică
suprafață, de aproximativ 10,23
mii de metri pătrați, o are Parcul
Teilor, din cartierul Oprișani.
Parcurile din Turda ocupă a mia
parte din suprafața totală a orașu-

lui, de 91,43 de kilometri pătrați.
Pentru a atinge limita minimă a
standardelor Uniunii Europene în
ceea ce privește suprafața de
spațiu verde pe cap de locuitor,
Turda mai are nevoie de peste 1,1
milioane de metri pătrați de spații
verzi, ceea ce ar însemna de 12,5
ori suprafața celor patru parcuri ce
figurează acum în Registrul local
al spațiilor verzi.
Odată aprobat de Consiliul local,
prin grija Serviciului de urbanism
și amenajarea teritoriului, din
Primăria Turda, Registrul local al
spațiilor verzi va fi actualizat, în
primul trimetru al anului, pentru
anul anterior.

Baza 71 Aeriană, gazda predării-primirii
drapelului dintre reprezentanții ștafetei
veteranilor „Invictus”
Ada DURLAN

Î

n data de 22 octombrie 2017, ora 14.00,
Baza 71 Aeriană va fi gazda predării-primirii drapelului dintre reprezentanții ștafetei
veteranilor ”Invictus”. Ștafeta Veteranilor
”Invictus” este o acțiune sportivă voluntară care
implică militari și civili, având ca scop principal
promovarea valorilor naționale și a respectului pentru eroii Patriei. Baza 71 Aeriană va sprijini acest
eveniment prin participarea activă, atât prin alergare
cât și prin pedalare pe traseu, demonstrând încă o
dată că sacrificiul impune respect.

O

rganizația Femeilor Liberale Câmpia Turzii și-a ales
conducerea pentru următorii 4 ani. Alexandra Șerb este noul
PREȘEDINTE! Felicitări noii echipe și succes!

Georgiana Sima din Câmpia
Turzii aleasă vicepreședinte
TNL Cluj

S

âmbătă a avut
loc comitetul de
coordonare
județean TNL, unde Maria
Forna a fost desemnată ca
fiind noul președinte TNL
Cluj. Georgiana Sima din
Câmpia Turzii a fost
aleasă
vicepreşedinte
TNL Cluj.

Cu cât cresc RATELE la bancă
după majorarea indicelui ROBOR
Sergiu JUCAN

M

ediafax a dat publicității
un calcul prin care se
arată cu cât cresc ratele
la bancă în urma majorării
indicelui ROBOR. Conform calcului Mediafax, la un împrumut
de 10.000 lei creșterea ratei este
de 6lei/lună, în timp ce pentru un
împrumut de 250.000 lei, rata
lunii octombrie față de luna
precedentă este cu 7 lei mai mare.
Indicele Robor a crescut de la
0,8% în luna septembrie la 1,8%
în luna octombrie. Indicele Robor
la 3 luni se adaugă dobânzii comerciale în lei.
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Administrația Turzii solicită bani europeni
pentru reabilitarea fostului sediu al Securității

Emil HĂLĂŞTUAN

P

entru ca Poliția locală să
poată beneficia de un
sediu propriu, administrația publică turdeană trebuie să
cheltuiască 800 de mii de euro
pentru reabilitarea clădirii în care
a funcționat unitatea de Securitate
din Turda, amplasată pe strada Dr.
Ioan Rațiu, la nr. 30.
În ședința de îndată desfășurată
marți, 3 octombrie, membrii Consiliului local Turda au aprobat
documentația tehnico-economică
a proiectului ”Creșterea eficienței
energetice și reabilitarea clădirii
Serviciului Public Poliția Locală a
municipiului Turda”, pas necesar
în vederea completării documentelor necesare pentru depunerea
cererii de finanțare a investiției.
Principala sursă de finanțare a
lucrărilor de reabilitare a fostului
sediu al unității de Securitate din
Turda o constituie Programul

Operațional Regional (POR)
2014-2020, prin care se pot accesa fonduri ale Uniunii Europene,
pentru sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de
carbon și a utilizării, în clădirile
publice, a energiei obținute din
surse regenerabile. Pe lângă banii
europeni, la acoperirea costurilor
investiției vor contribui bugetul
Turzii și bugetul statului.
Potrivit documentației tehnicoeconomice aprobată de forul deliberativ turdean în ședința de
marți, 3 octombrie, creșterea eficienței energetice a clădirii se va
realiza prin refacerea izolației
termice a pereților clădirii, a
ferestrelor, a tâmplăriei și a tavanului de la ultimul nivel al
imobilului.
Printre lucrările prevăzute a se
executa în vederea îmbunătățirii
randamentului energetic al clădirii
proiectul prevede folosirea surselor regenerabile de energie (pa-

nouri solare), respectiv introducerea, reabilitarea și modernizarea
instalațiilor folosite pentru prepararea, distribuția și utilizarea
agentului termic prin care se asigură încălzirea imobilului și
furnizarea apei calde menajere.
În documentația tehnico-economică aferentă proiectului se prevede și înlocuirea corpurilor de
iluminat fluorescent și incandescent, cu becuri ce au o durată
mare de viață și un randament
energetic mai ridicat decât cel al
corpurilor de iluminat clasice.
Reabilitarea noului sediu al Poliției locale din Turda include și
înlocuirea, în întregime, a acoperișului clădirii de pe strada Dr.
Ioan Rațiu nr. 30, refacerea planșeurilor peste etaj, respectiv peste
parter, precum și a zidăriei de
rezistență și de compartimentare
de la mansarda imobilului, dar și
înălțarea, cu 20 de cm, a pardoselii subsolului.

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

Ai v
ă

zut?

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

Ai i
ntra
t?

Proiectul mai prevede și refacerea
integrală a elementelor decorative
de pe fațada clădirii: brâuri, frontoane, frize, ancadramente și ornamente. Prin reabilitarea clădirii,
emisia gazelor cu efect de seră se
va reduce de aproape 15 ori, de la
84 tone echivalent bioxid de carbon, anual, la circa 6 tone, iar
consumul anual de energie primară folosită pentru încălzirea clădirii și pentru producerea apei
calde menajere va scădea de peste
zece ori, de la circa 487,7 mii de
kWh, anual, la aproximativ 45,3
mii de kWh, anual.

clădire a funcționat sediul unei
unități a Serviciului Român de
Informații.

Clădirea, construită în anul 1931,
a servit drept sediu Biroului Siguranță din cadrul Poliției Turda,
până în august 1948, când Direcția Județeană de Securitate a
Poporului Turda a ocupat clădirea
de pe strada Dr. Ioan Rațiu nr. 30.

Potrivit documentației tehnicoeconomice aprobate de forul deliberativ turdean în ședința de
marți, 3 octombrie, lucrările de
renovare a clădirii se vor realiza
în doi ani și trei luni de la data
desemnării executantului lucrărilor, prin procedura licitației, ce va
avea loc în Sistemul Electronic de
Achiziții Publice (SEAP), conform legii.

După Revoluția din decembrie
1989, ce a parafat căderea regimului comunist din România, în

Ceafă de porc
Piept de pui
Mici black angus
Coaste porc

Fleică porc
Sandwich milano
Burger black
angus

Ţi-a
plăc
ut?

După părăsirea clădirii de unitatea
SRI, această structură a transferat
imobilul, cu titlu gratuit, Consiliului local din Turda.
Apoi, forul deliberativ turdean a
decis transferarea clădirii în folosința Poliției locale, ce funcționează într-un spațiu impropriu din
punct de vedere al dimensiunilor,
format din câteva încăperi închiriate în sediul Poliției Române.
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TANIRA

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

Transilvania Impact
produce şi vinde betoane

petreceri private - 0752-171277

În zona Unităţii militare

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

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

Noi îţi luminăm viaţa!
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Speranțele turdenilor pentru anul 2018: Pensionarea,
cu doi ani mai devreme, a salariaților din localitățile
cu poluare remanentă
povestea pensionării anticipate a
turdenilor s-a împotmolit la
Camera Deputaților, deoarece nici
Cordoș, nici Irimie nu au mai
intrat în Parlament în mandatul
2016-2020, așa că nu mai avea
cine să se îngrijească de soarta
proiectului legislativ pentru a
cărui argumentare Mircea Irimie
muncise doi ani.

Emil HĂLĂŞTUAN

C

etățenii din unele localități ce s-au pricopsit cu
surse permanente de
poluare se pot pensiona, la cerere,
cu doi ani mai devreme decât le
permite stagiul de cotizare, în
vreme ce persoane care au locuit,
așa cum cere legea, cel puțin 30
de ani în alte localități, la fel de
poluate, ca urmare a desfășurării
unor activități industriale sau a
unor exploatări, nu se regăsesc
între cetățenii cărora li se aplică
prevederile articolului 65 din
Legea 263, a pensiilor.
Deși Turda face parte din categoria localităților cu poluare
remanentă, cauzată de industriile
chimică, a materialelor refractare
sau a celor de construcții de
mașini, respectiv a materialelor de
construcții, locuitorii orașului,
care au trăit cel puțin 30 de ani în
această localitate, nu beneficiază
de reducerea, cu doi ani, a vârstei
de pensionare, la fel cum beneficiază cetățenii din Târgu-Mureș,
Copșa Mică, Baia Mare, Mediaș,
Suplacu de Barcău, Zlatna și
altele, din aceeași categorie, aflați
în situații similare.
În timpul mandatului său din
Camera Deputaților, ex-parlamentarul turdean Mircea Irimie
s-a străduit să obțină și pentru
Turda statutul de zonă cu poluări
remanente, ce ar permite pensionarea, cu doi ani mai devreme, a
persoanelor care au trăit cel puțin
30 de ani în oraș. Proiectul legislativ pregătit în acest sens de către
fostul deputat Mircea Irimie,

alcătuit din trei dosare cu circa o
mie de pagini, a rămas într-un
sertar al Senatului.
”După ce a trecut de 15-20 de ori
pe la membrii celor cinci comisii
de specialitate din Senat, proiectul
legislativ ce propunea introducerea Turzii între localitățile ai cărei
locuitori pot beneficia de reducerea, cu doi ani, a vârstei de pensionare, a primit aviz favorabil de
la patru comisii și una se afla în
pronunțare”, după cum a precizat
Mircea Irimie, proiectul său s-a
”încălecat” cu altele de același
gen. Senatorul de Turda, Alexandru Cordoș, inițiase un proiect
legislativ similar pentru Câmpia

Turzii, la fel cum alt parlamentar,
Laurențiu Coca, se străduia să
introducă orașul Râmnicu-Vâlcea
între localitățile ai căror cetățeni
urmau să beneficieze de prevederile articolului 65 din Legea pensiilor.
Puși în fața avalanșei de proiecte
legislative cu același conținut,
membrii Comisiei de Muncă și
Protecție Socială din Camera
Superioară a Parlamentului au
descoperit, într-un târziu, ceea ce
se putea vedea din avion, dar
aleșii nu au văzut: ”Scoatem o
singură lege, pentru toate
localitățile, nu zece legi, pentru
fiecare în parte”. Dar parlamen-

tarilor din Senat le-a venit mintea
de pe urmă în preajma sfârșitului
mandatului 2012-2016. Pe când
să dezbată, în plen, proiectul
legislativ inițiat de către senatorul
Alexandru Cordoș, în care s-au
contopit și inițiativele legislative
similare, promovate de Mircea
Irimie, pentru Turda și de
Laurențiu Coca, pentru RâmnicuVâlcea, ultimele trei ședințe ale
plenului Senatului nu s-au mai
ținut, din lipsă de cvorum.
Deși regula spune că o inițiativă
legislativă este adoptată tacit dacă
nu este supusă dezbaterii și
votului în plen vreme de trei
ședințe consecutive, după Senat

Dar, spre deosebire de alte
localități, Turda, reprezentată și
acum în Parlamentul României,
prin deputata Cristina Burciu, se
află într-o poziție mai favorizată.
”Cu câteva luni în urmă am vorbit
cu Cristina Burciu despre inițiativa mea legislativă și i-am predat
dosarele. Deputata de la PSD l-a
informat despre situația proiectului pe președintele Comisiei de
Muncă și Protecție Socială,
deputatul Adrian Solomon și
acum un grup de parlamentari din
Camera Deputaților lucrează la o
formă unitară a legii, ce urmează
să se aplice în toate localitățile din
țară, cu poluări remanente”, a
spus Mircea Irimie.
Cristina Burciu l-a asigurat, în
această săptămână, pe Mircea
Irimie că, peste circa două
săptămâni legea va fi supusă dezbaterii publice, timp de 30 de zile.
Fostul deputat turdean speră că,
cel mai târziu, la începutul primei
sesiuni parlamentare din 2018,
Camera Deputaților, for decizional în acest caz, va vota legea ce
va permite pensionarea, cu doi ani
mai devreme, la cerere, a persoanelor care au locuit cel puțin 30 de
ani la Turda.

Administrația turdeană încearcă decontaminarea
depozitului de deșeuri chimice periculoase
din Poșta Rât, din a doua încercare
Emil HĂLĂŞTUAN

D

upă mai bine de trei ani de când
lucrările de decontaminare a
sitului poluat istoric cu deșeuri de
la Uzinele Chimice, din Poștarât-Turda trebuiau încheiate, proiectul de reabilitare a
zonei infestate cu substanțe chimice periculoase (reziduuri de DDT, respective de
lindan) se află iarăși în faza de implementare. Unul din cele două proiecte
inițiate de ”administrația Matei” ajunse la
faza de implementare, cel ce vizează
decontaminarea unui teren cu o suprafață
de zece hectare, situat în cartierul turdean
Poștarât, are o valoare totală de peste 79,5
milioane de lei, ceea ce ”în traducere”
înseamnă circa 17 milioane de euro.
Încă din anul 2001, la Turda s-au
identificat șase depozite de deșeuri chimice
periculoase, amplasate astfel: depozit Batal
Arieş – 14.800 tone; depozit Constructorul
– 13.300 tone; depozit Poşta Rât – 18.500

tone; depozit DN1 – 13.800 tone; respectiv
depozitele de la fostele ferme Avicola și cel
situat pe malul drept al râului Arieș, în spatele stadionului municipal, ambele cu o
cantitate de deșeuri chimice periculoase
neprecizată.
Situl contaminat Poșta Rât, situat pe
malul stâng al râului Arieș, în extravilanul
municipiului Turda, ocupă o suprafață de
zece hectare. Studii realizate asupra sitului
Poșta Rât au demonstrat că pe suprafața
acestuia s-au depozitat, din anii 50 până în
anii 70 ai secolului XX, circa 10 mii metri
cub de deșeuri, echivalentul a 18.500 tone
de substanțe chimice poluante.
Ca urmare a activităților de depozitare
necontrolată a deșeurilor de DDT și ulterior a celor provenite de la fabricarea
hexaclorciclohexanului (HCH), în Poșta
Rât, a fost afectată pânza de apă freatică și
solul. Efectele negative ale poluării se
resimt de asemenea și asupra biodiversității
zonei. Rezultatele analizelor efectuate pe

probele de sol și de apă subterană au
evidențiat riscuri atât pentru mediu, cât si
pentru sănătatea umană, se precizează pe
site-ul sitului Poștarât.
În prima tentativă a autorităților locale
de decontaminare a sitului poluat istoric
din Poștarât, demersurile s-au împotmolit
din cauza licitațiilor publice pentru desemnarea executantului lucrărilor. Licitațiile,
mereu contestate și cu reclamanții având
câștig de cauză de fiecare dată, au întârziat
începerea lucrărilor până în vara anului
2014, la termenul la care acestea trebuiau,
de fapt încheiate. Pentru a nu pierde
finanțarea din fonduri europene, a unui
proiect în valoare de peste 80 de milioane
de lei, administrația locală turdeană,
condusă în acea perioadă de către primarul
Tudor Ștefănie, a comprimat durata de
execuție a decontaminării suprafeței de
zece hectare de teren la cinci luni, față de
cele 16 luni durata stabilită inițial. Dar cum
niciun potențial executant nu s-a încumetat

să se angajeze la executarea, în doar cinci
luni, a unor lucrări precum spălarea şi stabilizarea solului, ceea ce însemna eliminarea deşeurilor şi a vegetaţiei de la suprafaţa
terenului, excavarea solului contaminat, cu
concentraţii de peste 2 mg/ kg de HCH şi
tratarea pământului prin spălare sau prin
incinerare, în cazul concentraţiilor mari de
HCH, evacuarea reziduurilor de la operaţia
de spălare la un depozit de deşeuri
periculoase autorizat, așternerea unui strat
de sol vegetal, gros de o jumătate de metru,
pe o suprafață ce măsoară zece hectare,
deasupra solului tratat, de pe întreaga
suprafaţă a sitului şi replantarea de copaci,
proiectul a rămas în aer.
Prin fazarea proiectului, administrația
publică locală, condusă de Cristian Matei,
succesorul lui Tudor Ștefănie, din vara
anului 2016, la funcția de primar al Turzii,
a reușit să readucă în faza de implementare
decontaminarea sitului poluat istoric de la
Poșta Rât.
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U.A.T. Municipiul Turda, în parteneriat cu Idel Innovation SRL și
PROIS-NV, anunță lansarea proiectului “TURDA, ORAȘ INCLUZIV
- parteneriat local pentru bunăstarea socială a zonelor marginalizate
din municipiu”

O

Euro pentru proiectele de investiții identificate ca prioritare în strategie.

biectivul general al proiectului
este dezvoltarea comunităților
sărace și cu risc de excluziune
socială, prin implicarea membrilor acestora, în cadrul unui larg parteneriat local, în
dezbateri publice și în creionarea strategiei
de dezvoltare a propriei comunități într-un
mod inteligent, durabil și favorabil
incluziunii sociale, în concordanță cu
Strategia Europa 2020.
Valoarea proiectului este de 213.501 lei,
din care: 75.248 lei pentru activitățile
implementate prin liderul de parteneriat,
Municipiul Turda, care are o contribuție de
la bugetul local de 1.504,96 lei, 73.153 lei
pentru Pactul Regional Nord-Vest pentru
Ocupare si Incluziune Socială, și 65.100 lei
pentru IDEL INNOVATION SRL.
În cadrul proiectului se va realiza o

Proiectul include și inființarea Asociației
GAL URBAN TURDA, organism care se
va implica direct în animarea comunităților, astfel încât proiectele de finanțare
viitoare să vină în întâmpinarea nevoilor
din comunitățile marginalizate.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social
European prin Programul Operațional
Capital Uman, Axa Prioritară 5, Obiectivul
Specific 5.1.

Strategie de Dezvoltare Locală pentru
zonele urbane marginalizate, care va
include o listă indicativă de intervenții.

Aprobarea acestei strategii va permite
atragerea de fonduri nerambursabile prin
POR 2014-2020 și POCU de până la 7 mil.

Date de contact:
Primăria Municipiului Turda
Serviciul Finanțări Externe și Relații
Internaționale,
Manager Proiect, Bungărdean Codruța

„TURDA, ORAȘ INCLUZIV – parteneriat local pentru bunăstarea
socială a zonelor marginalizate din municipiu”

O

BIECTIVUL
PROIECTULUI
Obiectivul general al
proiectului este dezvoltarea
comunităților sărace și cu risc de
excluziune socială, prin implicarea membrilor acestora, în
cadrul unui larg parteneriat local,
în dezbateri publice și în creionarea strategiei de dezvoltare a
propriei comunități într-un mod
inteligent, durabil și favorabil
incluziunii sociale, în concordanță cu Strategia Europa 2020.
BUGETUL PROIECTULUI
Valoarea proiectului este de
213.501 lei, din care: 75.248 lei
pentru activitățile implementate
prin liderul de parteneriat,
Municipiul Turda, care are o
contribuție de la bugetul local de
1.504,96 lei, 73.153 lei pentru
Pactul Regional Nord-Vest pentru
Ocupare si Incluziune Socială, și
65,100 lei pentru IDEL INNOVATION SRL.
Partenerii au fost selectați printr-o
procedură de selecție conformă
cerințelor POCU, organizată înainte de scrierea cererii de finanțare.
CONTEXTUL PROIECTULUI
Proiectul se adresează ZONELOR CELE MAI DEFAVORIZATE DIN MUNICIPIU, cu gradul cel mai ridicat de saracie,
abandon scolar, somaj si cu o
buna parte a persoanelor asistate
social sunt:
1. Comunitatea de pe str. Margaretelor (Cartier Poiana);
2. Blocurile sociale din Cartierul
Oprisani (blocul L105, pe str.
Calea Victoriei nr. 132, bloc
ELTA, pe str. Tineretului nr. 2830);

3. Zona Industriala, cu: Comunitatea Fabrici, pe str. 22 Decembrie
1989 nr. 8-12, Comunitatea Teclu
(SOLVAY), pe str. Nicolae Teclu,
Comunitatea Colonia Cimentul,
str. Ariesului;
4. Comunitatea Barbu Lautaru, pe
str. Barbu Lautaru si Labirint, în
zona veche, istorică a municipiului.
ACTIVITĂȚILE
PROIECTULUI
Activitatea 1. Managementul proiectului
Activitatea 2. Informare si publicitate (postarea de afise în comunitățile defavorizate, comunicate
de presa de lansare şi la încheierea proiectului, conferințe de
presă, una la lansarea proiectului
şi una la încheierea proiectului,
distribuirea de pliante cu datele
proiectului
Activitatea 3. Înființarea noului
GAL conform cerințelor DLRC
(dezvoltare locală plasată sub
responsabilitatea comunităţii)
pentru perioada de programare
2014-2020
• la nivelul decizional al GAL
niciunul dintre actorii implicaţi
(sectorul public, sectorul privat,
societatea civila si comunitatea
marginalizata) nu vor putea detine
mai mult de 49% din drepturile de
vot. Astfel se asigura un proces
incluziv si transparent, diversitatea strategiei si o acoperire corespunzatoare a diferitelor sectoare
prin proiectele selectate;
• GAL-ul va alege un Comitet
Director, în conformitate cu
Modelul Cadru de SDL;
Activitatea 4. Delimitarea comunitatii marginalizate si a teritoriului SDL, inclusiv a zonei/zonelor

urbane marginalizate (ZUM)
• Acest proces de lucru va fi
realizat pe baza unui sondaj în teritoriul SDL si va implica obligatoriu activitati de cercetare pe
teren la nivelul zonelor distincte
incluse în teritoriu, cu accent pe
ZUM;
• studiul de referinta va pune în
evidenta caracteristicile socioeconomice, grupurile vulnerabile
si problemele fiecarei zone distincte din teritoriul SDL.

tatea comunitatii)
• lista indicativa de interventii va
identifica proiectele finantabile
din Fondul Social European, prin
POCU, din Fondul European de
Dezvoltare Regionala, prin POR,
precum si din alte surse de
finantare (daca este cazul).
Interventiile SDL care nu sunt
prevazute pentru finantare POR/POCU vor fi evidentiate în SDL,
cu mentionarea sursei de finantare.

Activitatea 5. Animarea partenerilor locali si mobilizarea comunitatii marginalizate vizate de SDL
• realizarea procesului participativ de animare, dezbateri locale:
- GAL-ul va organiza minim
cinci sedinte ale Comitetului
Director cu privire la 5 teme
specifice, iar fiecare sedinta a
Comitetului Director va fi precedata de o întrunire publica (pe
aceleasi teme), organizata de catre
facilitator în zonele urbane marginalizate adresate de SDL.

Activitatea 7. Activitate de inovare sociala
• Seminar/eveniment de dezbatere
publica cu tema principala: inovarea sociala privind actiuni de
promovare a voluntariatului în
comunitate (4 mese rotunde în
cadrul evenimentului)

Activitatea 6. Elaborarea SDL si a
listei indicative de interventii
• elaborarea strategiei, care va fi
aliniata la strategia de dezvoltare
a orasului, precum si la documentele strategice relevante;
• realizarea, în cadrul strategiei, a
unei liste indicative de interventii
prin care GAL considera ca vor fi
atinse obiectivele strategiei, precum si o alocare orientativa pentru fiecare din interventiile care
urmeaza a fi finantate din
POR/POCU.
• corespunzator listei indicative
de interventii, dupa finalizarea
proiectului, in Etapa III vor fi dezvoltate proiecte POR/POCU ce
vor fi depuse prin respectarea
mecanismului DLRC (dezvoltare
locală plasată sub responsabili-

REALIZAREA STRATEGIEI
VA PERMITE ACCESAREA
DE FINANȚĂRI NERAMBURSABILE DE PÂNĂ LA 7
MILIOANE DE EURO (70%
POR ȘI 30% POCU):
Din POCU (OS 5.1) se vor finanța
măsurile soft integrate destinate
comunității marginalizate vizate
de SDL,în următoarele domenii:
 domeniul educației – creșterea
accesului și participării la educația timpurie/învățământ primar
și secundar, inclusiv a doua șansă
şi reducerea părăsirii timpurii a
școlii;
 în domeniul ocupării – sprijin
pentru accesul și/sau participarea
pe piața muncii prin consiliere,
orientare, formare profesională,
evaluarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal, subvenționarea angajatorilor,
participarea la programe de ucenicie și stagii, susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității,

inclusiv a ocupării pe cont-propriu și a economiei sociale de
inserție etc;
 în domeniul dezvoltării/furnizării de servicii (sociale/
medicale/ medico-sociale); asistență socială;
 în domeniul combaterii discriminării sau segregării - campanii
de informare şi conștientizare/acțiuni specifice în domeniu,
inclusiv implicarea activă/voluntariatul membrilor comunității în soluționarea problemelor
cu care se confruntă comunitatea.
Din POR (AP 9) se vor finanța:
 investiţiile în infrastructura de
locuire - construirea/ reabilitarea/
modernizarea locuinţelor sociale;
 investiţiile în infrastructura de
sănătate, servicii sociale - reabilitarea/ modernizarea centre
comunitare integrate medicosociale;
 investiţiile în infrastructura de
educaţie - construirea/ reabilitarea/ modernizarea de unităţi de
învăţământ preuniversitar (creşe,
grădiniţe, şcoli primare, şcoli
gimnaziale etc.);
 investițiile în amenajări ale
spațiului urban degradat al
comunității defavorizate - construcția/ reabilitarea/ modernizarea
clădirilor pentru a găzdui diferite
activități sociale, comunitare, culturale, agrement și sport etc.;
 crearea/ reabilitarea/ modernizarea spațiilor publice urbane străzi nemodernizate, inclusiv
reabilitarea/ modernizarea utilităților publice, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone
pietonale și comerciale etc.;
 construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială
de inserţie.
(comunicat de presă)
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Situația proiectelor cu finanțare externă depuse de Primăria Turda

1.

PROIECTE ÎN FAZA
DE IMPLEMENTARE

•
TURDA,
ORAȘ
INCLUZIV - parteneriat local pentru bunăstarea socială a zonelor
marginalizate din municipiu
(POCU 5.1)
- Valoare: 213.501 lei (cca.
47.500 euro)

• Reabilitarea sitului poluat
istoric - depozit deșeuri periculoase UCT - Poșta Rât (POIM)
- Valoare: 79.568.907 lei (cca.
17 milioane euro)
2. PROIECTE ÎN FAZA
DE CONTRACTARE
• Restaurarea, punerea în valoare și introducerea în circuitul turistic a Castrului Legiunii V
Macedonica,
Potaissa-Turda
(POR 5.1)
Valoare: 21.394.725,17 lei (cca.

4.660.000 euro)
• Creșterea capacității instituționale a Primăriei Municipiului
Turda prin implementarea sistemului de management al calității
(POCA 2.1)
- Valoare: 421.133,86 lei (cca.
91.550 euro)
3. PROIECTE ÎN DIFERITE
FAZE DE EVALUARE
• Reabilitarea și modernizarea
infrastructurii rutiere și a utilităților din corpul drumului în Băile
Turda (POR 7.1)
- Valoare estimată:
22.550.603,74 lei (cca. 4.950.000
euro)
- a trecut de faza de evaluare a
conformității administrative și
eligibilității și se află în faza de
evaluare tehnică și economică
• CEPS Turda - Calitate, Egalitate și Prietenie în școlile din

Turda (POCU 6)
- Valoare estimată:
6.226.140,18 lei (cca. 1,4 milioane euro)

zona de est a municipiului Turda
(POR 3.2)
- Valoare estimată: 9.863206,33
euro

4. PROIECTE DEPUSE
Valoare cumulată coridoare:
31.997.726,91 euro

• Modernizarea coridorului de
mobilitate urbană integrată în
zona centrală a municipiului Turda (POR 3.2)
- Valoare estimată:
7.816.352,79 euro

5 mil. Euro
• Reabilitarea şi creşterea
eficienţei energetice în clădirile
rezidenţiale ale Asociaţiei de proprietari P-ta. Republicii, nr.43 şi
ale Asociaţiei de proprietari str.
Libertăţii, nr.2, bl.53, situate în
Municipiului Turda
- Valoare estimată:
2.006.302,04 lei (cca. 452.889,85
euro

• Creșterea eficienței energetice
și reabilitarea clădirii Serviciului
Public Poliția Locală a Municipiului Turda (POR 3.1.B)
- Valoare estimată: 3.621.697,
01 lei (801.757,06 euro)

• Restaurarea, conservarea şi
reabilitarea
clădirii
fostei
Judecătorii (P-ţa Republicii nr. 5)
şi redestinarea ei ca Centru de
cultură, artă şi tradiţii
- Valoare estimată: 3,3 mil euro

5. PROIECTE ÎN PREGĂTIRE
• Regenerarea zonei Obelisc
Mihai Viteazu prin crearea unui
nou parc public în municipiul
Turda (POR 5.2)
- Valoare estimată:

• Revitalizarea spațiului pietonal din „Ansamblul urban de sec.
XVIII-XIX” din Municipiul
Turda
- Se așteaptă Ghidul în consultare

• Modernizarea coridorului de
mobilitate urbană integrată în
zona industrială a municipiului
Turda (POR 3.2)
- Valoare estimată:
5.485.994,37 euro
• Modernizarea coridorului de
mobilitate urbană integrată în
zona de vest a municipiului Turda
(POR 3.2)
- Valoare estimată:
8.832.173,42 euro
• Modernizarea coridorului de
mobilitate urbană integrată în

Turda derulează o amplă campanie de ecologizare în luna octombrie

P

rimăria Municipiului Turda începe
curățenia de toamnă! Pe tot parcursul lunii octombrie, municipalitatea va derula o amplă campanie de
ecologizare și conștientizare a populației în
privința respectării legii privind protecția
mediului.
Astfel, începând de astăzi, Primăria alături
de toate serviciile și instituțiile abilitate
(PRIVAL, Poliția Locală, Domeniul
Public, SVSU și Direcția de Asistență
Socială) vor derula acțiuni în teren în toate
zonele cu deșeuri identificate. De
asemenea, vor fi curățate spațiile verzi și
vor fi efectuate deratizări pe tot domeniul
public al municipiului.
În cadrul acestei campanii, vom demara și
o acțiune de curățare a rigolelor pe străzile
Gh. Dima și Cocoșului, zone identificate ca
prioritare pentru a se evita acumulările de
apă în sezonul care urmează. Străzile vor fi
curățate integral, iar rigolele vor fi
desfundate pe întreaga lungime a străzilor.
Prima acțiune de acest fel va avea loc luni,
9 octombrie, începând cu ora 08.00, pe
strada Gheorghe Dima.
Anunțăm cetățenii că toate zonele în care
se va interveni vor fi monitorizate video
permanent. Atragem atenția asupra faptului
că supravegherea se va face cu maximă
seriozitate, iar cei care mai aruncă gunoaie

pe spațiul public riscă o amendă cuprinsă
între 25.000 și 50.000 de lei, conform OUG
195/2005, privind protecția mediului.
Pentru că ne dorim un oraș curat, vom
depune toate eforturile necesare pentru ca

populația să înțeleagă cât de importantă
este responsabilitatea față de mediu și față
de tot ceea ce ne înconjoară. Fiecare dintre
noi trebuie să punem umărul la a păstra
frumos tot ce avem și să nu mai permitem
sub nicio formă actele de vandalism sau de

nepăsare. Adresăm public rugămintea ca
locuitorii să se alăture acestor demersuri și
să respecte regulile care vor fi impuse. Pe
parcursul acestei campanii, vom informa
permanent populația cu privire la activitățile desfășurate și locațiile vizate.

EXTRAS DIN SENTINŢA PENALĂ NR 373/21.10.2015
A JUDECĂTORIEI TURDA DEFINITIVĂ PRIN DECIZIA PENALĂ
NR 41/A/2016 A CURŢII DE APEL CLUJ

P

rin
sentinţa
penală
nr
373/21.10.2015 a Judecatoriei
Turda definitivă prin decizia
penala nr 41/A/2016 a Curţii de Apel Cluj,
prin care s-a respins apelul inculpatei,
inculpata DUBOVICI MIHAELA-CORINA a fost condamnată la o pedeapsă de 2
ani 9 luni inchisoare pentru săvârşirea
infracţiunii de complicitate la tâlhărie
prevăzute de art 48 C pen rap la art 233 C
pen cu aplicarea art 41 alin 1 C pen, art 43

alin 5 C pen, în stare de recidivă postexecutorie. S-au avut in vedere dispozitiile art
374 alin 4 C pr pen, privind procedura
recunoaşterii învinuirii.
S-a reţinut că, in data de 18.08.2015,
prin prezenţa sa, a asigurat sprijin moral
inculpatului Kalanyos Daniel care prin violenta si-a insusit si a pastrat bunuri apartinand partii civile Tilita Daniel, evaluate la
suma de 550 lei.
Inculpatei i-au fost aplicate pedepse

complementare :conform art 55 lit a C pen,
s-a aplicat pedeapsa complementara a
interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,
b, j C pen pentru doi ani :dreptul de a fi ales
in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie
care implica exercitiul autoritatii de stat,
dreptul de a parasi teritoriul Romaniei;
conform art 55 lit c C pen, art 70 C pen s-a
aplicat inculpatei pedeapsa complementara
a pu-blicarii hotararii penale definitive, in

extras stabilit de instanta, intr-un cotidian
local, o singura data.
Inculpatei i-au fost aplicate pedepse accesorii: în baza art 65 alin 1, 3 C pr pen, art
66 lit a, b, j C pen. s-a aplicat pedeapsa
accesorie a interzicerii dreptului de a fi ales
in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie
care implica exercitiul autoritatii de stat,
dreptul de a parasi teritoriul Romaniei.
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Juniorii III de la Potaissa
Turda au învins CS Extrem
Baia Mare

09 - 15 octombrie 2017

Potaissa Turda a dispus fără emoţii
de HC Vaslui
Potaissa Turda- HC Vaslui 33-20 (18-10)
Potaissa Turda a ajuns la victoria
cu numărul patru în această ediţie
de campionat, după ce joi, 5
octombrie, a învins pe teren
propriu formaţia HC Vaslui.
Handbaliştii turdeni au făcut un
meci bun şi au reuşit să-şi
adjudece, fără emoţii, cele trei
puncte puse în joc.

Sâmbătă, 7 octombrie, juniorii III de la Potaissa Turda au întâlnit, pe
teren propriu, CS Extrem Baia Mare. Chiar dacă la pauză au fost
conduşi, scor 17-18, handbaliştii Potaissei au reuşit să revină şi s-au
impus la o diferenţă de cinci goluri, scor 31-26. Cu un total de 5
puncte, Potaissa Turda ocupă locul III în clasamentul seriei H, la un
punct distanţă de liderul Alpha Oradea.
În etapa cu numărul IV s-au mai înregistrat următoarele rezultate:
Academia Minaur Baia Mare-CSS2 Baia Mare 52-7 (29-3)
LPS Satu Mare-ACS Alpha Oradea 12-50 (0-30)
Etapa a V-a programează următoarele partide:
Extrem Baia Mare- Academia Minaur Baia Mare
ACS Alpha Oradea-Potaissa Turda
Academica Cluj-Napoca-LPS Satu Mare

Înfrângere pentru cadetele
de la CSS Turda în prima etapă
a campionatului

Duminică, 1 octombrie, cadetele de la CSS Turda au debutat în
noua ediţie a campionatului naţional. Voleibalistele, pregătite de
profesorul Caius Moldovan, au întâlnit în sala de sport a Şcolii Ioan
Opriş formaţia CSU Medicina CNUE Târgu Mureş şi au pierdut,
scor 0-3.
În etapa cu numărul 2 care se va disputa pe 15 octombrie, voleibalistele de la CSS Turda vor întâlni, în deplasare, CSS Sibiu. În Seria
E se vor mai disputa partidele: ACS Juvenil N.T Braşov- CSS Blaj
şi CSU Medicina CNUE Târgu Mureş- CSS Târgu Mureş.

Junioarele de la CSS Turda
au întâlnit CSS Sighetul
Marmaţiei în prima etapă
Duminică, 8 octombrie,
junioarele de la CSS
Turda au debutat în noua
ediţie de campionat.
Voleibalistele noastre au
întâlnit în Sala de Sport
a Şcolii "Ioan Opriş" din
Turda formaţia CSS
Sighetul Marmaţiei.
CSS Turda face parte
din Grupa H alături de
LPS U Cluj, CSS 2 CNE
CSM Baia Mare, CSS
Sighetul
Marmaţiei,
ACS Viitorul Borş şi
CSS LPS Satu Mare.

Rotaru şi Adomnicăi au punctat
pentru gazde în debutul partidei,
în timp ce Zacaciurin a fructificat
o lovitură de la 7 metri, scor 3-0
(min.3).
Farcaş a reuşit primul gol al
oaspeţilor, care au găsit puţine
soluţii în atac, în minutul 8 tabela
înregistrând o diferenţă de patru
goluri, scor 6-2. Nemulţumit de
ritmul echipei sale, tehnicianul
Sandu Iacob a solicitat time-out şi
a dat câteva indicaţii: "încercaţi
pasă lateră, nu la pivot, că nu
avem pivot de meserie. E nevoie
de mai multă concentrare".
Cu toate acestea meciul a curs
într-o singură direcţie diferenţa
fiind de 7 goluri, scor 12-5, în
minutul 18 al partidei. Sandu
Iacob şi-a chemat din nou jucătorii pentru o "şedinţă" rapidă în
care le-a cerut să joace "ceea ce
aveţi voi de jucat, nu pe deciziile
arbitrilor. Prefer să aruncaţi la
poartă decât să daţi pasă la pivot"
a fost mesajul tehnicianului vasluian.

Gabriel Bujor şi Moldovanu au
mai redus din diferenţă, dar tabela
de marcaj a afişat în continuare un
avantaj liniştitor pentru formaţia
pregătită de Horaţiu Gal. A fost
15-9 (min.25), 17-10 (min.28) şi
18-10 (min.30).
Aşa cum era de aşteptat, turdenii
au condus ostilităţile şi în actul
secund şi nu s-a pus nicio clipă
problema câştigătoarei. În minutul 40 diferenţa era de 10 goluri,
scor 23-13, iar în minutul 48 am
consemnat o diferenţă de 13
goluri, scor 27-14. Aceeaşi diferenţă a fost menţinută până la
finalul partidei când tabela de
marcaj a afişat 33-20.
Cu un total de 12 puncte, Potaissa
Turda ocupă locul 3 în clasamen

tul Ligii Naţionale de Handbal
Masculin şi va întâlni etapa viitoare, în deplasare, AHC Dobrogea Sud. În etapa cu numărul 6,
dobrogenii au pierdut, scor 21-18,
în deplasare la CSM Focşani.
Potaissa Turda: Tenghea, Varoportari
Au marcat: Ignat 5 goluri,
Zacaciurin 5, Cântec 4, Thalmaier
4, Rotaru 3, Iancu 3,Asoltanei 3,
Savic 3, Pop 1, Laslo 1,
Adomnicăi 1.
Antrenor: Horaţiu Gal
HC Vaslui: Pralea, Tamaş-portari
Au marcat:G. Bujor 3, Dediu 3,
M. Bujor 3, Cumpănici 2, Popa
2,Moldovanu 2, Farcaş 2, Dragon
1, Anton 1,Barac 1.
Antrenor: Sandu Iacob

Vis împlinit - Darius Babaioana,
campion național la karting
La prima vedere Darius Babaioana e doar un copil
de 9 ani, cu ochi albaştri că marea şi un zâmbet
timid. Pe pista de karting s-a dovedit a fi însă un
luptător îndârjit, ca dovadă faptul că a câştigat pentru al doilea an consecutiv titlul de Campion
Naţional alături de echipa Real Racing.
În 2017 a concurat la o clasă superioară, Mini Rok şi
a dovedit că este cel mai bun. La finele
campionatului, cu etape desfăşurate pe circuitele de
la Bucureşti, Bacău şi Târgu Secuiesc, titlul de
Campion Naţional la Karting 2017 la Clasa Mini
Rok a ajuns din nou la Turda. Titlul s-a disputat aprig
până în ultima etapă, cu emoţii imense pentru pilot,
echipa tehnică, dar şi cei dragi care l-au încurajat
mereu, indiferent dacă a urcat pe podium sau nu.
Evoluţia constantă, rezultatele din ce în ce mai bune
l-au propulsat pe Darius pe primul loc în clasament
şi acolo a rămas până la final.
A avut alături o adevărată echipă extraordinară de
profesionişti ai Real Racing, alături de care a învăţat
şi a progresat.
După un 2016 cu rezultate de excepţie, Campion
Naţional al Clasei Pufo şi în 2017 sponsorii au fost
alături de Darius, iar rezultatele li se datorează şi lor:
CIA Aboliv, SC Micuţu 68 SRL, Cofetăria Dana şi
Gospodina Central.
E un rezultat fantastic obţinut de micul şi inimosul
pilot la o clasă unde concurenţii au între 8 şi 12 ani.

E rezultatul muncii unui copil ambiţios şi talentat,
într-un sport destul de costisitor şi destul de greu de
practicat ca performanţă, având în vedere lipsa
pistelor de karting din zonă.
Din postura de Campion Naţional, Darius Babaioana
va participa în perioadă 14-15 octombrie la
Campionatul Mondial la Clasei Mini Rok ce va avea
loc în Italia, pe Circuitul de la Lonato. În competiţie
intră 180 de piloţi din întreagă lume. Va fi un concurs extrem de dificil dar , cu siguranţă, experienţa
va fi unică.
Succes, campionule!

Pagină realizată de redactorul sportiv Denisa MĂRGINEAN
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CSM Câmpia Turzii a pierdut
confruntarea cu CS Floreşti
CSM Câmpia Turzii-CS Floreşti 0-3

www.ziarul21.ro

Locul IV pentru Arieşul Mihai
Viteazu în clasamentul general
al Campionatului Naţional
de Rugby 7

Sâmbătă, 7 octombrie, CSM
Câmpia Turzii a întâlnit, pe teren
propriu, CS Floreşti, una dintre
formaţiile care şi-a anunţat intenţia de promovare în eşalonul terţ.
Meciul care a contat pentru etapa
cu numărul VIII s-a încheiat cu
victoria echipei vizitatoare, scor
0-3.
Kilin a deschis scorul în minutul
30 şi elevii lui Călin Budişan au
intrat la pauză cu un avans minim.
Roman a majorat diferenţa după
reluarea partidei, în timp ce
Dîrjan a stabilit scorul final. În
etapa cu numărul IX, CSM
Câmpia Turzii va întâlni, în
deplasare, Armenopolis Gherla.

În etapa cu numărul VIII s-au mai
înregistrat următoarele rezultate:
Atletic Olimpia Gherla-Unirea
Tritenii de Jos 3-1
Unirea Iclod-Sporting Apahida 2-

3
Universitatea II Cluj- Viile
Dejului 5-0
Someşul Gilău-Viitorul Feleacu
3-3

Popice. CFR Cluj - CSM Câmpia Turzii
a dispus de Electromureş Târgu Mureş
Sâmbătă, 30 septembrie 2017, în etapa a II-a a
Campionatului Naţional de Popice, CFR Cluj - CSM
Câmpia Turzii a dispus de Electromureş Târgu
Mureş cu 6-2 la puncte de echipă. Pentru echipa
noastră cele mai bune rezultate le-au obţinut Bogdan
Dudaş - 649 p.d. şi Petruţ Mihălcioiu - 635 p.d. Ȋn
cealaltă partidă, Inter Petrila a învins KSE Târgu
Secuiesc cu 7-1 la puncte de echipă. CFR Olimpia
ACB Iaşi a stat.

În întrecerea junioarelor sunt angrenate patru echipe din cauza
imposibilităţii participării echipei Parohial Ştefan cel Mare şi Sfânt ,
iar lupta pentru supremaţie se duce între CSM Paşcani, liderul
clasamentului general şi CS Agronomia Bucureşti.
S-au înregistrat următoarele rezultate:
Arieşul Mihai Viteazu-RC Gringos Transilvania 7-12
CSM Paşcani-CS Agronomia Bucuresti 31-0
Ariesul Mihai Viteazu-CSM Pascani 0-31
CSM Pascani-RC Gringos Transilvania 31-7
CS Agronomia Bucuresti-Arieşul Mihai Viteazu 47-0
RC Gringos Transilvania-CS Agronomia Bucuresti 0-21
*Parohial Ştefan cel Mare şi Sfânt a pierdut toate partidele cu 5-0,
precum şi un punct în clasamentul general.
Clasament:
1.CSM Paşcani-12p,
2.CS Agronomia-10p,
3.RC Gringos Transilvania-8p,
4.Arieşul Mihai Viteazu-6p

După primele două etape, clasamentul se prezintă
astfel:
1. Inter Petrila
1 1 0 0 7-1
2
2. CFR Cluj-CSM
1 1 0 0 6-2
2
3. Electro Tg. Mureş
2 1 0 1 8-8
2
4. CFR Olimpia ACB Iaşi 0 0 0 0 0-0
0
5. KSE Tg. Secuiesc
2 0 0 2 3-13 0
Etapa cu numărul III se va desfăşura pe 21 octombrie
şi se vor întâlni echipele KSE Târgu Secuiesc - CFR
Olimpia ACB Iaşi, CFR Cluj - CSM Câmpia Turzii Electromureş Târgu Mureş.

Duminică, 1 octombrie, pe stadionul din Parcul Sportiv Iuliu
Haţieganu din Cluj Napoca au avut loc partidele contând pentru
etapa a VI-a din cadrul Campionatului Naţional de Rugby 7 feminin,
senioare şi junioare.

Clasament general: 1.CSM Paşcani-70p, 2.CS Agronomia-61p,
3.Arieşul Mihai Viteazu-44p, 4.RC Gringos Transilvania-41p, 5.
Parohial Ştefan cel Mare şi Sfânt -19p.

Echipa CFR Cluj - CSM Câmpia Turzii va participa
în luna octombrie la Cupa Mondială de la Bansko.

Campionatul Regional de MiniRugby
Transilvania va debuta la Câmpia Turzii

Campionatul Regional
de MiniRugby Transilvania.
Directorul de dezvoltare,
Gheorghe Sabău: "Dorim
să ridicăm standardele în toate
privinţele"

„Cu toţii aşteptăm demararea campionatului regional, suntem bucuroşi în primul rând de faptul că am pornit cu 3 ani în urmă de la zero
iar acum avem un campionat regulat la toate categoriile de vârstă.
Avem experienţa anilor trecuţi, cu bune şi mai puţin bune, iar acum
dorim să ridicăm standardele în toate privinţele: organizare, corectitudine, punctualitate, fair play, respect, lucruri care vor face să
creştem calitativ din toate punctele de vedere.

Duminică, 8 octombrie, va debuta
la Câmpia Turzii Campionatul
Regional de MiniRugby Transilvania 2017-2018, la categoriile de

vârstă U18, U10 şi U12.
Meciurile vor avea loc pe Stadionul Municipal Mihai Adam, cu
începere de la ora 12. La prima

etapă vor participa 17 echipe, şi în
jur de 210 copii.
(Echipele participante se pot
vedea pe www.ziarul21.ro)

Mult succes tuturor participanţilor, iar celor apropiaţi echipelor le
dorim să rămână la fel de generoşi, buni, mai”maturi” decât în anii
trecuţi şi suntem convinşi că împreună vom creşte copii frumoşi,
sănătoşi, viitori rugbyşti pentru echipele de juniori şi seniori”, a
transmis Gheorghe Sabău, director de dezvoltare.

Pagină realizată de redactorul sportiv Denisa MĂRGINEAN
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APARTAMENTE 2 CAMERE
* 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, 2 balcoane,
garaj, grădină, cotețe, gaz,
lumină, apă, finisată, cu sau fără
mobilă. Tel. 0743-664283.
* Vând ap. 2 cam., buc., baie, hol,
la parter, izolat exterior, cu ct., ușă
metalică, geamuri termopoane,
parchet laminat, zonă liniștită în
Micro I, str. Constructorilor nr. 6
B. Tel. 0752-293645.
* Vând ap. 2 cam., buc., balcon cu
termopan
închis,
geamuri
termopan, gresie, parchet și alte
îmbunătățiri. Tel. 0740-763462.
* 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. 0753791240.
* Schimb ap. 2 cam., str. Macilor,
nr. 8, cu ap. 3-4 cam., plus
diferență. Tel. 0745-195427.
APARTAMENTE 3 CAMERE
* Vând ap. 3 cam., 36 mp., Micro
I, str. Baladei, etaj IV, modernizat
termic și hidroizolat. Merită
văzut. Preț 75.000 lei neg. Tel.
0743-387262.
* Vând ap. Str. Ghe. Barițiu nr.
109 A, ap. 13, 3 cam., buc., hol,
balcon, 11 m. închis, boxă, garaj.
Preț 42.000 euro. Tel. 0745998025.
* Vând în Câmpia Turzii ap. 3
cam., conf. 2 și o căsuță
bătrânească. Tel. 0725-536050.
CASE

extindere. Tel. 0757-795724.
* Vând casă compusă din 1 cam.,
buc., baie, cămară. Tel. 0747116649.
* Vând casă în Turda, centru, str.
A. Sever, nr. 17, 1 cam., buc.,
debara, locuibilă, 91 mp., curte
închiriată de 175 mp. Tel. 0748546946.
* Vând casă 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 în Turda, 2 cam.,
buc., baie, cămară, anexe. Tel.
0758-139775.
* Vând casă în com. Frata,
compusă din buc., 2 cam., antreu,
beci, apă, canalizare, curent, 3
focuri de gaz, sup. 1800 mp.,
aproape de centru. Tel. 0758944804.
* Vând casă zonă centrală 240
mp., antreu, 3 camere, buc., baie,
cămară, pivniță, spațiu comercial,
garaj, curte. Preț 59.000 euro. Tel.
0742-211706.
* Vând sau schimb cu ap. + dif.,
casă situată în T. Nouă, 4 cam.,
buc., hol., 2 băi, cămară, 2 terase,
s.t. 616 mp., supr. constr. 150 mp.
Tel. 0753-921768 sau 0264313902.
* Vând casă compusă din 1
cămară 4/4, garaj, baie, buc., vie
și grădină, 1340 mp., gaz, apă,
curent, str. Săndulești. Tel. 0745917517.
* Vând gheretă 12 mp., Turda,
situată în curtea școlii școlii
H.C.C. geam și ușă termopan
instalat. Preț 2200 euro. Tel.
0746-806802.
* Vând casă în C. Turzii str.
Florilor 4, 4 cam., buc., baie,
cămară, beci, 2 terase, pod cu

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 proprietatea pe 3
apartamente plus diferenţa în bani
la înţelegere. Tel. 0740-787369.
* Schimb căsuță 1 cam., buc.,
curte 207 mp., cu ap. 2 cam. în
zona Micro III, parter, etaj I sau
II. Casa este din cărămidă cu beci
sub ea, cu apă în curte și 2 focuri
de gaz. Tel. 0725-361837.
* Vând casă în Turda, zona Băi,
cu grădină de 1700 mp. Tel. 0723733100.
* Vând casă în Turda, 3 cam.,
buc., cămară, baie, grădină, anexe
gospodărești, s.t. 338 mp., poziție
foarte bună. Preț 120.000 lei neg.
Tel. 0741-643415 sau 0264315677.
* Vând casă compusă din 1 cam.,
buc., baie, cămară. Tel. 0747116649.
* Vând casă la preț convenabil,
str. Principală
nr. 11, sat.
Petreștii. de Mijloc, 2 cam., beci,
cămară, anexe gosp., curfent, apă
în curte, întab., 3200 mp., poziție
f. bună, gard de beton și fier la
șoseaua principală, posibilități de

posibilități de mansardare, vie pe
curte, garaj, coșer și alte anexe
gosp. în suprafață de 500 mp. Tel.
0746-158434.
* Vând casă cu 2 cam. și altele în
com. Frata. Preț 65.000 euro neg.
Tel. 0756-546634.
* Vând 2 mori în funcțiune în
satul Petreștii de Jos cu casă
bâtrânească, curent trifazic, acte
în regulă. Preț neg. Tel. 0748263713.
TERENURI
* 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 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 loc de casă sat Luncani, nr.

176, comuna Luna, apă, gaz,
curent. Tel. 0741-746310.
* Vând grădină 67 ari, loc.
Petrești
de
Sus,
șoseaua
Principală,
drumul
spre
mănăstire,
posibilități
de
racordare apă și curent. Preț
20200 lei neg. Tel. 0758-352430.
* Vând teren intravilan, vielivadă 2900 mp., dealul Zânelor.
Tel. 0753-687081.
* Vând în Tureni teren intravilan,
supr. 1.000-1.500 mp., utilități,
întabulat, acte la zi, loc pentru
construcții lângă casă. Tel. 0749160377.
* Vând teren 53 ari în cartierul
Sâncrai, str. Viitorului, lângă
pârâu, bun pentru grădinărit și
c-ție de case, front la stradă 30 m.
x 180 m. Tel. 0264-367366.
* Vând în com. Mihai Viteazu
teren intravilan, 9.000 mp., 24 m
lat, 400 m lung., cu acces la
ambele capete – cu c.f. Tel. 0741757150.
* Vând teren 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 sau arentez 2700 mp.
teren intravilan, construibil, în
parcele de 900 mp., cu utilități,
ocupat cu vie și pomi, situat în
Turda Nouă str. Viilor Hongaș nr.
8, zona liniștită cu mult spațiu
verde. Tel. 0751-500774 sau
0264-311485.
* 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 35 euro/ mp. neg. Tel. 0748808397.
* Vând teren 9 ari, str. Drumul
Ceanului, la stradă, apă, curent,
canalizare, gaz, pentru construcție. Tel. 0745-906676.
SPAȚII COMERCIALE
* Dau în chirie spațiu comercial
pizzerie, în Turda, zonă centrală,
str. G. Coșbuc sau orice fel de
comerț, se poate cabinet medical,
salon, coafor. Tel. 0799-944685.
ÎNCHIRIERI
* Închiriez casă în Turda, str. I.
Budai Deleanu, singur în curte,
primesc
numai
pensionari,
nefumători, nealcolici. Preț 300
lei + garanție. Tel. 0742-080545.
* Închiriez frizerie în piața micro
3, Turda. Preț 75 euro + garanție.
Tel. 0264-316596.
VÂNZĂRI DIVERSE
* Vând în Turda roată de rezervă
îngustă pentru Fiat, suport pentru
scos apa din fântână (sul) cu ax și
găini de rasa Playmuth. Tel. 0745476708.
* Vând în Turda cărțile „Armele
lui Krupp de Wiliam Manchester”, mic dicționar enciclopedic,
ediție 1978, 1851 pagini. Tel.
0748-979436.
* Vând în Turda mobilă „Miraj”,
stare f. bună, garnitură completă.
Tel. 0741-746310.
* 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, capitonată din lemn. Tel.
0746-127588.
* Vând în Turda flex Makita
2.200 w., laptop „Samsung”, tel.
Alwev P6 și smartphone,
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sfărâmătoare de porumb manuală,
compresor pentru vopsit, aparat
de sudură cu 4 bobine cupru,
binoclu de vânătoare „Japan”,
diode de putere 355 A, tv color
„Philips” stereo 72 cm., discuri
abrazive pentru metal 300-400
mm., scaune birou, flori
ornamentale cameră + altele,
colțar de cameră, tub pvc pentru
fântână, hidrofor + altele. Tel.
0740-798399.
* De vânzare în Turda: mobilă
second hand din Germania,
canapele simple și extensibile,
mob. sufragerie modernă, dormitor complet, antic, cu marmură,
bufet stil antic, comode din lemn,
mese, scaune, pat cu noptieră, etc.
Tel. 0741-071618.
* 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 bidon de plastic
de 200 l., 6 plăci azbociment,
sobă de gătit cu plită, ușă pentru
sobă de teracotă. Preț 100, 60,
250, 100 lei. Tel. 0745-476708.
* Vând 2 perechi rotile, cărți
pentru bibliotecă pentru colecționari (diferite tipuri de ceasuri),
2 foarfeci pentru curățat pomi sau
vie. Tel. 0742-634313.
* Vând în Câmpia Turzii tricicletă
adulți, sobă „Kalorex” pentru
încălzit, cu horn, moară cu palete
(macină boabe), sobă din fontă
pentru cazan baie (2 buc.), saltea
din burete 2x 0,90x 0,20 m., șurub
+ piuliță pentru presă, două
scaune rabatabile pentru Dacia
(culoare roșu), mașină de cusut,
sanie din fier, furtune acetilenă +
bec, aparat de sudură. Tel. 0264367366.
* Vând în Câmpia Turzii cazan
din cupru pentru distilat țuică cu
îmbinările sudate și mestecător cu
motor electric de 100 l., butoi din
plastic pentru borhot, presă pentru
struguri, reductoare pentru cazan
țuică. Tel. 0753-310099.
* De vânzare în Câmpia Turzii
dulap cu 2 uși pentru haine,
convector pe gaz, bufet bucătărie,
masă cu 2 scaune. Tel. 0721081985 sau 0745-793601.
* Vând încălzitor apă pe gaz
„Yunkers” pentru baie și bucătărie. Tel. 0747-624232.
* Vând moară cu ciocane, mașină
de sfărâmat porumb, vană de
fontă, cazan pentru țuică, țuică de
prune, cabluri de remorcat, chei
fixe și tubulare, troci pentru porci
din tablă de 4 mm. Tel. 0751787870.
* Vând în Turda centrală de
apartament „Demrad Ader” (500
lei) și covoare din lână țesute cu
trandafiri (100 lei buc.). Tel.
0747-228308.
* Vând în Turda dvd player
„Elite” împreună cu sistem audio

player „Home Cinema”, ambele
estetic și fincționare perfectă, fără
nicio reparație, telecomandă
originală, ofer cd-uri cu muzică
populară originale (bonus). Preț
450 lei neg. Tel. 0728-842441.
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.
Executăm construcții de la A-Z
și finisaje. Tel. 0747-914194.
* Contabil autorizat, cu semnătură
electronică, efectuez contabilitate
pe calculator de la A la Z, inclusiv
depuneri situaţii, declaraţii,
bilanţuri, state de plată, verificări
de bilanţuri şi pentru asociaţii de
locatari şi blocuri, etc, la şi sub
preţul pieţei, între 150 – 400 lei, la
nevoie mă deplasez şi la sediul
firmelor interesate. Tel. 0748808397.
* Pensionară, îngrijesc persoane
în vârstă sau copii. Fac și menaj
ușor. Tel. 0746-633664.
* Caut să îngrijesc un copil sau
ajut o doamnă în vârstă, bolnavă,
dar nu imobilizat. Am mai îngrijit
copii. Program de lucru la
înțelegere. Tel. 0737-068408.
* 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.
AUTO
* Vând în Turda Renault Kangoo,
motor 1500, diesel, dubiță, 75.000
km, fără evenimente, unic proprietar, a.c. Tel. 0744-678668.
* Vând în Câmpia Turzii Dacia
Solenza Europa 1.9 d., an fabr.
2004 (pe motorină), unic
proprietar. Preț 1.000 euro. Tel.
0741-067247.
COMEMORĂRI

Pe 18 octombrie se împlinesc 9 ani de când scumpul
nostru fiu, frate, verișor,
cumnat, vecin și prieten,
Băieș Olimpiu Răzvan, a
dispărut dintre noi în
urma unui tragic accident.
Părăstasul de pomenire,
sâmbătă, 21 octombrie,
dimineața, după slujba de
la Biserica Învierea Maicii
Domnului.
Familia îndurerată.

P.F. DIRIGINTE DE ŞANTIER, Dom. 2, 3, Cat. Imp. B
Verific calitatea lucrărilor de construcţie pentru a întocmi
CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCŢIEI până la terminarea
lucrărilor, necesară pentru ÎNTABULAREA CONSTRUCŢIEI.
P.F. RESPONSABIL TEHNIC cu EXECUŢIA (R.T.E.) Dom. I, IX.
Întocmesc întreaga documentaţie, conform Legii nr. 10/1995,
actualizată la 11.09.2015, privind Calitatea în construcţii pentru
CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCŢIEI, necesară la
ÎNTABULARE.
* ASISTENŢĂ TEHNICĂ la lucrări de construcţii: civile,
industriale, agrozootehnice, edilitare şi gospodării comunale.
Tel. 0744-218545, 0264-312340.
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Presa de weekend se găseşte în Câmpia Turzii la Tabaco, Piața Unirii (Hala Agroalimentară). Deschis inclusiv duminica!
S.C. CONF TUB INOX S.R.L anunță publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „Extindere hală de producție confecții metalice”, propus
pentru a fi amplasat în Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr. 181,
jud. Cluj. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate
la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, str.
Dorobanților nr. 99 și la sediul S.C. CONF TUB INOX S.R.L,
Viișoara, str. Principală nr. 613, în zilele de luni între orele 9.0014.00, marți-joi între orele 9.00-14.00 și vineri între orele 9.0012.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Cluj.

Angajăm
modelatoare
panificaţie. Oferim
salariu net 1500 lei
plus bonificaţii. Inf.
tel. 0749-173837.
Numiții Kis Ianoș, Kis
Gyorgy, Kis Jozef, Kis Anna,
sunt chemați în judecată
la data de 12.10.2017,
la Judecătoria Turda, în dos.
nr. 6115/328/2016. Toți sunt
cu domiciliul necunoscut.

Pierdut Certificat
de identitate sportivă pe
numele Club Sportiv
ARIEȘUL Mihai
Viteazu. Număr de identificare din Registrul
sportiv CJ/ A2/ 00146/
2007. Registrul special
nr. 162. Data eliberării
06.06.2007.
Se declară nul.

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.

Cheian Comimpex SRL cu
sediul în sat Urca, com.
Viișoara, pierdut certificat
constatator cu nr. 43670 din
11.05.2010. Îl declar nul.

Regia Autonomă
de Termoficare Cluj-Napoca
angajează muncitori calificaţi
în meseriile: instalator, sudor,
lăcătuş şi muncitori
necalificaţi. Informaţii la
telefon 0264-503722 şi
0264-503703 sau la sediul
unităţii.

RESTAURANT EXPRES
- MENIUL ZILEI 2017
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

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

Hotel Andrei
din Câmpia Turzii
angajează ospătari.
Info la tel.
0722-246231.

- 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

Dacă vrei un website
modern, cu toate
pretenţiile actuale
şi un panou pentru
administrarea
comenzilor, rezervărilor,
clienţilor, etc, adică tot
ce e nevoie pentru
o pensiune, sună la
0728-297969.
Benzinăria A&A angajează
şef staţie carburant, gestionar,
vânzător, pompagiu, ajutor
ospătar, femeie serviciu,
contabil. CV-urile se depun la
firmă, pe variantă, iar
informaţii se pot obţine la

tel. 0744-537169.

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

Vine Moş Crăciun
şi aduce

1 porc, 7 pachete cu produse pentru masa
de Crăciun şi 7 cadouri pentru copii

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

NUMELE: ______________________________________________

_____________________________________________________________________

VÂRSTA: ______________________

_____________________________________________________________________

LOCALITATEA: _________________________
ADRESA: ______________________________________________
TELEFON: _____________________
Tragerea la sorţi: vineri, 15 decembrie 2017, orele 12.00,
la redacţie, în Turda, str. Mihai Eminescu nr. 6-8.
Numele câştigătorilor vor fi publicate luni, 18 decembrie 2017.
Premierea câştigătorilor: vineri, 22 decembrie, orele 12.00,
la redacţie

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

Z I A R U L 2 1 n r. 4 1

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

BERBEC
Veţi purta o discuţie serioasă cu cineva din
familie marţi. Din fericire se va termina cu bine
către seară. La serviciu, întreg intervalul, vă veţi
concentra asupra unor contracte, veţi negocia şi
veţi obţine ceea ce v-aţi propus. În rest, veţi avea
o săptămâna destul de liniştită. Vă veţi descurca
în activităţi care implică şi copii, tineri, mediul
în care trăiţi. Veţi fi de joi foarte generos cu
prietenii şi persoana iubită. Vă simţiţi minunat în
compania celor dragi.

RAC
Veţi munci mult, veţi face eforturi pentru a face
impresie bună şi pentru a progresa. Ar trebui să
vă revizuiţi comportamentul. Veţi avea totuşi o
săptămână calmă, fără evenimente importante.
Poate vă veţi sfătui cu persoane mai în vârstă şi
cu mai multă experienţă. Cei din jur vă consideră o persoană excentrică şi foarte inteligentă,
vă apreciază pentru independenţă şi calm.
Gândiţi ca un avocat vineri şi sunteţi capabil să
găsiţi o soluţie pentru orice problemă.

BALANŢĂ
Trebuie să fii pregătit pentru a cunoaşte persoane interesante, cu idei deosebite. Ar fi bine să
renunţi la activităţile zilnice şi să explorezi
locuri şi activităţi noi. Relaţia cu familia este
foarte strânsă. Vei comunica mai mult decât de
obicei, chiar şi cu adversarii. Încearcă să fii mai
puternic în faţa criticilor celor din jur. Vei avea
idei pentru îmbunătăţirea situaţiei financiare.
Este posibil să pleci într-o călătorie în interes de
afaceri. Vei comunica cu persoane importante.

CAPRICORN
Nu vei fi foarte activ din punct de vedere
profesional. Cel puţin trei zile le vei petrece în
casă, la televizor. Joi şi vineri, vei petrece timpul
liber alături de persoana iubită. Schimbările pe
care le-ai făcut în ultima vreme au avut însă
numai rezultate pozitive. Îţi doreşti mai multă
libertate şi independenţă şi pentru această
atitudine rebelă vei suporta consecinţe. Trebuie
să ieşi din starea de relaxare şi să îţi faci planuri
pentru un viitor mai bun.

TAUR
Veţi beneficia de o săptămâna calmă, veţi intra
în legătură cu persoane mai în vârstă care vă vor
oferi posibilitatea să vă exprimaţi nemulţumirile. Veţi căpăta încredere în dv. în urma
rezolvării unor probleme dificile. Un asociat de
departe vă va cere un sfat miercuri. Daţi dovadă
de o minte foarte ageră. Este foarte important să
fiţi mai realist dacă vreţi să depăşiţi cu uşurinţă
toate situaţiile dificile. Este un interval potrivit
pentru a vă implica în activităţi legate de comerţ.

LEU
Îţi foloseşti intuiţia pentru a negocia şi pentru a
înţelege dilemele celor din anturaj. Eşti un
adevărat lider şi ai învăţat să fii tot timpul calm.
Dacă vrei să îţi îmbunătăţeşti situaţia financiară,
trebuie să obţii mai multe informaţii, să le
analizezi şi să încerci să înţelegi în ce te implici.
Ai multă imaginaţie şi vei reuşi să alegi varianta
cea mai bună pentru a obţine noi succese. Îţi
doreşti să pleci într-o călătorie, dar ar fi bine să
nu rişti, să te mulţumeşti cu activităţile zilnice.

SCORPION
Eşti o persoană ambiţioasă care vrea să realizeze
multe. Luni şi marţi, vei avea multe probleme de
rezolvat şi vei avea şi energia necesară. Trebuie
să cooperezi cu partenerii pentru a evita
dificultăţile. Vei avea o săptămână plină, cu
multe responsabilităţi. Dacă vei deveni mai
organizat, vei reuşi să avansezi. Vineri, îţi vei
ajuta un prieten care trece printr-o perioadă
dificilă. Relaţia cu partenerii se va schimba.
Cariera este cea care te interesează cel mai mult.

VĂRSĂTOR
Nu este un moment potrivit pentru a lua decizii
importante. Prietenii îţi vor cere sfaturi. Ca de
obicei, găseşti soluţiile cele mai bune pentru
problemele pe care le au. Vei fi interesat mai
mult decât de obicei de persoane importante. Ştii
să asculţi şi înveţi foarte repede ceea ce te
interesează. Vei fi surprins de ajutorul pe care îl
vei primi de la persoane străine. Vineri, este o zi
potrivită pentru a te ocupa de afaceri, de detaliile
pe care le-ai neglijat până acum.

GEMENI
Este una din săptămânile în care puteţi spune că
sunteţi norocos. Aveţi mai multă energie decât
de obicei. Aveţi grijă ce subiecte veţi aborda şi
încercaţi să ajungeţi la un compromis, oricât de
dificil ar părea. Veţi avea un interval plin de recompense. Prietenii vor încerca să se implice în
problemele dv., mai ales în cele sentimentale.
Superiorii vă apreciază şi au încredere în dv.,
mai ales joi. Nu veţi face eforturi pentru a
progresa şi veţi exploata imediat şansele.

FECIOARĂ
Cineva va încerca să te mintă marţi, dar vei reuşi
să îţi dai seamă la timp şi să rezolvi situaţia. Vei
găsi soluţii originale pentru problemele cu care
te vei confrunta. Nu eşti încă pregătit pentru a-ţi
îmbunătăţi relaţia cu cei cu care lucrezi. Vei avea
un sfârşit de săptămână plin de armonie şi linişte
interioară. Îţi vei revizui proiectele finalizate şi
îţi vei face planuri pentru viitor. Ar trebui să faci
un efort pentru a corecta greşelile pe care le-ai
făcut sau să accepţi mici compromisuri.

SĂGETĂTOR
Este un interval potrivit pentru a face investiţii.
Îţi vei face un prieten căruia îi vei împărtăşi
ideile şi te va ajuta să le realizezi. Vei face
eforturi pentru a-ţi îmbunătăţi situaţia financiară. Ai tendinţa să neglijezi responsabilităţile
pe care le ai faţă de cei din jur. Joi, s-ar putea să
intri în conflict cu persoana iubită! Ai întotdeauna idei strălucite şi soluţii pentru toate problemele. Toţi realizează că eşti o persoană foarte
bine pregătită profesional.

PEŞTI
Încearcă să nu îţi impui vehement punctul de
vedere, pentru că cei din jur nu îţi vor răspunde
imediat aşa cum vrei. Comunicarea este importantă pentru tine, dar se pare că nu şi pentru alţii.
Vei participa la activităţi distractive, împreună
cu prietenii. Poate te vei hotărî să publici un
articol, o reclamaţie într-un ziar cunoscut. Te vei
simţi foarte bine vineri, împreună cu persoana
iubită, şi veţi reuşi să vă îmbunătăţiţi situaţia
financiară.

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

Sosire

Plecare
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1838
1765
1835
1741
3081
1843
3083
1837
2038
1836
3082
1737
3085
1746
3612
469
1538
1745
3089
1736
468
2039
3086
1539
3088
1766
3091
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00:02
01:34
03:13
03:46
03:59
04:11
05:25
05:38
06:38
07:58
09:01
09:21
09:28
10:24
13:16
13:19
14:25
14:43
15:20
16:53
17:15
17:43
17:50
20:50
20:53
21:01
21:19
23:04

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

Direcţie

Poliţie, pompieri, salvare
Administraţia Financiară

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

INTERREGIO începând cu 1 iunie (sosire din Cluj-Napoca, plecare spre Cluj-Napoca)
Rang Tren Sosire
Plecare
Rang Tren Sosire
Plecare
IR- 15884 04.40 - 15883 04.50
IR- 15890 10.13 - 15889 10.20
IR- 15886 07.19 - 15885 07.30
IR- 15888 17.40 - 15887 19.10
15884 şi 15883 nu circulă sâmbăta, duminica şi în sărbători legale
ALIS GRUP Telefon: 0753-099275;
TURDA, str. A. IANCU nr. 4; CÂMPIA TURZII, str. A. IANCU nr. 27, www.alisgrup.ro
PLECARI TURDA - CLUJ-NAPOCA din CENTRU Luni - Vineri: 04.30 ; 05.30 ; 06.00 ;
06.30 ; 06.45 ; 07.00 ; 07.15 ; 07.30 ; 07.45 ; 08.00 ; 08.15 ; 08.30 ; 08.45 ; 09.00 ; 09.15 ; 09.30 ;
09.45 ; 10.00 ; 10.15 ; 10.30 ; 10.45 ; 11.00 ; 11.15 ; 11.30 ; 11.45 ; 12.00 ; 12.15 ; 12.30 ; 12.45 ;
13.00 ; 13.15 ; 13.30 ; 13.45 ; 14.00 ; 14.15 ; 14.30 ; 14.45 ; 15.00 ; 15.15 ; 15.30 ; 15.45 ; 16.00 ;
16.15 ; 16.30 ; 17.00 ; 17.30 ; 18.00 ; 18.30 ; 19.00 ; 19.30 ; 20.40.
PLECARE CÂMPIA TURZII - CLIJ-NAPOCA, Luni - Vineri DIN GARĂ: 04:35, MICRO:
05:15 ; 06:00 ; 06:30 ; 07:30 ; 08:30 ; 09:30 ; 10:30 ; 11:30 ; 12:15 ; 13:00 ; 13:30 ; 14:15 ; 15:00;
15:30 ; 16:30 ; 17:00 ; 17:30 ; 18:30 ; 20:30.
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0264-312.036,
0264-314.941
Agenţia Locală de Ocupare a Forţei de Muncă
Turda
0264-314.217; 314.218
Câmpia Turzii
0264-368.808
CEC Turda
0264-311.557; 311556
Poliţia Turda
112; 0264-312.121
Poliţia Com.: 0264-317.303; 0264-317.231
Poliţia C. Turzii
0264-368.222
Pompieri
112; 0264-311.212
Protecţia cons. Turda
0264-315.821
Protecţia cons. Câmpia Turzii 0264-365.002
Spitalul Turda
0264-312.420,
Spital C.Turzii
0264-368.317
Salvarea
112
ISU
0264-311.524

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

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

Informaţii turistice
Centrul de Informare Turistică 0364-108.229

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

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

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

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

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

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

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

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

Cabinete stomatologice
Dr. Ioana Şerban

0264-311.378

Taxi
Cantatur

945

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

ZIARUL 21
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RECLAME
* benzinărie * motel * magazin
* restaurant

www.ziarul21.ro

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

A & A - la ieşirea din Turda spre Alba Iulia

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

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

DAGHEMANA

Email: office@compsal.ro

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

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

M
M
M
M

AUTOGARĂ
DEPOZIT EN-GROSS
BRUTĂRIE
MAGAZIN ALIMENTAR

În Câmpia Turzii, lângă pasarelă

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

calculatoare noi şi second hand, laptop-uri
aparatură foto
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u
ţ
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În Câmpia Turzii, vis a vis de Primărie şi în fostul magazin Orange
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EVENIMENT

www.ziarul21.ro

U

La faţa locului s-a deplasat şi
prefectul judeţului Cluj, Aurel
Cherecheş.
Pompierii au reuşit să stingă, joi
seară, incendiul de la groapa de
gunoi a Clujului, după o inter-venţie
care a durat aproape 24 de ore,

09 - 15 octombrie 2017

A dat 4 lei pe un loz
şi a câştigat 5 miliarde
lei vechi

Incendiu de proporții
la rampa de gunoi
de la Pata Rât

n incendiu de amploare a
avut loc miercuri seara, în
jurul orei 21.00 la rampa
temporară de gunoi de la Pata Rât.
La fața locului s-au deplasat
pompierii clujeni și alte cinci
autospeciale și autocisterne ale unei
regii locale.

ZIARUL 21

echipele retrăgându-se după stingerea tuturor focarelor.
Cauza izbucnirii focului urmează să
fie stabilită de specialişti.
Incendiul a afectat o suprafaţă de
aproximativ o mie de metri pătraţi.

ZIUA NAŢIONALĂ A PRODUSELOR
AGROALIMENTARE ROMÂNEŞTI!
10 OCTOMBRIE
VINO ÎN MĂCELĂRIILE MARELE ALB

O jucătoare din Dej, județul Cluj, a achitat 4 lei pe un loz
Zodiac care i-a adus un câştig de 500.000 lei. O sumă
fabuloasă câștigată cu numai 4 lei, achitată într-o agenție loto
din Dej.
Puteti să vă încercați și dumneavoastră norocul la loz în plic
ori la lozurile răzuibile în Câmpia Turzii la Tabaco, tutungeria
aflată în Piața Unirii, partener oficial al Loteriei Române,
unde, pe lângă terminalul loto al clasicului joc 6/49 se găseşte
o gamă largă de lozuri fie în plic, fie răzuibile.

SĂ SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ.

Șanse duble de câştig la Tabaco, unde pentru fiecare loz
cumpărat ori bilet loto jucat în agenția noastră se oferă gratuit câte un talon pentru tombola lunară. Tombola lunii octombrie constă într-un set de 19 farfurii, o placă de îndreptat părul
şi un multicooker.

NUMAI ÎN MĂCELĂRIILE MARELE ALB
PRODUSELE

S-au scumpit țigările!

DIN GAMA ŢĂRĂNEASCĂ AU UN PREŢ SPECIAL:

16,50 LEI/ KG.

CARNE PROVENITĂ DIN FERME ROMÂNEŞTI
PREMIUM PORC - VRANCEA

NUMAI ÎN MĂCELĂRIILE MARELE ALB.

British American Tobacco, producătorul mărcilor de țigări
Kent, Dunhill, Pall Mall, Lucky Strike, Rothmans, Viceroy și
Vogue a scumpit cu 50 de bani fiecare pachet de țigări. Ultima
scumpire a țigărilor în România a fost în primăvara lui 2017,
de obicei fiecare scumpire a celor de la BAT este urmată, la
mică distanţă și de ceilalți producători de țigări de pe piața din
România, JTI și PMI.

PROMOVĂM PRODUSUL ROMÂNESC!

În Europa, România are printre cele mai mici prețuri la țigări,
fiind depășită doar de Bulgaria. Dacă în România prețul unui
pachet de țigări este undeva la 3,5 euro, în Anglia prețul
pachetului de țigări depășește 10 euro. De menționat este
faptul că, din prețul final al unui pachet de țigări, 80% sunt
taxe care revin statului.

