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SALINA TURDA 
Program de funcţionare: Luni - Duminică 09.00-17.00; 

Ultima intrare: ora 16.00
SC Salina Turda SA; www.salinaturda.eu

Primul Centru Spa & Wellness din oraş

Bazinul de înot didactic Turda

Cel mai frumos loc subteran din lume

Restaurantul Hotelului
Potaissa

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

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

internațională și deserturi delicioase 

Telefon: 0364 103 238
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Turda: Consilierii liberali au lipsit, în bloc, 
de la ședința în care s-a votat obținerea de finanțări
nerambursabile de peste 4 milioane de euro 

a ședința deîndată a
forului deliberativ tur-
dean, desfășurată vineri,

13 octombrie, cu începere de la
ora 8.30, au participat 16 dintre
cei 21 de membri ai Consiliului
local Turda. Cei cinci membri ai
grupului PNL au lipsit în bloc de
la această ședință, unde consilierii
turdeni au avut de aprobat, în
regim de urgență, documentația
tehnico-economică cu privire la
regenerarea parcului de la mor-
mântul lui Mihai Viteazul, lucrare
în valoare de peste 4 milioane de
euro. Aprobarea documentației
tehnico-economice a proeictului
reprezenta una din etapele obliga-
toriu de parcurs pentru depunerea,
de către autoritățile turdene, a

cererii de finanțare a proiectului,
din fonduri europene neram-
bursabile, prin intermediul Pro-
gramului Operațional Regional
(POR) 2014-2020, Axa 5, Prio-
ritatea de Investiții 5.2

Proiectul vizează amenajarea unui
parc public la monumentul lui
Mihai Viteazul, din incinta parcu-
lui dendrologic amplasat pe
drumul de la ieșirea din  Turda,
spre Bogata. Proiectul prevede
realizarea a peste 21,5 mii de
metri pătrați de spații verzi,
gazon, plantații de arbori din
specii de foioase, gard viu, 4400
de metri pătrați de străzi, inclusiv
parcări, destinate atât autoturis-
melor, cât și autocarelor, amena-
jarea de piste pentru biciclete, cu
o lățime de doi metri, precum și

alte dotări și amenajări aferente. 

Grupul celor șapte consilieri soci-
al-democrați a sancționat lipsa de
la ședință, in corpore, a celor cinci
consilieri liberali, singurii membri
ai forului deliberativ turdean care
nu au participat la ședința de înda-
tă, de vineri, 13 octombrie. 

”Este inadmisibil ca reprezen-
tanții PNL să nu aibă nici cea mai
mică urmă de respect față de
cetățenii care i-au mandatat să îi
reprezinte în Consiliul local și să
se opună sau să lipsească siste-
matic în momentele în care se
votează proiecte importante pen-
tru dezvoltarea orașului!”, apreci-
ază grupul consilierilor social-
democrați, într-un comunicat re-
mis presei la scurt timp după

încheierea ședinței. 

”Această atitudine distructivă a
reprezentanților PNL ne demons-
trează că nu îi interesează absolut
deloc soarta acestui oraș, ei de
fapt nu își doresc o Turda pros-
peră, modernă, frumoasă. Se pare
că, din considerație pentru cetă-
țeni, fiecare realizare, fiecare reu-
șită a administrației locale, este
motiv de doliu pentru liberali”,
apreciază ”echipa consilierilor
PSD” în finalul comunicatului. 

În legătură cu reacția colegilor săi
social-democrați, consilierul li-
beral Ciprian Rigman a declarat
că nu a putut participa la ședință
deoarece se afla la serviciu. Apoi,
Rigman consideră că de proiectul
de hotărâre dezbătut în regim de

urgență la ședința de îndată a
Consiliului local Turda, de vineri,
13 octombrie ”se știa cu mult timp
înainte”. De ce nu a fost supus
dezbaterii și aprobării forului
deliberativ turdean cu ocazia,
bunăoară, a celor două ședințe
desfășurate în prima săptămână a
lunii octombrie? s-a întrebat
retoric Ciprian Rigman, consilier
PNL. 

Întrucât părerea exprimată de
Ciprian Rigman nu reprezentat
punctul de vedere al grupului
consilerilor PNL, am încercat să-i
contactăm și pe alți membri din
conducerea PNL Turda, dar nici
președintele Nicolaie Giurgiu,
nici consilierii Cristian Felezeu,
respectiv Lucian Cordiș, nu au
putut fi contactați telefonic. 

L
Emil HĂLĂŞTUAN

Comunicat de Presă
Din considerație pentru cetățeni, grupul consilierilor
PNL nu votează proiectele de dezvoltare ale Turzii!

ste inadmisibil ca reprezentanții
PNL să nu aibă nici cea mai mică
urmă de respect față de cetățenii

care i-au mandatat să îi reprezinte în
Consiliul Local și să se opună sau să
lipsească sistematic în momentele în care
se votează proiecte importante pentru

dezvoltarea orașului!

La ședința de îndată de azi (n.r. - vineri, 13
octombrie), nu a fost prezent nici un
consilier local PNL, deşi pe ordinea de zi se
aflau proiecte extrem de importante privind
proiectul european „Regenerarea zonei

Obelisc Mihai Viteazu prin crearea unui
nou parc public în municipiul Turda”, în
valoare de 18.160.061,65 lei, din care
contribuția de la bugetul local este de doar
2%! Această atitudine distructivă a
reprezentanților PNL ne demonstrează că
nu îi interesează absolut deloc soarta

acestui oraș, ei de fapt nu își doresc o Turda
prosperă, modernă, frumoasă. Se pare că,
din considerație pentru cetățeni, fiecare
realizare, fiecare reușită a administrației
locale, este motiv de doliu pentru liberali.

Echipa Consilierilor PSD

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

Primar: Dorin Lojigan
Viceprimar: Robert Istvan Szabo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Primar: Saşa Valer
Viceprimar: Raul Rafai

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

Primar: Daniela Elena Mănăilă
Viceprimar: Colosvari Ileana

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

Primar: Nicolae Făgădar
Viceprimar: Stan Vasile

E vremea cititului!

Memoria orașului

n această toamnă, la Secția
pentru Copii a Filialei
Oprișani a Bibliotecii mu-
nicipale ”Teodor Murășa-

nu” “E vremea cititului”! 
Zilele friguroase sau ploioase ne
vor ține mai mult în casă, așa că ce
poate fi mai plăcut decât să stai
comod în  fotoliul tău preferat și să
citești.

Proiectul se desfășoară pe o
perioadă de 4 săptămâni (octom-
brie-noiembrie), cu participarea
copiilor din:  clasa a III-a (prof .
Marcela Oltean), clasa a V-a (prof.
Ana Monica Rad), de la Școala
Gimnazială ”Horea, Cloșca și
Crișan”, clasa a III-a și a IV-a (prof.
Laura Șuteu) de la Școala Gim-
nazială ”Andrei Șaguna” -
Structura școlară primară  Waldorf.

Participanții își aleg singuri cărțile
pe care doresc să le citească,
specifice vârstei și conform prefe-
rințelor. Ei vor nota într-un mic
jurnal, pus la dispoziție de bibli-
otecă, autorul și titlul cărților citite,
numărul de pagini, personajele
preferate, chiar fragmente care i-au
impresionat sau care le-au plăcut
mai mult. 

La finalul perioadei de lectură,
copiii se vor întruni la bibliotecă
pentru a discuta despre personajele
și actiunea cărtilor citite, numărul
de pagini citite și, bineînțeles,
pentru stabilirea câș-tigătorului,
acesta fiind, pentru fiecare clasă
participantă, copilul care a reușit să
citească cele mai multe pagini. 

Proiectul  face parte din cele desti-

nate  educației pentru lectură și se
află la prima etapă, ca un experi-
ment, biblioteca dorind să afle dacă
rezultatele vor fi cele așteptate și, în
funcție de acestea, dacă va mai
continua și în anul viitor 

Succes tuturor cititorilor!

Biblioteca municipală ”Teodor
Murășanu” este o instituție de
cultură care funcționează în subor-
dinea Consiliului Local, pe baza
Legii bibliotecilor nr. 334/2002. Ea
datează din 1951, iar în prezent are
o colecție enciclopedică de 110.000
volume, trei puncte de lucru (secție
pentru adulți și copii în zona
centrală și o filială în cartierul
Oprișani), servicii tradiționale și
moderne pentru utilizatorii de toate
vârstele.                                                                                           

Î

iblioteca municipală ”Teodor Murășanu”
Turda, prin colecțiile destinate conservării
memoriei locale (Fondul Turda, Fondul

documentar, Colecții speciale, Bibliografie locală) și
prin organizarea unor acțiuni de valorificare a acestora,
doreşte să păstreze vii amintirile și creațiile înaintașilor,
creând o punte în timp între generații.

Instituția apelează la populația orașului pentru aduna,
în custodie, pentru o perioadă limitată de timp, amintiri
de familie sub formă de materiale scrise și obiecte care
ilustrează viața  localității ( sau a celor din fostul
Comitat Turda-Arieș) în preajma anului 1918, inclusiv
anii   Primului Război Mondial și perioada ulterioară,
până în 1920, precum și anii 1928, 1938, 1948. 

Acestea pot fi:
• brevete și decorații militare; livrete militare
• scrisori, cărți poștale de pe front sau prizonierat;
• jurnale de război sau prizonierat;
• fotografii; cărți poștale,ilustrate care prezintă orașul
Turda în 1918; 
• amintiri scrise, consemnări despre evenimente care
au legătură cu realizarea Unirii;
• articole care vorbesc despre orice contribuție a
turdenilor la război (rechiziții de bunuri, adunare de
fonduri, materiale sanitare, ajutoare pentru văduve și
răniți, invalizi, orfani etc);
• articole care vorbesc despre  orice contribuție a tur-
denilor la Marea Unire;
• discursuri ale unor personalități locale, din anul
1918, sau de la aniversările de 10, 20, 30 de ani (1928,

1938, 1948 ) ale Marii Uniri;
• publicații locale-ziare, reviste din 1918; cărți publi-
cate la Turda în 1918;
• articole de presă din  1928, 1938, 1948 în care să fie
vorba despre sărbătorirea Marii Uniri la Turda;
• ploscă militară, centură, caschetă, uniformă, steag;
• orice alte materiale scrise sau obiecte care ar putea
ilustra  evenimentele din preajma anului 1918 la Turda.

Materialele adunate la bibliotecă, împreună cu cele
existente în colecțiile instituției,  vor fi organizate în-
tr -una sau mai multe expoziții, în anul 2018,  etichetate
cu specificarea proprietarului, și vor fi înapoiate ulteri-
or acestora.

Biblioteca  municipală le mulțumește tuturor turdenilor
care vor dori să contribuie cu amintirile lor de familie,
care constituie o resursă deosebit de valoroasă a mem-
oriei locale, demonstrând astfel că  unitatea unei naţiuni
este o lucrare fără de sfârşit, care se construiește zi de
zi și se apără la fel.

Contact: Biblioteca municipală, tel. 0264-313837

Biblioteca municipală ”Teodor Murășanu” este o
instituție de cultură care funcționează în subordinea
Consiliului Local, pe baza Legii bibliotecilor nr.
334/2002. Ea datează din 1951, iar în prezent are o
colecție enciclopedică de 110.000 volume, trei puncte
de lucru  (secție pentru adulți și copii în zona centrală
și o filială în cartierul Oprișani), servicii tradiționale și
moderne pentru utilizatori de toate vârstele.

B

Bursa locurilor de muncă 
pentru absolvenţi

genţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Cluj organizează vineri, 20 octombrie
2017, BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ

PENTRU ABSOLVENŢI. 

Evenimentul face parte din categoria măsurilor active
de combatere a şomajului, implementate de către
AJOFM Cluj, în calitate de Serviciu Public de Ocupare,
măsuri destinate corelării cererii şi ofertei pe piaţa
muncii. 

Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenţi va avea
loc în intervalul orar 9.00-14.00  în Cluj-Napoca, la
Casa de Cultură a Studenţilor din Cluj-Napoca, Piaţa
Lucian Blaga nr.1. 

Pentru o cât mai bună cunoaştere a evenimentului, va
oferim câteva detalii organizatorice: 

• Participarea la eveniment şi accesul la toate
facilităţile este gratuită. 

• Persoanele participante la Bursă, atât cele din
evidenţa AJOFM Cluj cât şi persoanele aflate în
căutarea unui loc de muncă vor beneficia de informare
şi consiliere de la specialiştii prezenţi la eveniment. 
• Sunt invitate toate persoanele aflate în căutarea unui

loc de muncă, mai ales ţinerii şi absolvenţii, pentru o
mai bună cunoaştere a ofertelor de joburi din judeţul
Cluj. 

Organizatorii realizează în cadrul acestui eveniment
standuri special destinate angajatorilor care doresc să
cunoască legislaţia cu privire la ucenicia la locul de
muncă precum şi un stand destinat consilierii în muncă
a persoanelor cu dizabilităţi.

Conducerea AJOFM Cluj

A
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Premiu de excelenţă
pentru Primăria

Turda

dministrația locală din
Turda, condusă de pri-
marul Matei Cristian, a

fost premiată în cadrul Galei
Administrație.ro pentru proiectul
“Planul de Mobilitate Urbană
Durabilă” - un proiect foarte
complex, care vizează rezolvarea
mai multor probleme privind
circulația pe raza municipiului,
propunând soluții concrete pentru

problemele identificate, dar și
d e z v o l t a r e a / m o d e r n i z a r e a
elementelor mobilității urbane! 

“Proiectul a fost apreciat ca fiind
cel mai bun proiect de acest fel la
nivel național! Aşa cum am mai
spus, împreună suntem o forță!
Mulțumesc întregii echipe pentru
implicare şi dăruire!”, a spus pri-
marul Cristian Matei.

A

La Turda au fost inaugurate alte pubele subterane

n urmă cu aproximativ un an, o
baterie compusă din patru pubele
subterane a fost instalată vis a vis
de Școala Horea, Cloșca și Crișan,

la intersecția dintre strada Lianelor și Lotus. 

Și de această dată, Cristian Matei și-a ținut

promisiunea, inagurând miercuri, 11 oc-
tombrie,  alte patru baterii, fiecare cu patru
pubele subterane: o baterie a fost montată
pe strada Rapsodiei, micro 1, în apropierea
pieței, alte două au fost montate pe strada
Calea Victoriei, bl. B120 și una pe Calea
Victoriei, bl. E125.

Pentru început, bateriile vor fi montate în

cele mai populate zone ale orașului,
urmând ca alte circa 25 de baterii să fie
montate în decursul a 3-4 ani. În câteva
zile, cel mai probabil săptămâna următoare,
Turda va beneficia și de două unități
inteligente de colectare selectivă, dintre
care una pe strada Raspodiei în apropierea
pubelelor subterane, iar a doua la inter-
secția dintre strada Lianelor și strada Lotus.

Toate bateriile sunt însoțite de camere de
luat vederi.

Primarul Cristian Matei face apel către
cetățeni: „Fac apel către populație! Să fim
o echipă, să venim unul în sprijinul
celuilalt, să ne schimbăm mentalitatea, să
ne educăm copiii și să se păstreze curățenia
orașului!”

Î
Ada DURLAN

Turda va avea un nou parc 
public

ineri, 13 septembrie, au
fost aprobate în Consi-
liul local toate docu-

mentațiile în vederea depunerii
proiectului „Regenerarea zonei
Obelisc Mihai Viteazu prin
crearea unui nou parc public în
municipiul Turda”, proiect cu
finanțare europeană în valoare
totală de 18.126.359,36 lei, echi-

valentul a 4.016.565,70 EURO!

Conform documentației tehnico-
economice, principalele lucrări
care se vor executa la obiectivul
de investiție constau în reabi-
litarea și modernizarea de străzi
de acces la obiectiv, cu preve-
derea de piste pentru biciclete și
spații de parcare la Aleea Obelis-

cului, reconversia și refuncționa-
lizarea unei zone neutilizate,
degradate și crearea unui nou
parc public în zona Obelisc
Mihai Viteazu, crearea de zone
pietonale, amenajarea unui
foișor/turn cu platforme de obser-
vare, amenajarea de zone pentru
activități culturale/de evenimente
și asigurarea de dotări și facilități.

V
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ERASMUS + VET la Colegiul Tehnic 
“Victor Ungureanu”, Câmpia Turzii

n perioada 2017-2018
se va derula la Colegiul
tehnic "Victor Ungu-
reanu" din Câmpia Tur-

zii proiectul Formare profesională
europeană, din cadrul programu-
lui Erasmus + VET. 

Erasmus+ oferă oportunităti pen-
tru elevii din invătămantul vocați-
onal (școli profesionale, licee și
școli postliceale) și pentru ucenici
de a se forma profesional și de a
dobândi experientă la locul de
muncă, experientă care să le
permită de asemenea dezvoltarea
de noi abilităti și competențe de
comunicare într-o limbă străină.  

Stagiile de formare profesională
în altă tară imbunătătesc procesul
de tranziție de la educație și
formare către piață muncii
consolidând în același timp
cooperarea europeană în
domeniul educației și formării
profesionale. În prezentul proiect,
28 de elevi de la specializările

mecanică și electromecanică din
clasele a XII-a și a XI-a vor
efectua stagii de practică de două
săptămâni la agenți economici din
Țara Galilor și Germania.

Principalul obiectiv al proiectului
este promovarea învățării bazate
pe muncă. Calitatea și eficiența
procesului de invătămant se va
îndrepta spre latura aplicativă,

creativă și practică a cunoștințelor
dobândite, punându-se accentul
pe învățarea prin muncă în
Centrele de ucenicie de la
partenerii din Germania (AKKL)

și Marea Britanie (GLLM), unde
elevii vor lucra pe comenzi reale,
comisionate de agenții economici
din zona acestor centre, munca
fiind supervizată de maiștrii
instructori din sistemul dual
german și galez.  

Astfel, ținerii formați se vor
integra mai ușor în piața dinamică
a forței de muncă în ţară și la nivel
european, în proiectul nostru în
Germania și Marea Britanie, sau
vor accesa rutele academice.
Experiența sistemului de învăță-
mânt vocațional galez și german
este recunoscută la nivel euro-
pean, astfel elevii de la CTVUCT
vor avea șansa să se perfecționeze
în specializarea lor, să își
îmbunătățească cunoștințele de
limba engleză și să cunoască alte
culturi. În urma efectuării sta-
giului de practică, elevii vor primi
un certificat European Mobility
care le va facilita găsirea un loc de
muncă în orice țara din Uniunea
Europeană.  

Î

Ziua Arieșului sărbătorită prin muncă 
de elevii din Mihai Viteazu

âmbătă, 7 octombrie 2017, elevii
Școlii Gimnaziale”Mihai Vodă”
s-au alăturat cu mare entuziasm

celor care iubesc și prețuiesc Arieșul,
participând la o amplă acțiune de
ecologizare a văii acestuia. 

Acțiunea a demarat la inițiativa scriitoarei
clujene Manuela Sanda Băcăoanu, a unei
moațe din Munții Apuseni (așa cum se
semnează), prin propunerea  ca ziua de 7
octombrie să fie declarată Ziua Arieșului și
să fie sărbătorită ”prin muncă” de toți
locuitorii văii Arieșului începând de la
Turda până la Arișeni. 

Propunerea s-a transformat în realitate
datorită atât voluntarilor, îndrăgostiți de
frumusețile acestori meleaguri, cât și a spri-

jinului necondiționat oferit de  Primăriile
localităților de pe valea Arieșului și a
Asociației culturale Avram Iancu.

Ecologiştii Şcolii Gimnaziale „Mihai
Vodă”, din comuna Mihai Viteazu,  au fost
printre primii care s-au înscris la această
acțiune de suflet. 

Elevii claselor a VII-a şi a VIII-a, sub
îndrumarea diriginților prof Costea Violeta
și Farcaș Mihaiela, au fost prezenți la
Primăria comunei la ora  9. Aici s-au
înarmat cu saci și mănuși de lucru și au
pornit spre Arieș. Au ecologizat malul drept
al Arieșului, din dreptul străzii Ciga, până
la intrarea râului iubit în orașul Turda. 

Copiii au fost neobosiți, s-au întrecut la

adunarea deșeurilor, fiind preocupați de
colectarea a selectivă a acestora. 

Au fost plăcut impresionați de faptul că
porțiunea din Mihai Viteazu a văii Arie-
șului este destul de curată, locuitorii comu-
nei fiind conștienți că pentru a se bucura de

un mediu sănătos trebuie să-l protejeze şi
să-l ocrotească.

Deşi a fost o zi  friguroasă, elevii școlii au
muncit cu drag  și au declarat Ziua Arie-
șului cea mai frumoasă zi de toamnă. 

Prof. Farcaș Mihaiela 

S
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Singurele două 
persoane care nu s-au
“spânzurat” din PSD
Câmpia Turzii au fost

excluse din partid

Vizită la domiciliul vârstnicilor
din Câmpia Turzii

În cadrul Săptămânii Vârstnicului, edilii municipi-
ului Câmpia Turzii, Dorin Nicolae LOJIGAN și

Robert Istvan SZABO, au efectuat vizite la
domiciliul veteranilor de război și seniorilor din
municipiu, ca semn de respect și apreciere pentru
contribuția adusă comunității.

Ada DURLAN

ozmin Saşa si Cristian
Maier au fost excluși din
PSD Câmpia Turzii.

Cozmin Saşa, singura persoană
din PSD Câmpia Turzii care se
bucură de o încredere ridicată în
toate sondajele efectuate la nivel
de municipiu, a fost exclus alături

de Cristian Maier, singura persoa-
nă din PSD Câmpia Turzii care nu
este angajată la stat nici el nici
rude ale acestuia, el lucrând în
domeniul medical, având o expe-
riență de 5 ani în mediul privat.

Din primele informații, acestia au
fost acuzați că au adus prejudicii
de imagine partidului, prin ieșirile
lor publice.

C
Sergiu JUCAN

Se scoate la licitație
ultima parcelă

disponibilă din Parcul
Industrial de la
Câmpia Turzii. 
În maxim un an 
încep angajările!

C. Parc Industrial Câm-
pia Turzii S.A. (Socie-
tate-Administrator al
PARCULUI INDUS-

TRIAL CÂMPIA TURZII) anunţă
public lansarea ofertei de atribuire
în folosinţă, prin licitaţie publică,
a unei parcele de teren disponibile
pentru realizarea de investiţii în
perimetrul Parcului Industrial
Câmpia Turzii (str. Laminoriştilor
nr. 169): după cumurmează:
- Parcela Lot 3 – în suprafață de
8100 mp;

Destinaţia parcelei o reprezintă -
Activităţi de producţie/servicii.

Licitaţia publică se va desfăşura în
ziua de 27.10.2017 ora 12.00 la
sediul Primăriei Municipiului
Câmpia Turzii sala Europa.

Depunerea ofertelor se va face în
perioada 05.10.2017 – 26.10.2017
ora 16. Relaţii suplimentare
referitoare la documentaţia de

licitaţie, condiţiile de participare la
licitaţie şi calendarul licitaţiei pot
fi obţinute la sediul S.C. Parc
Industrial Câmpia Turzii S.A. str.
Laminoriştilor nr. 2-4, zilnic între
orele 8-15 de la director Parc
Industrial, Remus Matei - tel.
0757-675519 sau consilier juridic
Cătălin Văsie tel.0745315589, ori
accesând
www.parcindustrialcampiaturzii.ro. 

Parcul Industrial de la Câmpia
Turzii a fost înființat în 2014 pe
vremea primarului Ioan Hanga, iar
în perioada administrației actualu-
lui primar Dorin Lojigan, Parcul
Industrial a început să fie func-
țional, ajungându-se ca în momen-
tul de față să fie scoasă la licitaţie
ultima parcelă disponibilă.

S.
Sergiu JUCAN
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Deputatul PSD Cristina Burciu interpelează
Guvernul pe tema modului defectuos 
de implementare a proiectelor finanţate 
din FEADR în comuna Viişoara

Societatea DDD INSECTO SRL informează populația municipiului Turda despre operațiunile 
de deratizare care se vor efectua pe domeniul public

Primăria Turda efectuează în perioada 10-27 Octombrie o acțiune de deratizare pe domeniul public al municipiului Turda. Acțiunea se  desfășoară între orele 8.00 și 16.00. În cazul
în care nu va fi posibilă desfăsurarea acțiunii de deratizare din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, durata acesteia se va decala. Acțiunea de deratizare se  efectuează pe o
suprafață de 4.000.000 mp și  are in vedere următoarele obiective :
- cursuri de ape, lacuri, ștranduri, obiective turistice, parcuri, străzi, poduri, podețe, spații verzi.

La efectuarea operațiunii de deratizare se utilizează următoarele produse raticide:  Rodexion Pasta și Prodiorat G- raticide pentru combaterea rozătoarelor, produse avizate de Ministerul
Sănătății- Comisia Națională a Produselor Biocide. Acestea fac parte din grupa Xi și Xn de toxicitate și se regăsesc în Registrul Național al Biocidelor avizate pentru profilaxia sanitar
umană. În caz de ingerare accidentală, antidotul este vit. K1.

Pentru o cât mai bună eficiență, activitatea de deratizare trebuie tratată în mod unitar, atât pe domeniul public, cât și privat la nivelul localității, motiv pentru care facem apel un apel
cetățenilor, asociațiilor de locatari/proprietari, agenților economici și instituțiilor de pe raza municipiului să efectueze deratizarea proprietăților, curți interioare, subsolurile blocurilor,
odată cu acțiunea de pe domeniul public a Primăriei Turda. Acțiunea se desfășoară în conformitate cu prevederile legale: Legea 101/2006, Ordinul nr.119 din 2014 pentru aprobarea
normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

Deratizarea reprezintă un complex de măsuri aplicate de toți factorii interesați pentru reducerea substanțială a populației de șoareci și șobolani și menținerii acestora la un nivel numer-
ic redus. Respectarea periodicității  de efectuarea a operațiunii de deratizare (așa cum indică legislația în vigoare)  duce la reducerea pericolelor produse de rozătoare: imbolnavire a
populației și a animalelor, pierderi economice, etc.

Actiunea de deratizare este realizată de societatea DDD INSECTO SRL, Pentru informații suplimentare  vă stăm la dispoziție la numerele de telefon : 0726235850  și 0761614493.

eputatul PSD Cluj Cris-
tina Burciu s-a adresat,
printr-o interpelare par-

lamentară, fostului Viceprim-
Ministru Sevil Shhaideh, minis-
trul Dezvoltării Regionale, Admi-
nistraţiei Publice şi Fondurilor
Europene, precum şi miniştrilor
Finanţelor şi Agriculturii, cărora
le-a prezentat petiţia primarului
comunei Viişoara, judeţul Cluj,
referitoare la modul defectuos de
implementare a proiectelor finan-
ţate din FEADR.

„Vă supun atenţiei problemele
întâmpinate de UAT Comuna
Viişoara, judeţul Cluj, referitoare
la implementarea proiectelor
finanţate din FEADR, trimise spre
dumneavoastră, prin intermediul
meu, de către primarul comunei,
Ioan Roman:

«În anul 2015, UAT Comuna Vii-
şoara a pregătit şi a depus pentru
finanţare un proiect de infra-
structură drumuri, pentru amena-
jarea străzilor din localitate. În
urma evaluării de către AFIR, în
luna mai 2016 proiectul a fost
acceptat la finanţare, şi drept
urmare, în luna august 2016 a fost
semnat contractul de finanţare, în
valoare de 1 milion de Euro. 

În baza contractului de finanţare,
urmează să se modernizeze 4,6
km de străzi din comună. Prin
programul de finanţare, suma
maximă care putea fi accesata de
un solicitant era de 1 milion de
euro/proiect. Suma alocată fiind
limitată, Comuna Viişoara, ca de
altfel toţi ceilalţi solicitanţi, a
încercat sa cuprindă cât mai multe
lucrări, respectiv kilometri de
străzi modernizate în proiect. 

La întocmirea studiului de fe-

zabilitate, proiectantul de specia-
litate a utilizat pentru evaluarea
lucrărilor preţuri din piaţă.
Rezonabilitatea costurilor estima-
te pentru investiţia de bază a fost
verificată de către evaluatorii
AFIR, raportat la standardele de
cost aprobate prin HG 363/2010
cu modificările şi completările
ulterioare. 

La întocmirea documentaţiei PT
au fost revizuite atât tipul de
lucrări, cât şi cantităţile şi costul
lucrărilor, fiind rulat un deviz
confidenţial. Şi în această etapă,
documentaţia tehnică a fost veri-
ficată şi aprobată de către finan-
ţator, inclusiv din punct de vedere
al rezonabilităţii costurilor.

La sfârşitul anului 2016, Comuna
Viişoara a demarat procedura de
achiziţie publică pentru atribuirea
contractelor de lucrări. Termenul
limită de depunere a ofertelor a
fost în 23 ianuarie 2017. 

Ne apropiem însă de sfârşitul
anului 2017, iar licitaţia nu s-a
finalizat, lucrările nu au fost
atribuite, şi chiar dacă se vor
atribui până la sfârşitul anului, ele
vor începe doar în primăvara
anului 2018.

Comuna Viişoara a derulat proce-
dura de licitaţie în baza Docu-
mentaţiilor Standard impuse de
AFIR, documentaţiile fiind verifi-
cate ex-ante atât de către AFIR,
cât şi de către ANAP. Procedura
de licitaţie pentru Modernizarea
străzilor din localitate, lucrări
finanţate prin Sub Măsura 7.2., se
află sub observare ANAP, con-
form deciziei de verificare nr.
13/398502/04.01.2017, emitent
Ministerul Finanţelor Publice,
ANAP, Direcţia Generală de

Control Ex-Ante. 

La toate şedinţele de evaluare au
fost prezenţi şi observatorii din
partea ANAP. Cu toate acestea,
după 8 luni de la termenul limită
de depunere a ofertelor, lucrările
nu sunt atribuite, fiind întorşi în
evaluare de decizia CNSC. În
procedură au depus oferte 17
operatori economici, cu valori
ofertate între 67% şi 90% din
valoarea estimată. În etapa de
evaluare tehnică, s-au primit 5
contestaţii, din care 4 au fost
admise de către CNSC, una fiind
respinsă. Facem precizarea că
decizia CNSC apreciază activi-
tatea comisiei de evaluare,
singura critică fiind «exigenţa
prea mare», raportat la cerinţele
documentaţiei de atribuire,
documentaţie pe care o critică ca
fiind ambiguă, neclară şi incom-
pletă. Menţionăm încă o dată că
Documentaţiile standard sunt
elaborate de către specialiştii
AFIR şi ANAP, şi sunt impuse
autorităţilor contractante.

După evaluarea ofertelor tehnice,
7 operatori economici au trecut în
etapa de evaluare a ofertelor
financiare. Din cele 7 oferte eva-
luate financiar, 4 au fost declarate
admisibile şi 3 respinse. Ca urma-
re a comunicărilor intermediare,
s-a primit o contestaţie din partea
unui operator economic a cărui
ofertă reprezintă 67% din valoa-
rea estimată. 

Comisia de evaluare a analizat cu
atenţie ofertele depuse, lucru
recunoscut şi de către CNSC în
decizia pronunţată. Cu toate
acestea şi trecând peste faptul că
autoritatea contractantă a fost
pusă în situaţia de a se transforma
în investigator, şi că demersurile

comisiei de evaluare au avut ca
rezultat dovedirea faptului că
ofertantul a depus documente
false/fabricate cu scopul de a
câştiga contractul finanţat din
fonduri europene, Decizia CNSC
ne întoarce în reevaluare, obligân-
du-ne practic să declarăm admi-
sibilă o ofertă cu valoarea de 67 %
din valoarea estimată.

Nu este credibil ca un constructor
prin elemente de organizare şi
eficientizare a activităţii proprii să
poată executa lucrarea la un cost
cu 33% mai scăzut decât cel
fundamentat şi aprobat. 

Rezultatul celor 10-12 luni de
licitaţie va fi probabil pierderea a
aproximativ 330.000 Euro din
finanţarea aprobată, respectiv a
1/3 din milionul de euro licitat şi
câştigat, pierdere care se va
reflecta în calitatea lucrărilor.

Situaţia este similară şi în ce pri-
veşte al doilea Proiect al Comunei
Viişoara, «Modernizare drumuri
de exploataţie Agricolă», proiect
în valoare de 1 milion de euro,
finanţat prin Sub Măsura 4.3.
FEADR. După 4 luni de evaluare
a celor 8 oferte depuse, procedura
de licitaţie este contestată în etapa
de evaluare a ofertelor financiare,
de acelaşi operator economic,
care a depus oferta la 70% din
valoarea estimată. Practic suntem
în situaţia probabilă ca din cele 2
milioane de Euro aprobate ca
finanţare nerambursabilă de la
UE, să rămânem cu 1,4 milioane
şi cu lucrări de proastă calitate,
pentru care vom răspunde atât în
fata finanţatorului, cât şi în faţa
cetăţenilor comunei», se arată în
memoriul primarului comunei
Viişoara, Ioan Roman, ajuns pe
masa Guvernului prin intermediul

deputatului Cristina Burciu.

Parlamentarul social democrat a
adăugat că primarul comunei Vii-
şoara le-a mai cerut miniştrilor
amintiţi modificarea legislaţiei
achiziţiilor publice şi a proce-
durilor AFIR, în ceea ce priveşte
următoarele aspecte:
„ - Stabilirea unor praguri valorice
stabilite ca % din valoarea estima-
tă, sub care ofertele să fie decla-
rate inacceptabile, fără obligaţia
solicitării de clarificări supli-
mentare;
- Stabilirea unor praguri valorice
stabilite ca % din valoarea estima-
tă, sub care ofertele să fie declara-
te ca având un preţ aparent neo-
bişnuit de scăzut, cu obligaţia
solicitării de clarificări suplimen-
tare;
- Stabilirea clară prin legislaţie a
răspunderii ofertanţilor privind
ofertele depuse şi clarificările
aduse la acestea;
- Descurajarea depunerii de
contestaţii prin stabilirea unor
taxe şi penalităţi în sarcina contes-
tatarilor, în cazul în care contes-
taţiile se dovedesc a fi nefondate;
- Reglementarea procedurilor
AFIR, în sensul nedezangajării
sumelor rămase ca şi «economii»
în urma licitaţiilor de lucrări.
Sumele rămase ca «economii» în
urma procedurilor de licitaţie să
poată fi folosite de către benefi-
ciarul contractului de finanţare
pentru extinderea rezultatelor
proiectului aprobat prin lucrări
suplimentare de acelaşi tip.”

Având în vedere petiţia prezen-
tată, Cristina Burciu a solicitat
vicepremierului şi celor doi
miniştri să prezinte un răspuns
fundamentat, precum şi soluţiile
necesare pentru remedierea defi-
cienţelor semnalate.                                                                         

D
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Pizza cu goange 
la un restaurant din Turda!

n seara de vineri, 13 octombrie, am primit
la redacţie un mail urmat apoi şi de o
postare pe reţelele de socializare, prin care
mai multe persoane își exprimă dezgustul

la adresa unei pizzerii din Turda, pe motiv că în
pizza comandată, pe lângă topingurile obișnuite, s-ar
afla un gândac: 

“Nu m-am mai întâlnit cu veri-șorul meu de 10 ani
pentru că nu locuiesc aici și am spus să ieșim și noi
dacă tot am venit, am ales acest restaurant, A fost
totul ok, până a apărut pizza cu garnitură de gândac.
Mulțumim că ne-aţi stricat seara”, a fost reacția
uneia dintre persoane pe rețelele de socializare,
postarea fiind însoțită de poze, de unde reiese faptul
că într-adevăr un gândac era în pizza.

Clienții au fost suspectați 
că au venit cu goanga de acasă! 
Reacțiile din partea restaurantului nu au întârziat să
apară, susținând că: ”sunteți primii clienți care
găsesc un gândac perfect intact, negătit, ars… într-o
pizza uriașă… de 2 metri. Sunteți sub suspiciunea că
ați refuzat să achitați nota de plată astfel încât ați
găsit o metodă să nu o faceți. Vom investiga
incidentul și dacă descoperim că ne deifăimați ima-
ginea restaurantului vom intenta acțiuni legale! Dacă
suntem vinovați (bucătăria)… ne cerem scuze și
vom remedia situația! O seară plăcută!”

Incidentul neplăcut (credem totuși că este unul izolat

- suntem și noi clienții acestei pizzerii), a produs
stupoare printre clienți, însă și un mare dezgust celor
care s-au trezit cu goanga în pizza, însă de la un
incident neplăcut și nedorit până la a-ți suspecta
clienții că au venit cu goanga de acasă este cale
lungă. 

Așteptăm totuși ancheta restaurantului.

Şi au venit şi scuzele...

Î
Sergiu JUCAN

Ştiri pe scurt
Veşti proaste pentru cei care îşi vând maşinile. 

Taxă în plus, de la 1 ianuarie
Începând cu data de 1 ianuarie 2018, va fi introdus un impozit pentru
persoanele fizice care vând mai mult de două autoturisme/an. În cazul
unei persoane care vinde mai mult de doua autoturisme pe an, indife-
rent de data dobândirii, pentru cel de-al treilea autoturism vândut vor
fi aplicabile regulile de impunere specifice activităţilor independente.

Elevii ar putea primi 100 de euro în plus la alocație, 
cu o singură condiție!

Elevii care nu vor absenta deloc de la școală ar putea beneficia de o
alocație mai mare. Proiectul de lege a fost propus de către senatorul
Ioan Agrigoroaei și urmează să primească aprobare. Agrigoroaei
dorește să mărească alocația elevilor la 100 de euro pe lună, dar și să
lupte împotriva absenteismului școlar. Condițiile nu sunt deloc grele!
Senatorul nu vrea să dea oricum acest stimulent finaciar, ci doar pen-
tru acei copii care nu au deloc absențe de la școală. Banii nu vor fi
virați într-un cont al părinților sau tutorelui, ci sub formă de tichete
cu destinație precisă: o anumită sumă pentru alimente, o alta pentru
haine și alta pentru rechizite. „Ce poate face un copil, o familie cu 85
de lei lunar? Nimic. Dacă ar primi măcar 100 de euro, atunci, cu acei
bani într-adevăr se poate face ceva. Nu toți vor primi acești bani, ci
doar cei care nu au absențe la școală. În acest fel îi stimulăm pe tineri
să facă copii și pe copii să învețe. Dacă fiecare copil va frecventa
grădinița, școala primară, liceul și o facultate, nivelul de educație va
crește simțitor”, a declarat senatorul. „Alocaţia de stat pentru copii în
cuantumul stabilit va fi cheltuită defalcat: 30% pentru îmbrăcăminte,
30% pentru alimente, 25 pentru bunuri care contribuie la educaţie
(cărţi, reviste, internet, computer, echipament sportiv), 15% tabere
sau excursii educaţionale”, se arată în propunerea pentru modificarea
şi completarea art.3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat
pentru copii, depusă de trei parlamentari.

34 de amenzi pe autostrăzile din România, într-o săptămână.
Recordul de viteză, peste 220 de kilometri pe oră, 

a fost înregistrat pe Autostrada Transilvania!
34 de șoferi au rămas fără permise de conducere în ultima săptămână,
după ce au fost depistați conducând pe autostrăzi cu viteză excesivă.
Recordul în această săptămână a fost înregistrat cu aparatul radar pe
A3, Turda-Borș. În perioada 2 – 8 octombrie, polițiștii Brigăzii
Autostrăzi și Misiuni Speciale a Poliției Române care acționau pentru
siguranța și fluența traficului rutier pe autostrăzi au depistat 34 de
conducători auto care circulau cu viteze excesive. Pe autostrada A1,
16 șoferi au fost înregistrați circulând cu viteze cuprinse între 183 și
218 kilometri pe oră. De asemenea, pe autostrada A2, aparatul radar
a înregistrat un conducător auto care se deplasa cu o viteză de 194 de
kilometri pe oră. În aceeași perioadă, pe autostrada A3, polițiștii au
depistat 18 șoferi care au depășit limita legală de viteză. Viteza
maximă a fost înregistrată la kilometrul 26 al Autostrăzii A3 Turda-
Borș, când polițiștii au depistat un bărbat, de 41 de ani, din Brașov,
care circula cu nu mai puțin de 225 de kilometri pe oră. Toți
conducătorii auto au fost sancționați contravențional cu amenzi între
1.305 şi 2.900 de lei și le-au fost reținute permisele de conducere pen-
tru 90 de zile. De asemenea, polițiștii au depistat, la data de 8
octombrie un bărbat, de 32 de ani, din Sibiu, în timp ce a depășit două
autovehicule, încălcând marcajul longitudinal continuu, pe breteaua
de acces în autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva, la kilometrul 247.
Acesta a fost sancționat contravențional cu amendă de 580 de lei și
nu mai are dreptul să conducă pentru o perioadă de 30 de zile.

Dai SPAGA la medic? Ajungi la PUSCARIE!
Spaga la medic, interzisă. Decizia vine de la Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie şi a intrat în vigoare de azi, după ce a fost publicată în
Monitorul Oficial. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a decis că
nicio persoană nu ar trebuie să vină cu vreo atenţie la medic, în urma
unui caz în care un medic, acuzat că a luat şpagă, a arătat că mita
primită este de fapt o donaţie, făcând trimitere la un articol de lege
privind faptul că medicii pot primi donaţii. Astfel, Curtrea Supremă a
decis că este ilegat ca medicii să primească de la pacienţii plăţi
suplimentare, donaţii sau alte mici atenţii. În plus, ÎCCJ a corelat
luarea de mită cu darea de mită, aşadar pacienţii trebuie să fie atenţi
pentru că şi ei pot avea dosare penale în urma micilor atenţii date
medicilor. Infracţiunea de luare de mită se pedepseşte cu până la 10
ani de închisoare.

Se mută sediul RAR Cluj
Sediul Registrului Auto Roman (R.A.R) Cluj se mută începând de
luni, 16 octombrie 2017, din Floreşti la intrarea în Gilău. "Vor
funcţiona 3 linii de verificare; până acuma funcţiona cam una şi
jumăte. Este o locataţie provizorie pentru că pe vechiul amplasament
se va construi un nou sediu", a declart Marius Pop, şeful RAR Cluj,
la Realitatea FM Cluj. Conducerea RAR mai are în vedere constru-
irea unui al doilea sediu în Apahida. 
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EDITORIAL
Remanierea viselor despre politică

candalul izbucnit la
vârful politicii româ-
nești la doar trei luni

după instalarea Guvernului
Tudose, cel de-al doilea, în numai
zece luni, al alianței PSD-ALDE,
majoritară în Parlament, îmbogă-
țește paleta simptomelor ce indică
starea ”de sănătate” a politicii
autohtone. 

Cu un simplu exercițiu de imagi-
nație, se pot converti cei 27 de ani
scurși de la ”nașterea democrației
originale românești” în 27 de zile,
adică ceva mai mult de trei
săptămâni, dar nu chiar o lună.
Asimilarea anilor cu durata unei
zile, precum în povești, unde ”făt-
frumos” crește într-o zi cât alți feți
într-un an, basm parcurs în sens
invers, în cazul de față, își are
temeiurile în încercarea de a
explica evoluția unei boli, cea
responsabilă de ”originalizarea”
democrației românești ”de la
începuturi până în prezent”.

Între datele problemei ce se cere
rezolvată, la rubrica ”se dă” sau
”se cunoaște” sau în ”ipoteză”
figurează dezvoltarea politicii
românești, din 1990 și până azi.
Consecințele acesteia, faste pen-
tru o serie de indivizi, ce s-au
pomenit stăpânii unor averi
dobândite peste noapte, adică
”într-o zi” au cules cât alții în trei
generații, s-a dovedit nefastă
pentru națiunea română, ce
mărșăluiește cu elan neostoit spre
”fundul curbei” nivelului de trai.
Obiectivul, trasat de Ion Iliescu,
pentru care bunăstarea generală
izvora, obligatoriu, din reculul ce
a urmat după tragerea ”cartușelor”

ce au nimerit comunismul, a
acordat sărăciei ”azil politic” pe
plaiurile foste și rămase mereu
mioritice, de-a valma și la
grămadă. 

După ce a aruncat industria și
agricultura la ”mormanul de fiare
vechi” politica autohtonă s-a po-
menit în fața ”vidului legislativ”
teren pe care s-au însămânțat și
dezvoltat ”virușii” generatori de
miliardari de carton. Jertfită pe
altarul poftei de înavuțire mani-
festată de îmbogățiții tranziției,
economia, ce tindea să nu mai
producă nimic, a ”născut” iarăși
după rețeta de creștere aplicată în
povești, o monedă națională de
zece mii de ori mai mică, în va-
loare, decât leul hrănit de econo-
mia superetatizată cultivată în
orânduirea socialistă. 

Metodele aplicate de politică s-au
dovedit, iată, de zece mii de ori
mai păguboase pentru nivelul de
viață al românilor, decât cele din
”iadul comunist”. Dincolo de
orice vorbe, realitatea crudă a
unui leu de zece mii de ori mai
jigărit decât cel alimentat cu plus-
valoarea întreprinderilor industri-
ale mamut, a demonstrat că ”pro-
ducția de vorbe goale pe stoc” se
dovedește de zece mii de ori mai
dăunătoare decât producția de
bunuri materiale pe stoc.

Politicienii postdecembriști ”ema-
nați” din ”revoluționarii de profe-
sie” nu s-au sfiit să arunce indus-
tria țării la mormanul de fiare
vechi, însă românii s-au sfiit, mai
abitir decât fata mare la măritat,
să-i arunce pe producătorii de
promisiuni fără acoperire, de

vorbe goale pe stoc, la lada de
gunoi a istoriei, acolo unde bine-
merită un loc croit după măsura
faptelor lor. 

Degeaba se schimbă un politician
cu altul, degeaba tot mută elec-
toratul activ un partid deasupra și
pe celălalt dedesubt, de au ajuns
alegerile să semene cu un simula-
cru de curățenie generală, opera-
țiune în cadrul căreia se schimbă
doar locul păturilor în vraful
îmbâcsit de praf, dar mormanul
puturos rămâne. Din ”solul”
hrănit cu mucegaiul mentalității
potrivit căreia țara-i un ciolan și
singurul rezultat palpabil obținut
în ”democrația originală” se tra-
duce prin rotirea haitelor de profi-
tori la devorarea zgârciurilor
produse de o creștere economică
întemeiată pe consum, nu pe

producție, nu pot răsări decât alte
generații de politicieni, aidoma la
chip și la apucături cu ”emanații”
care au supt leul până l-au redus la
dimensiunile unui șoarece jigărit.
Urmașii politicienilor de ieri vor
tinde, potrivit legilor evoluției, să
fie ce-au fost înaintașii, dar și mai
mult decât atât. 

Eternul guvernator al Băncii Nați-
onale a scurtat coada leului cu
patru zerouri, iar eternele năravuri
etalate de clasa politică autohtonă
luptă cu simț de răspundere să
refacă ”coada leului” la dimensi-
unile inițiale. Pentru că Banca
Națională și nu DNA-ul a contri-
buit decisiv la dispariția ”miliar-
darilor”. Iar snobismul miliona-
rilor rezultați după operațiunea de
amputare a cozii leului, a cam
rămas fără hrană. 

Însă ceva a început să putrezească
prin ograda politicii românești. Ce
se va întâmpla când onor clientela
politică va realiza că majorarea
salariilor și a altor venituri oferite
de stat nu-i va hrăni decât cu niște
baloane de săpun? Că  românii
obișnuiți, care au ”norocul” să
evolueze în economia privată și
ale căror salarii nu le mărește
nimeni prin dispoziție de la stat,
au cam început să simtă efectul
scumpirilor generate de majoră-
rile salariilor bugetare.

În atari situații, nu rare în ultimii
27 de ani, atât clientela politică,
cât și electoratul ”liber de sarcini”
s-au mulțumit să schimbe tabăra.
Nimeni să nu înțeleagă oare că,
pentru vindecarea societății
românești se impune schimbarea
regulilor jocului politic? Și alte
reguli izvorăsc din alt scop.  

S
Emil HĂLĂŞTUAN

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

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

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

MIERCURI - CIORBĂ ŢĂRĂNEASCĂ  

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

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

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

SÂMBĂTĂ - CIORBĂ DE PERIŞOARE 
- PULPĂ DE PUI DEZOSATĂ LA

GRĂTAR 
- CARTOFI NATUR 
- SALATĂ DE MURĂTURI 
- PÂINE 

PREŢUL UNUI MENIU ESTE 13 LEI.

TEL. 0753-018550 
PIZZA PE VATRĂ! 

www.restaurantexpres.ro
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Drone Champions League – România – Salina Turda!

âmbătă, 14 octombrie, a
avut loc prima cursă din
Drone Champions Lea-

gue, etapa a IV-a, gazdă fiind cel
mai spectaculos loc subteran sin
lume, Salina Turda.

Cinci țări prezente, opt echipe, dar
și mii de vizitatori au format
tabloul complet a ceea ce a însem-
nat specatacolul oferit de Drone
Champions League.

“Dacă prima ediție organizată la
Salina Turda a fost una mai
scăzută, raportând la numărul
total de turiști prezenți azi în
Salină cred că azi este o ediție de
succes. Dacă anul trecut au parti-
cipat patru piloți, anul acesta
participă opt piloți fiind vorba de
campionii țărilor participante”, a
precizat Simona Baciu, directorul
general al Salinei Turda.

Câștigătorii etapei a IV-a desfă-
șurate sâmbătă au fost cehii de la
Rotorama.

Un nou show marca Drone Cham-
pions League - duminică 15
octombrie, când începând cu ora

9.00 au avut loc calificările, finala
începând în jurul orelor 16.00.

Înaintea evenimentului Salina
Turda a transmis următorul comu-
nicat de presă:

“Un Monaco al curselor de
drone”
Liga Campionilor de Drone, 13-
15 octombrie 2017, Salina
Turda
Această ramură sportivă aflată în
crestere a stârnit deja un mare
interes în America şi Asia – iar
Liga Campionilor de Drone
începe să cucerească şi Europa
într-un mod grandios. Între 13 si
15 octombrie, dronele vor aborda
traseul 3D instalat în Salina Turda
din România, atingând viteze de
peste 130 km/h.

,,Salina Turda” este una dintre
cele mai vechi şi mai renumite
saline din România. 

Difuzat în toată lumea. Chiar
dacă unii fani nu au posibilitatea
de a participa la eveniment, vor
avea ocazia să ia parte la acţiune.
In acest an, cursa va fi transmisă
sub formă de live stream cat si
live pe cel mai important canal de

sport din Germania, SPORT 1.
“Suntem mândri să difuzăm Liga
Campi-onilor la Drone din
această locaţie deosebită. Vor
transmite emoţii şi imagini
fenomenale şi sunt con-vins că
vom atrage atenţia lumii chiar mai
mult decât am făcut-o la prima
cursă din Austria,” afirmă Herbert
Weirather – managerul competi-
tiei DCL

Cifrele de la cursa inaugurală din
Reutte au fost mai mult decât
impresionante: un total de 21 mi-
lioane de oameni au urmarit spec-
tacolul.

In anul 2016 a avut loc prima edi-
tie a DCL in Salina Turda, o editie
cu un impact extraordinar, avand
36 milioane vizualizari online si
in media, cu difuzare in 21 de tari. 

Camere cu transmisie live. 
Cursele de Drone reprezintă un
sport nou aflat în dezvoltare, unde
piloţii abordează nişte trasee bine
definite, cu ajutorul unor căşti
speciale. Pe fiecare dronă este
montată o cameră care transmite
imagini în timp real către oche-
larii speciali purtaţi de piloţi.
Patru piloţi concurează simultan,

iar câştigătorii intră la proba de
eliminare. Spectatorii prezenţi la
faţa locului pot urmări cursa pe un
ecran, trăind în acest fel fiecare
depăşire prin ochii concurentu-
lui.La cursa din România vor
putea fi văzuţi cei mai buni piloţi
din lume concurând unul împotri-
va celuilalt, incluzându-l pe Luke
Bannister, primul în clasamentele
mondiale la doar şaisprezece ani,
urmat de cehul de treizeci de ani
Jan Mittner. În competiţie cu acest
duo va fi superstarul nou-venit din
Coreea, Min Chan Kim. Aşadar
grila de start pentru Liga Campi-
onilor de Drone prezintă o pleiadă
de staruri de clasă mondială.

Liga Campionilor de Drone 
Similar sporturilor cu motor, Liga
Campionilor de Drone este dispu-
tat de echipe concurente. Fiecare
echipă nominalizează 4 piloţi
pentru a concura în curse pentru
echipa lor.În cursă, fiecare pilot
participă individual într-o sesiune
de calificări cu patru concurenţi.
O cursă constă în 5 ture şi durează
aproximativ 2 minute. 40 de piloţi
iau parte la runda de calificări, cu
doar 32 de piloţi trecând mai
departe în competiţia eliminatorie
pentru a decide eventualul câşti-

gător al cursei. La sfârşitul fiecă-
rei curse din Liga Campionilor de
Drone primii 12 competitori sunt
recompensaţi cu un anumit număr
de puncte. Pilotul cu cele mai
multe puncte la sfârşitul sezonului
este câştigătorul Ligii Campioni-
lor de Drone.

Pentru prima data in Romania, la
editia din acest an, la cursa vor
participa si piloti romani, care au
avut sansa de a se califica la acest
prestigios eveniment, in cadrul
unui tur preliminar desfasurat in
Cluj Napoca in data de 8 octom-
brie.

Pilotii romani au concurat pe
jocul LIFTOFF, ce simuleaza
traseul din acest an din interiorul
Salinei Turda. 

Piloţii trebuie să treacă cu succes
de fiecare poartă şi obstacol
pentru ca o rundă să fie validată.
Dacă mai multe drone se prăbu-
şesc într-o singură rundă, distanţa
parcursă de concurenţi înainte de
prăbuşire determină punctele
primite. Suntem mândri să avem
partenerii noştri alături, toţi cei
care fac posibil acest campionat.
Vodafone, Trilux şi Conrad 

S
Sergiu JUCAN
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Asociația Autism Câmpia Turzii:
“Copil ca tine sunt și eu”

n perioada 01.10.2017 –
30.11.2017, Asociația
Autism Câmpia Turzii
va implementa proiectul

“Copil ca tine sunt și eu”, proiect
cofinanțat din bugetul local al
municipiului Câmpia Turzii pe
anul 2017.

Prin proiectul „Copil ca tine sunt
și eu” ne propunem să creștem
accesul la servicii de recuperare și
integrare pentru 25 de copii din
municipiul Câmpia Turzii cu
tulburări din spectrul autist și 5
copii pentru care s-au identificat
cerințe educative speciale, prin
dezvoltarea de programe socio-
educative, terapie complexă și
implicarea membrilor comunității.

Grupul țintă este reprezentat de
copiii diagnosticaţi cu TSA (Tul-
burări din spectrul autist), copiii
cu dizabilităţi pentru care s-au
identificat cerinţe educative speci-
ale, specialişti, cadre didactice din
unităţile de învăţământ public de
masă ale municipiului Câmpia
Turzii, echipa multidiscipinară
din cadrul asociației, familiile
copiilor cu TSA/CES din comu-
nitatea locală, voluntarii implicati
in activitățile asociației și comu-

nitatea locală.

Specialiștii din asociație vor des-
fășura activități de recuperare pe
baza planurilor de intervenție
personalizate și vor pregăti copiii
cu TSA/CES pentru a face față
cerințelor educaționale din grădi-
nițe/școli și pentru a le dezvolta
abilitățile de socializare. Se vor
organiza grupuri de suport pentru
părinții copiilor cu TSA/CES în
cadrul cărora, aceștia vor bene-
ficia de consiliere și informare cu
privire la temele de interes sta-
bilite de comun acord. 

De asemenea, se vor organiza 2
workshop-uri la nivelul școlilor și

grădiniţelor din Câmpia Turzii,
având invitați specialiști și forma-
tori cu experiență la nivel național
și internațional.

Specialiștii asociației vor partici-
pa în luna octombrie la Conferința
Internațională de Autism din
București, organizată de Asociația
pentru Intervenție Terapeutică în
Autism, pentru a afla ultimele
noutăți în domeniul evaluării și
intervenției pentru copiii cu
autism.

Valoarea totală a proiectului este
de 24.395 de lei, din care finan-
țarea nerambursabilă este de
21.695 de lei.

Î

Pe urmele Andrei

pariția Adelei Ciocan la show-ul XFactor România a fost pe
placul tuturor! Tânără, frumoasă și cu valențe muzicale,
Adela a făcut senzație pe scena XFactor punându-și vocea

puternică în evidență, dar și frumusețea care l-a făcut, implicit pe
Dani Oțil (`Neața cu Răzvan și Dani) să spună despre ea că seamănă
leit cu Antonia! A primit doar laude și felicitări din partea juraților și
a făcut deliciul publicului pe toată durata prestației! Adela are toate
șansele, cu multă muncă și seriozitate, să pună Câmpia Turzii pe harta
muzicală din România, exact așa cum a făcut și celebra cântăreață,
Andra, originară din Câmpia Turzii, cu 15 ani în urmă! Puteți să o
susțineți și să o votați în următoarele emisiuni, cât și pe aplicația
mobilă XFACTOR , iar așa o puteți ajuta să ajungă în galele live
XFACTOR România!

(Adrian SOPORAN)

A

Se ieftinesc țigările!

upă ce în urmă cu o săptămână 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, începând de luni, 16 octombrie,
acestea vor reveni la prețul vechi. Este prima „ieftinire” a țigărilor
după mai multe valuri de scumpiri. 

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.

Toată gama de țigarete și produse din tutun de pe piața din România,
este disponibilă în Câmpia Turzii exclusiv prin Tabaco, prima
tutungerie din Câmpia Turzii, aflată în Piața Unirii, hala
agroalimentară.

(Sergiu JUCAN)

D
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COMUNICAT DE PRESĂ

„Ștafeta veteranilor” ajunge la Câmpia Turzii

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

Ai văzut?

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

Ai intrat?
Ţi-a plăcut?

Ceafă de porc
Piept de pui
Mici black angus
Coaste porc

Fleică porc
Sandwich milano
Burger black
angus

unicipiul Câmpia Turzii
și reprezentanții Bazei
71 Aeriană ”General

Emanoil Ionescu” vor fi gazdele
evenimentului național ”ȘTAFE-
TA VETERANILOR”, susținut de
Asociația Voluntarilor Invictus
România.

„Ștafeta Veteranilor”, care an de
an parcurge România, va poposi
și la Câmpia Turzii în cadrul unei
întâlniri ce va avea avea loc în
data de 23 octombrie 2017, de la
ora 8:00, cu plecare de la Monu-
mentul Eroilor Aviatori (MIG), la
ieșire din oraș. 

Acest eveniment are drept scop
conștientizarea societății civile
asupra respectului și prețuirii care
se cuvin veretanilor, răniților,
invalizilor și urmașilor celor de-
cedați ca urmare a participării în
cadrul diferitelor teatre de opera-
țiuni. 

Toți cei care doresc să contribuie
la succesul evenimentului „Ștafe-
ta Veteranilor”, sunt așteptați să
participe alături de edilii muni-
cipiului, reprezentanții Bazei 71
Aeriană ”General Emanoil Iones-
cu”, elevi, ONG-uri, insituții sub-
ordonate, agenți economici, la
această inițiativă de anvergură

națională. 

După ceremonialul de onoare,
toată comunitatea se va deplasa
într-un marş lejer sau pe bici-
clete, spre traseul desfășurării
ștafetei: Piața Tricolorului - SC
Agrosel SRL. Astfel, sportivi,
copii, oameni de afaceri, din me-
dia, societatea civilă care și-au
propus să pedaleze sau să alerge
cât mai mult în cadrul eveni-
mentului, sunt așteptați să se
alăture „Ștafetei Veteranilor”,
pentru că fiecare kilometru par-
curs inseamnă ȘANSĂ pentru
INVICTUS.

Cei care vor fi alături de veteranii
de la „Invictus”, vor avea parte de
un moment inedit care va consta
într-o lansare de baloane galbene
și negre cu simbolistică aparte
pentru aceștia. 

De asemenea, prin organizarea
ștafetei, organizatorii încearcă să
strângă fonduri pentru a susține
militarii răniți în teatrele de ope-
rațiuni din Afganistan sau Irak,
respectiv, participarea la jocurile
paralimpice INVICTUS. 

Astfel, la Monumentul Eroilor
Aviatori şi în centrul municipiului
lângă ceas, cei prezenți vor putea

achiziționa tricouri cu inscripția
„Invictus România” la prețul de
40 de lei sau brățări cu „Invictus
România” la prețul de 10 lei, banii
fiind donați în scopul susținerii
proiectelor INVICTUS. Indiferent
dacă sunteți persoană fizică sau
juridică, puteți face o donatie
pentru  aceste cauze  nobile și în
contul: RO21 BACX 0000001257784001

Traseul ”Ștafetei Veteranilor”,
condusă de Caporal Clasa III Vica
Dobrița, cel mai bun maratonist
român în activitate, campioană
mondială la proba de 60 km
alergare, se va derula înspre Piața
Tricolorului din Câmpia Turzii,
unde Vica Dobrița va primi dra-
pelul României din partea repre-
zentanților administrației publice
locale, pe care-l va arbora pe
catargul pregătit pentru acest
ceremonial.

Tot în Piața Tricolorului vor fi
prezenți sportivii de la CSM Câm-
pia Turzii, sportivii paralimpici și
Corul Astra. Cu acest prilej, vo-
luntarii asociației Pro Assisto,
Autism CT şi ACIAC vor oferi
celor prezenți un moment de ori-
ginalitate, formând sintagma „I
am”, care este motto-ul jocurilor
sportive „Invictus – Toronto
2017”.

După manifestările din Piața Tri-
colorului, Ștafeta Veteranilor își
va continua drumul până la Agro-
sel SRL, unde va părăsi Câmpia
Turzii, îndreptându-se, la fel ca în
fiecare an, spre Carei – ultima
localitate eliberată de sub jugul
fascist!

Primarul Municipiului Câmpia
Turzii, Dorin Nicolae Lojigan,
afirmă: "Este un proiect foarte
ambițios care sărbătorește în alt

fel anul dedicat veteranilor de
război. Sper ca Grupul Invictus
România să reușească să strângă
fondurile necesare pentru ca toate
proiectele acestora să ofere șanse
la vise împlinite. Doresc să impul-
sionez toată comunitatea din
Câmpia Turzii să participe la acest
eveniment și să fim încă o dată un
exemplu pentru România în ceea
ce privește solidaritatea si volun-
tariatul”.

Direcția Relații cu Comunitatea

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

Transilvania Impact
produce şi vinde betoane

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

Betoane: 0264-312453

Sorturi: 0264-286032

office@transilvaniaimpact.ro
www.transilvaniaimpact.ro

Noi îţi luminăm viaţa!

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

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

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

TANIRA

În zona Unităţii militare

petreceri private - 0752-171277
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POLIŢIA INFORMEAZĂ

Urmărit de poliţie şi fără permis, a intrat 
într-un autoturism şi a fugit de la faţa locului

oliţiştii au reţinut un
bărbat care, în calitate
de conducător auto, nu a

oprit la semnalele acestora, şi-a
continuat deplasarea şi a fost
implicat într-un eveniment rutier.
Ulterior identificării, poliţiştii au
constatat că bărbatul nu avea per-
mis de conducere.

La data de 8 octombrie a.c., în
jurul orei 00:45, poliţiştii rutieri
din cadrul Poliţiei municipiului
Câmpia Turzii au efectuat un sem-
nal regulamentar de oprire unui
conducător auto care circula pe
DJ 150, pe raza localităţii Viişoa-

ra. Conducătorul autoturismului
nu a respectat semnalul de oprire
al agentului poliţiei rutiere,
continuându-şi deplasarea. 

Poliţiştii au trecut la urmărirea
respectivului autoturism, având în
funcţiune semnalele acustice şi
luminoase.

Conducătorul autoturismului şi-a
continuat deplasarea şi a fost
implicat într-un eveniment rutier,
intrând în coliziune faţă-spate cu
un autovehicul parcat, iar după
impact a fugit de la faţa locului,
abandonând autoturismul pe un

teren viran, din localitatea Luna,
judeţul Cluj.

În urma investigaţiilor efectuate
de către poliţişti, cel în cauză a
fost identificat, fiind vorba despre
un bărbat, de 33 de ani, din
localitatea Aiton. Poliţiştii au
stabilit că bărbatul nu avea permis
de conducere.

Poliţiştii l-au reţinut pe bărbat
pentru 24 de ore, sub aspectul
săvârşirii infracţiunii de condu-
cerea unui vehicul fără permis de
conducere, faptă prevăzută de
Codul penal. Bărbatul va fi

prezentat magistraţilor pentru
dispunerea altor măsuri.

În timpul urmăririi, echipajul de
poliţie a fost implicat într-un acci-
dent rutier. Pentru stabilirea exac-
tă a împrejurărilor în care s-a
produs, au fost declanşate verifi-
cări interne. 

Proprietarul maşinii, Lovasz
Stefan scrie pe facebook:
„Buna seara am sa public acest
articol cu accidentul petrecut
sâmbătă noapte spre duminica pe
raza comunei viisoara județul
Cluj in care a fost implicat o

mașina de poliție care nu o
acordat prioritate și am intrat in
noi specific polițaiul a ieșit de pe
o strada secundara noi ieram pe
strada cu prioritate cu totuși ca
avea girofarul pornit iel trebuie sa
acorde prioritate avea circa 80-
90km h nici de cum nu o avut și
sirena pornita astăzi am văzut tot
felu de declarați pe internet tot ce
o declarat IPJ Cluj i minciuna
speram sa nu rămână cazu asa in
favoarea lor. Dați distribuiri sa
vadă o țara întreaga ce face poliția
romană”.

foto: Lovasz Stefan

P

O fetiță în vârstă de cinci ani a fost accidentată 
pe o trecere de pietoni din Turda

fetiță în vârstă
de cinci ani a
fost accidentată

miercuri pe o trecere de
pietoni din Turda, de pe
strada Libertății. 

Fetița, împreună cu mama
sa s-au angajat în traver-
sarea regulamentară a stră-
zii, pe trecerea de pietoni,
în timp ce un bărbat, din
cauza neatenției a acci-
dentat copila.

La fața locului s-a deplasat
o mașină de poliție și un
echipaj de la ambulanță.

În urma testării șoferului
cu alcotestul s-a stabilit că
bărbatul nu consumase
băuturi alcoolice. Bărba-
tul va fi cercetat pentru
vătămare corporală din
culpă.

O
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onsiliul Județean Cluj a postat în
Sistemul Electronic de Achiziții
Publice (S.E.A.P.)  documentația

de atribuire a contractului de achiziție
publică privind „Proiectarea și execuția
lucrărilor necesare închiderii și ecologizării
depozitelor de deșeuri urbane neconforme
din Câmpia Turzii și Dej, județul Cluj”.

Contractul de lucrări aferent închiderii
celor două depozite neconforme, a cărui
valoare totală estimată este de 9.700.000 lei
fără TVA, va fi atribuit în urma derulării
unei licitații deschise, pe loturi, criteriul de
atribuire fiind prețul cel mai scăzut. În
acest sens, în perioada imediat următoare
va avea loc deschiderea ofertelor, în data de
14 noiembrie, respectiv atribuirea contrac-
tului și emiterea ordinului de începere a
lucrărilor. 

Ulterior, societatea sau societățile câștigă-
toare vor avea la dispoziție o perioadă de
maximum 12 luni pentru realizarea
efectivă a lucrărilor, din care cel mult patru
luni vor fi alocate proiectării și opt luni
execuției. 

În ceea ce privește activitățile ce urmează a
fi efectuate pentru închiderea depozitelor
neconforme din Câmpia Turzii și Dej, în
suprafață totală de 71.812 mp, cele de
proiectare vor consta în elaborarea de studii
geo și topo, obținerea autorizațiilor,
avizelor și acordurilor necesare, elaborarea
proiectului tehnic și a detaliilor de exe-
cuție, revizuirea Acordului de mediu în

concordanță cu soluțiile tehnice propuse de
viitorul contractor, elaborarea planului de
întreținere post-închidere, etc. 

În același timp, lucrările de execuție vor
viza, în principal, profilarea și reconfigu-
rarea depozitelor și, respectiv, acoperirea
cu un strat de pământ peste care se va rea-
liza o înierbare a întregii suprafețe. 

Totodată, vor fi efectuate lucrări de drenaj,
drumuri de acces, sisteme de colectare a
apelor pluviale, precum și alte categorii de

lucrări necesare închiderii gropilor necon-
forme aferente fiecărui amplasament. 

„E un nou pas făcut înainte spre rezolvarea
definitivă a problemei rampelor necon-
forme de deșeuri din județul Cluj, preocu-
parea noastră fiind aceea de a respecta în
totalitate angajamentele asumate în acest
sens. În ceea ce ne privește, vom da tot
sprijinul necesar societăților câștigătoare,
astfel încât lucrările să se încheie cât mai
rapid”, a declarat președintele Consiliului
Județean Cluj, domnul Alin Tișe. 

Reamintim în acest context faptul că, în
anul 2015, contractul de lucrări pentru
închiderea și ecologizarea ultimelor două
depozite urbane neconforme din județ -
Câmpia Turzii și Dej, a fost atribuit
Asocierii S.C. Geiger Transilvania SRL –
Wilhelm Geiger GmbH. Întrucât, ulterior
câștigării licitației, asocierea în cauză a
solicitat în mod total nejustificat
suplimentarea valorii lucrărilor cu o sumă
considerabilă,  respectiv cu nu mai puțin de
6.150.000 de lei în plus, contractul a fost
reziliat. 

Se închid ultimele două rampe neconforme 
de deșeuri de la Câmpia Turzii și Dej
C

e la: Alexandra Pop

<alexandra.pop@gmail.com>
Despre baza de tratament din
statiunea de bai sarate Turda

Niște prieteni de familie care au
revenit în țară pe perioada vacan-
ței au dorit să facă  tratament la
Hotel Arieșul Turda - singura
bază de tratament despre care
știam că mai funcționează cât de
cât în Turda. Povestea lor s-a
transformat însă în ceva trist.

”Am dorit să avem în primul rând
o părere avizată de la un medic.
Știam că nu e de glumit cu
fizioterapia nici măcar pentru
persoane tinere și sănătoase, plus
de asta mi-am dorit să îl și
consulte pe soțul meu un doctor,
deoarece din când în când îl durea
spatele după o perioadă mai
stresantă la lucru. Când am intrat
înăuntru am apucat să îi spun
doamnei doctor M. Popescu
(medicul instituției) doar că pe
soțul meu îl doare spatele în zona
cervicală și în cea lombară și
cucoana ne-a scanat cu privirea și
ne-a și diagnosticat. A zis - ”păi
eu pot să îți spun din ce aud - că
coloana ta e praf, haideți să vă
spun, voi sunteți veniți din
străinătate, așa? Păi uite cum stă
treaba, eu mă gândesc la bănuții

vostri și vă spun că eu aș putea să
vă scriu să faceți nămol, dar noi
oricum îl aducem din balta din
fața hotelului, acolo puteți merge
singuri să vă luați și să folosiți. 

Masaj, aici la noi se fac 5 minute
de masaj și să plătiți 15 lei pentru
5 minute de masaj, nu cred că
merită. Apoi bazin, doar că acolo
sunt o grămadă de bătrâni care își
fac acolo treburile și nici nu vreau
să vă duc acolo ca să vedeți cum
miroase.”  

Acuma așteptam să vină soluția
aia magnifică care să merite banii
noștri. Și a continuat... ”uite eu îți
pot recomanda niște infiltrații -
sunt f. bune, din Germania. Îți fac
infiltrațiile astea (zise ea scoțân-
du-le pe masă) se numesc Zeel, și
nu mai ai treabă, o să te simți f.
bine de ele.” Și care sunt efectele
adverse? - adică i-am zis eu știu
ce înseamnă infiltrații și că se
recomandă doar în situații de
durere intensă și acută până ce-
dează și permite tratamentul cu
fizioterapie. ”Nu are nici un efect
advers a zis femeia încercând să
pară convinsă de parcă ar fi vrut
să injecteze zeamă de roșii, și
probabil, crezând că toți cei care
”vin de dincolo” sunt niște proști
neinformați și care sar repede cu
banii pentru fiecare prostie pe
care o aud. 

Și apoi bineînțeles a urmat
întrebarea cea mai firească. ”Cât
costă această miraculoasă proce-
dură?” ”250 de lei” și la final i-am
mulțumit pentru ”consultație” și
am întrebat-o cât ne costă timpul
petrecut cu ea și ne-a spus cu un
zâmbet ”drăguț” că nu ne costă
nimic. Adică nu ne taxa doamna
aceasta drăguță ”doctor” pentru
această discuție fenomenală care
urma în totalitate, binele și
”interesul pacientului”. 

Au trecut câteva luni de la acel
eveniment pentru că nu mi-am
găsit timp până acuma să scriu, și
nu știu dacă această ”doctoriță”
încă mai apasă vre-un scaun prin
baza de tratament Turda. În orice
caz dacă cineva e interesat să facă
infiltrații, vă pot oferi și numărul
ei de telefon, personal, ni l-a dat
la plecare. (Doctor M. Popescu
0726 676 555) cu mențiunea că în
caz că e în ”consulație” și nu vă
poate răspunde pe moment, vă va
suna ea înapoi. Mult succes!

Și o notă pentru doamna Popescu
- stimată doamnă, substanța
despre care spuneți pacienților că
nu are efecte adverse are de fapt
”efecte adverse necunoscute”.  Și
dacă nu știați, iată ce are în
componența ei, această substanță,
ca să fiți sigură că nu e zeamă de

roșii fără efecte adverse: 
• Denumirea comerciala: Zeel T
Compozitia preparatului: 2,0 ml
de solutie injectabila contine:
Substante active: Cartilago suis
D6, Funiculus  umbilicalis suis
D6, Embryo suis D6, Placenta
suis D6, Nadidum D8,
Coenzymum A D8, Natrium
diethyloxalaceticum D8, Acidum
-liponicum D8 a  cate 2 m; Sola-
num dulcamara D3, Symphytum
officinale D6, Toxicodendrone
quercifolium D2 a cate 10 mg,
Arnica montana D4 – 200 mg;
Sanguinaria  canadensis D4 – 3
mg; Sulfur D6 – 3,6 mg 
• Substante adjuvante: clorura de
sodiu, apa injectabila • Descrierea
preparatului: Lichid transparent,

incolor, fara miros • Forma farma-
ceutica: Solutie injectabila.                                                                        

Și încă ceva, e jenant, e umilitor,
adică te pui într-o situație josnică
când ești într-o asemenea funcție
și îți vorbești de rău locul de
muncă, mai ales când ești acolo și
poți face ceva ca lucrurile să fie
altfel. Dacă simți că locul în care
ești nu te reprezintă, pleci de
acolo, nu stai acolo și îl vorbști de
rău, când există atâția tineri,
frumoși, ambițioși, care ar putea
face ca lucrurile să fie altfel. Și
dacă tot vreți să vă vindeți ”zeama
de roșii” pe bani mulți, găsiți un
alt loc, lăsați baza de tratament să
funcționeze în sprijinul pacien-
ților pentru care a fost creată.

VOCEA CETĂŢEANULUI

D
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rin sentinţa penală nr 458/2016 a
Judecătoriei Turda, a fost
condamnată inculpata Mărişan

Adriana  pentru comiterea unei infracţiuni
de mărturie mincinoasă prevăzută de art
273 alineat 1 Cod penal, întrucât  audiată
fiind ca martor  în data de 04.02.2016, în
dos nr 862/P/2013 al Parchetului de pe
lângă Judecatoria Turda, nu a spus ceea ce
cunoştea despre autorul faptei de furt, faptă
care  constituie infracţiunea de mărturie
mincinoasă prev de art 273 alin 1 C pen,
aspcetul privind autorul faptei fiind
esenţial.

Inculpata a  comis infracţiunea cu intenţie,
căci i s-a atras atenţia asupra a ceea ce
urmează a fi audiat, anume furtul materi-
alului lemnos – f 29.

La individualizarea judiciară a pedepsei
conform dispoziţiilor art 74 C pen, art 396
alin 10 C pr pen, se va ţinea seama de
imprejurările comiterii infracţiunii, anume

declaraţia inculpatei nu a fost avută în
vedere la soluţionarea cauzei, fiind
înlaturată prin analizarea intregului materi-
al probator; inculpata nu are antecedente
penale, a fost sinceră, comportamente
fireşti

In baza art 273 alin 1 Cod penal cu apli-
carea art 374 alin 4 Cod de procedură
penală, marturie mincinoasa a fost
condamnat inculpata Mărişan Adriana  la o
pedeapsa de 1 an inchisoare.

Deoarece pedeapsa este mai mica de 3 ani
inchisoare, inculpata nu are antecedente
penale, si-a manifestat acordul de  a presta
munca neplatita in folosul comunitatii, iar
instanta a  apreciat ca aplicarea pedepsei
este suficienta pentru reeducarea inculpatei
si chiar fara executarea pedepsei, inculpa-
tul nu va comite alte infractiuni , in baza art
91 Cod penal s-a dispus suspendarea sub
supraveghere  a executarii pedepsei pentru
2 ani termen de supraveghere stabilit

potrivit art 92 alin 2  Cod penal si s-a  atras
atentia inculpatei asupra prevederilor art 96
Cod penal referitoare la revocarea sus-
pendarii sub supraveghere  a executarii
pedepsei.

Potrivit art 93  alin 1 Cod penal a fost
obligată  inculpata la urmatoarele masuri
de supraveghere prev de lit a-e, datele fiind
comunicate Serviciului de probatiune de pe
langa Tribunalul Cluj:
a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune
de pe lângă Tribunalul Cluj, la datele fixate
de acesta;
b) sa primeasca vizitele consilierului de
probatiune desemnat cu supravegherea sa
c) să anunţe, în prealabil, schimbarea
locuinţei  şi orice deplasare care depăşeşte
5zile 
d) să comunice schimbarea locului de
muncă;
e) să comunice informaţii si documente  de
natură a permite controlul mijloacelor sale
de existenţă.

Conform art 93 alin 2 lit d C pen a fost
obligată  inculpata sa nu paraseasca terito-
riul Romaniei, fara acordul instantei, pe
durata termenului de supraveghere.

In baza art 93 alin 3 C pen a fost obligată
inculpata la 60 zile munca in folosul comu-
nitatii, fara plata, la Primaria Baisoara, ori
la Primaria Mihai Viteazu.

Conform art 55  alin 1 Cod penal s-a apli-
cat pedeapsa complementara prevazuta de
art 70  Cod penal, publicarea o singura data
, intr-un cotidian local, a hotararii de con-
damnare definitive, in extras. 

Expunerea publică a faptei comise poate
contribui la reeducarea inculpatei, precum
şi la prevenirea comiterii de astfel de
infracţiuni de câtre alte persoane.

A fost obligată inculpata la 400 lei
cheltuieli judiciare către stat conform art
274 alineat 4 Cod de procedură penală.

Extras din sentinţa penală nr 458/2016 a Judecătoriei Turda

P

Compania de Apă ARIEȘ S.A. derulează proiectul ʺSprijin pentru
pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire
pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și
apă uzată din regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-
2020ʺ în baza Contractului de Finanțare încheiat cu
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și a
Fondurilor Europene -  Cod SMIS: 112718 cu o perioada de imple-
mentare de 51 de luni.

Valoarea totală a acestui proiect este de 6.967.052,00 lei fara
T.V.A. din care: 

- 3.273.694,90  lei fără T.V.A., valoare finanțată prin Programul
Operațional Sectorial de Mediu pentru elaborarea documentelor
suport aferente Aplicației de finanțare, respectiv: studiu de fezabi-
litate, studiu geotehnic, studiu hidrogeologic, studiu de inundabili-
tate, studiu topografic, expertize lucrări edilitare, expertize structuri,
Master Plan revizuit, documentații (de avize, acorduri, autorizații),
studiu privind descărcările de ape uzate industriale, analiză cost
beneficiu, analiză instituțională, strategie gestionare nămol,
documentație pentru evaluarea impactului asupra mediului și a
siturilor Natura 2000, strategie achiziții, studiu privind balanța apei,
studiu privind calitatea apei potabile, studiu privind calitatea apei
uzate, organizare seminar/workshop de prezentare a Studiului de
Fezabilitate;

.
- 2.181.078,10  lei fără T.V.A., valoare finanțată în cadrul
Programul Operațional Infrastructură Mare pentru următoarele
activități: sprijin în procesul de evaluare a Aplicației de finanțare
până la aprobarea de către Autoritatea de Management
P.O.I.M.(inclusiv prin finalizarea formularului aplicației de
finanțare); elaborare documentații de atribuire (pentru contractele
de servicii și cele de lucrări, suport în perioada de atribuire a con-
tractelor),inclusiv sprijin pe parcursul procesului de atribuire și

organizare seminar de prezentare a documentațiilor de atribuire și
întocmirea raportului final intermediar;

- 1.512.279,00 lei fără T.V.A., valoare ce va fi finanțată în cadrul
Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă
uzată din regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020 .̋

Obiectivul general: continuarea procesului de elaborare a
documentațiilor necesare în vederea obținerii finanțării proiectului
de investiții din fondurile europene destinate perioadei de progra-
mare 2014-2020, asigurându-se astfel, continuarea strategiei locale
pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată și îndeplinirea
obligațiilor Tratatului de Aderare a României la Uniunea
Europeană, precum și a legislației specifice naționale și europene
în sectorul de apă/apă uzată.

Implementarea proiectului va conduce la:

- utilizarea raţională a resurselor de apă prin asigurarea de servicii
centralizate de alimentare cu apă potabilă de calitate, prin
optimizarea consumului și reducerea pierderilor de apă în rețelele
de distribuție;

- conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului - prin
colectarea, epurarea și evacuarea corespunzătoare a apelor uzate
urbane din aglomerările peste 2000 l.e.;

- reducerea riscurilor asupra sănătații umane și protejarea sănătăţii
umane prin epurarea corespunzătoare a apei;

- eficientizarea activității Operatorului Regional al serviciilor de
apă și canalizare prin diminuarea cheltuielilor cu vidanjarea foselor
septice; 

- îmbunătățirea calităţii apei în cursurile de apă de suprafață prin
epurarea corespunzătoare a apelor uzate menajere înainte de
descărcarea lor în emisari naturali.

Proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional
Infrastructură Mare 2014-2020

Contact: Compania de Apă Arieş SA
Sediul social: str. Axente Sever nr. 2 Turda
Telefon: 0264-311771/ Fax: 0264-311772
E-mail: office@caaries.ro
http://www.caaries.ro 
Project manager: Mihaela Sârb

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu
poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

INFORMARE
privind proiectul ʺSprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare 

și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional 
de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea 

Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020ʺ
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Marţi, 10 octombrie, etapa cu
numărul VII a Ligii Naţionale de
Handbal Masculin a programat
întâlnirea dintre AHC Dobrogea
Sud şi Potaissa Turda.

Veniţi după  înfrângerea dureroasă
de la Focşani, care l-a obligat pe
tehnicianul francez Christian
Gaudin să plece, dobrogenii au
arătat că pot renaşte din propria
cenuşă.

A fost un duel încrâncenat care a
oferit numeroase faze spectacu-
loase şi drept urmare atât cei
prezenţi în tribune cât şi cei care
au urmărit partida la televizor s-au
putut bucura de un handbal de ca-
litate.

Debutul partidei a stat sub semnul
echilibrului, dar Potaissa Turda a
trecut rapid la conducere şi chiar a
reuşit să se desprindă la trei
goluri, 8-11 (min.17). A fost
momentul în care Marko Isakovic
a solicitat time-out şi a încercat
să-şi motiveze jucătorii: "Nu e
grabă".

Fazele s-au succedat cu repezi-
ciune de la o poartă la alta şi
profitând de câteva erori neforţate
ale oaspeţilor, dobrogenii au
reuşit să restabilească egalitate,
scor 11-11 (min.21).

Două minute mai târziu, dobroge-
nii au preluat conducerea graţie
reuşitei lui Nistor şi au intrat la

pauză cu un avans de trei goluri,
scor 16-13.

Turdenii au revenit mai motivaţi
de la cabine şi au avut un început
bun de repriză. Adomnicăi a
punctat de două ori consecutiv, în
timp ce Cântec a redus din
diferenţă, scor 18-17 (min.35).

Cu Crnoglavac într-o formă de
zile mari şi cu Dalibor Cutura
inventiv pe faza ofensivă, dobro-
genii au fost de neoprit. De remar-
cat, de asemenea, de cealaltă
parte, evoluţia convingătoare a
portarului Adrian Ţenghea care a
intervenit în momentele cheie ale
meciului.

Cu zece minute înainte de final,
Savic a punctat pentru 26-24, iar
trei minute mai târziu Ţenghea a

reuşit o dublă paradă însă turdenii
n-au reuşit să fructifice pe contra-
atac. Radu Lazăr a înscris golul cu
numărul 27 pentru turdeni, în
timp ce Crnoglavac a transformat
o lovitură de la 7 metri şi a stabilit
scorul final: 29-27.

AHC Dobrogea Sud: Sijan,
Mitrevski-portari
Au marcat: Crnoglavac 12 goluri,
Nikolic 5, Buricea 3, Cutura 2,
Nistor 2, Rakcevic 2, Vujadinovic
2, Vujovic 1.
Antrenor: Marko Isakovic

Potaissa Turda: Ţenghea, Varo-
portari
Au marcat: Cântec 4 goluri,
Adomnicăi 4, Savic 4, Zacaciurin
4, Rotaru 3, Lazăr 3, Ignat 2,
Thalmaier 1, Asoltanei 1, Iancu 1.
Antrenor: Horaţiu Gal

Au renăscut din propria cenuşă! 
AHC Dobrogea Sud a învins Potaissa

Turda în etapa a VII-a a Ligii Zimbrilor
AHC Dobrogea Sud-Potaissa Turda 29-27 (16-13)

Sâmbătă, 14 octombrie, juniorii I de la Potaissa Turda au întâl-
nit, pe teren propriu, LPS Satu Mare. Meciul a contat pentru etapa
cu numărul IV şi s-a încheiat cu victoria formaţiei gazdă, scor 35-22
(18-7).

Potaissa Turda a bifat trei victorii, din tot atâtea posibile, şi se
află pe lcoul I în clasamentul general.

Etapa cu numărul V programează întâlnirile:
LPS Satu Mare- CSS 2 Baia Mare
LPS Cluj-Potaissa Turda

Victorie lejeră pentru juniorii I
de la Potaissa Turda

Pagină realizată de redactorul sportiv Denisa MĂRGINEAN

Vineri, 13 octombrie, juniorii II de la Potaissa Turda au întâlnit
în etapa cu numărul IV formaţia CSS 2 Baia Mare. Chiar dacă la
pauză au fost conduşi, scor 15-16, turdenii au reuşit să revină în
actul secund şi s-au impus, scor 28-26.

În seria H, Academia Minaur Baia Mare a terminat la egalitate,
scor 26-26 (16-12) confruntarea cu LPS Cluj. Partida dintre  CS
Marta Baia Mare şi CSS Adep Satu Mare va avea loc duminică, 15
octombrie.

În etapa cu numărul 5 sunt programate următoarele întâlniri:
LPS Cluj-Potaissa Turda
CSS2 Baia Mare-CS Marta Baia Mare
CSS Adep Satu Mare-Academia Minaur Baia Mare

O nouă victorie pentru juniorii
II de la Potaissa Turda

Sâmbătă, 14 octombrie, juniorii III de la Potaissa Turda au întâl-
nit, în deplasare, liderul clasamentului ACS Alpha Oradea.

Gazdele au controlat jocul şi au condus ostilităţile de la un capăt
la celălalt al partidei. La pauză orădenii au intrat cu un avans de 5
goluri, scor 21-16, iar la final tabela de marcaj afişa o diferenţă de
şapte goluri, scor 39-32.

În seria H s-au mai înregistrat următoarele rezultate:
CS Extrem Baia Mare- Academia Minaur Baia Mare  26-31 (13-16)
Academica Cluj-Napoca-LPS Satu Mare 39-7 (23-5)

În etapa cu numărul VI se vor întâlni:
Potaissa Turda- Academica Cluj-Napoca
Academia Minaur Baia Mare-ACS Alpha Oradea
CSS2 Baia Mare- CS Extrem Baia Mare

Juniorii III de la Potaissa
Turda, învinşi la Oradea

Pe stadionul Tepro din Iaşi s-a desfăşurat etapa a
VII-a a Campionatului Naţional de Rugby 7 feminin.
În întrecerea junioarelor, CSM Paşcani a continuat
seria bună  reuşind să se impună în toate partidele şi
să-şi asigure titlul de campioană a ediţiei 2017.
Arieşul Mihai Viteazu va lupta pentru medaliile de
bronz. 

Sportivele noastre ocupă locul III cu un total de
50 puncte, în timp ce echipa clasată pe locul IV,  RC
Gringos Transilvania, are 49 puncte. Medaliata cu
bronz va fi decisă în ultima etapă.

S-au înregistrat următoarele rezultate:
CS Agronomia Bucureşti-Parohial Ştefan cel Mare şi
Sfânt 29-0
Arieşul Mihai Viteazu-RC Gringos Transilvania 5-

19
Parohial Ştefan cel Mare şi Sfânt - Arieşul Mihai

Viteazu 0-36
CSM Paşcani- CS Agronomia Bucureşti 29-0
Arieşul Mihai Viteazu - CSM Paşcani 0-24
RC Gringos Transilvania- Parohial Ştefan cel Mare

şi Sfânt  5-0 nepr.
CSM Paşcani -RC Gringos Transilvania 24-0
CS Agronomia Bucureşti - Arieşul Mihai Viteazu

38-0
RC Gringos Transilvania- CS Agronomia Bucureşti

5-19

Parohial Ştefan cel Mare şi Sfânt - CSM Paşcani 5-
28

Clasament: 
1. CSM Paşcani -12p, 
2. CS Agronomia Bucureşti -10p, 
3. RC Gringos Transilvania-8p, 
4. Arieşul Mihai Viteazu -6p, 
5. Parohial Ştefan cel Mare şi Sfânt -3p

Clasament general: 
1. CSM Paşcani -82p, 
2. CS Agronomia Bucureşti -71p, 
3. Arieşul Mihai Viteazu -50p, 
4. RC Gringos Transilvania-49p, 
5. Parohial Ştefan cel Mare şi Sfânt -22 p

Rugbystele de la Arieşul Mihai Viteazu
luptă pentru medaliile de bronz
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Duminică, 8 octombrie, juni-
oarele 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 şi la
capătul unui meci reuşit s-au
impus, scor 3-2.

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.

În prima etapă s-au înregistrat
următoarele rezultate:
LPS U Cluj- CSS LPS Satu Mare
3-0

CSS 2 CNE CSM Baia Mare-
ACS Viitorul Borş 3-0
CSS Turda- CSS Sighetul
Marmaţiei 3-2

Etapa cu numărul II programează

următoarele partide:
CSS LPS Satu Mare -CSS
Sighetul Marmaţiei
ACS Viitorul Borş- CSS Turda
LPS U Cluj- CSS 2 CNE CSM
Baia Mare

Junioarele de la CSS Turda au învins 
CSS Sighetul Marmaţiei în prima etapă

Sâmbătă, 14 octombrie, Sala Sporturilor "Ioan
Stanatiev" din Câmpia Turzii a găzduit întâlnirea
dintre CSM Câmpia Turzii şi CS Ştiinţa Bacău,
contând pentru prima etapă a Diviziei A2, seria Vest.
Băcăuanii şi-au adjudecat primul set, scor 21-25, dar
voleibaliştii din Câmpia Turzii au intrat mult mai
determinaţi în setul secund şi s-au aflat în
permanenţă la cârma jocului.  A fost 10-8, 14-8, 20-
14 şi 25-16.

Debutul setului cu numărul III a stat sub semnul
echilibrului şi cu toate că au urmat momente bune

pentru formaţia din Câmpia Turzii, care a preluat
conducerea, băcăuanii au revenit spectaculos şi s-au
impus, scor 19-25.

Setul cu numărul IVa oferit un spectacol voleibalistic
de calitate, cu numeroase răsturnări de scor şi cu o
echipă a CSM-ului decisă să ducă me-ciul în setul
decisiv. A fost 25-22. Setul decisiv a fost la discreţia
formaţiei din Câmpia Turzii. După ce oaspeţii au
restabilit egalitatea la 5, voleibaliştii noştri au preluat
conducerea şi n-au mai cedat-o până la final, scor
15-9.

Au fost fantastici! Voleibaliştii de la CSM
Câmpia Turzii au debutat cu victorie 

în noua ediţie de campionat

CSM Câmpia Turzii- CS Ştiinţa Bacău 3-2 
(21-25, 25-16, 19-25, 25-22, 15-9)

Pagină realizată de redactorul sportiv Denisa MĂRGINEAN

Duminică, 8 octombrie, a debu-
tat la Câmpia Turzii Campio-
natul Regional de MiniRugby
Transilvania 2017-2018, la
categoriile de vârstă U18, U10
şi U12. Meciurile au avut loc pe
Stadionul Municipal "Mihai
Adam" şi au participat 17
echipe şi în jur de 210 copii.

COPII U 8
(2010-şi mai mici)

ECHIPE PARTICIPANTE
1. WARRIORS TIMIȘOARA
2. ACS „FLORIN POPOVICI“

BAIA MARE
3. CSM SIBIU
4. CS.ȘOIMII CÂMPIA

TURZII

S-au înregistrat următoarele
rezultate:
CS.ȘOIMII CÂMPIA TURZII-

CSM SIBIU 5-35
WARRIORS TIMIȘOARA-

ACS „FLORIN POPOVICI“
BAIA MARE 35-5
CSM SIBIU- WARRIORS
TIMIȘOARA 35-10
CS.ȘOIMII CÂMPIA TURZII-

ACS „FLORIN POPOVICI“
BAIA MARE 25-20
WARRIORS TIMIȘOARA-
CS.ȘOIMII CÂMPIA TURZII
25-20
ACS „FLORIN POPOVICI“
BAIA MARE- CSM SIBIU 10-
25

CLASAMENT FINAL
1. CSM SIBIU 19 Puncte
2. WARRIORS TIMIȘOARA

17 puncte
3. CS.ȘOIMII CÂMPIA

TURZII 15 puncte
4. ACS „FLORIN POPOVICI“

BAIA MARE 13 puncte

COPII U 10
(2008 – 2009)

ECHIPE PARTICIPANTE
1. WARRIORS TIMISOARA
2. CSM CAMPIA TURZII
3. CSM SIBIU
4. „U” CLUJ NAPOCA
5. CS.SOIMII CAMPIA

TURZII
6. CS. OLIMPIC VADU

CRISULUI
7. CS.SCM TIMIȘOARA
8. VULTURUL NEGRU

ORADEA

Grupa 1:
Warriors
CSM Sibiu
CS Soimii Campia Turzii
SCM Timisoara

Grupa 2:
CSM Campia Turzii
U Cluj
CS Olimpic Vadu Crisului
Oradea

Programul meciurilor:
Warriors – SCM Timisoara 40-

0
Sibiu – Campia Turzii 0-10
SCM Timisoara – Campia

Turzii 0-45
Warriors – Sibiu 30-5
CSM Sibiu – SCM Timisoara

40-0
Campia Turzii – Warriors

Timisoara 5-20

Grupa 2 
CSM Campia Turzii – Oradea
5-0

Cluj – Vadu Crisului 25-0
Vulturul Oradea – Vadu Crisului
25-0
CSM Campia Turzii – U Cluj

0-35
U Cluj – Vulturul Oradea 5-0
Vadu Crisului- CSM Campia
Turzii 30-5

Semifinale
Loc.1 gr I- Loc.2 grII WAR-

RIORS TIM. – CS.OLIMPIC
VADU CRISULUI 55-15
Loc.2 gr 1- Loc 1 gr II „U“

CLUJ –SOIMII CAMPIA
TURZII 20-0

FINALE
Loc. 1-2 WARRIORS

TIMISOARA- „U“ CLUJ 15-5
Loc. 3-4 SOIMII CAMPIA

TURZII- CS.OLIMPIC VADU
CRISULUI 35-5
Loc. 5-6 CSM CAMPIA

TURZII – CSM SIBIU 0-35
Loc. 7-8 CS SCM

TIMISOARA – VULTUR
ORADEA 5-0

CLASAMENT FINAL
1. WARRIORS TIMISOARA

25 puncte
2. „U“ CLUJ –NAPOCA 23

puncte
3. SOIMII CAMPIA TURZII

21 puncte
4. CS.OLIMPIC VADU

CRISULUI 19 puncte
5. CSM SIBIU 18 puncte
6. CSM CAMPIA TURZII 16

puncte
7. CS SCM TIMISOARA 16

puncte
8. VULTUR ORADEA 0

puncte

COPII ,,U“ 12
ECHIPE PARTICIPANTE
1. WARRIORS TIMIȘOARA
2. CSM CAMPIA TURZII
3. ACS F.POPOCICI BAIA

MARE
4. „U” CLUJ NAPOCA
5. CS.SCM TIMIȘOARA

ACS F.POPOCICI BAIA
MARE – „U” CLUJ NAPOCA
5-5
CSM CAMPIA TURZII –

CS.SCM TIMIȘOARA 10-5
CS.SCM TIMIȘOARA – ACS
F.POPOCICI BAIA MARE 5-
25
WARRIORS TIMIȘOARA –
CSM CÂMPIA TURZII 35-5
„U” CLUJ NAPOCA –
CS.SCM TIMIȘOARA 35-0
ACS F.POPOCICI BAIA
MARE – WARRIORS
TIMIȘOARA 0-15
WARRIORS TIMIȘOARA –
„U” CLUJ NAPOCA 5-5
CSM C.TURZII – ACS
F.POPOCICI BAIA MARE 5-5
„U” CLUJ NAPOCA- CSM

CAMPIA TURZII 15-0
CS.SCM TIMIȘOARA-
WARRIORS TIMIȘOARA 0-35

CLASAMENT FINAL
1. WARRIORS TIMIȘOARA

21 puncte
2. „U” CLUJ NAPOCA 20

puncte
3. CS.F.POPOVICI BAIA

MARE 18 puncte
4. CSM CAMPIA TURZII 17

puncte
5. CS.SCM TIMISOARA 14

puncte

CSM Sibiu şi Warriors
Timişoara, victorioase 

în prima etapă 
a Campionatului Regional 

de MiniRugby Transilvania 

Clubul Samurai Turda a primit
oficial din partea Federatiei
Romane de Karate WUKF,
convocarea la lotul naţional şi
participarea la primul canto-
nament de pregătire a lotului
organizat la Floreşti în perioada
10-12 noiembrie 2017 pentru
sportiva clubului, Diana Urcan.

Munca, determinarea şi seriozi-
tatea de care dă dovadă Diana au
clasat-o de fiecare dată pe primele
trepte ale clasamentului competi-
ţional. 

Felicitări, Diana şi mult succes,
transmite Paul Căţănaş, antre-
norul clubului!

Diana Urcan, convocată la lotul naţional
de karate
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APARTAMENTE 2 CAMERE
* Vând ap.2 cam., izolat, acte la
zi. Tel. 0754-305039.
* Vând ap. în Turda str. Rapsodiei
nr. 2, bloc I, scara A, etaj II, ap.
12, 50 mp., microcentrală, tip
vagon, geamuri termopan, Preț
28.000 euro neg. Tel. 0753-
791240.
* Schimb ap. 2 cam., str. Macilor,
nr. 8, cu ap. 3-4 cam., plus
diferență. Tel. 0745-195427.

APARTAMENTE 3 CAMERE
* Vând ap. cu 3 cam., Turda,
Micro II, conf. II, conf. I, bloc
cărămidă, ct., parchet, termopane
+ garaj auto, zonă foarte bună.
Tel. 0752-069967.
* Vând ap. foarte mare 100 mp.,
compus din 2 dormitoare, living,
buc. foarte mare, cămară, baie,
foarte mari și spațioase, ct., în
cupru și multe alte îmbunătățiri +
mobilă este toată din lemn de
brad, etaj 1/1 zonă foarte liniștită.
Tel. 0742-086169.
* Vând ap. str. Gheorghe Barițiu
nr. 109 A, etaj 1, ap. 13, Turda,
compus din 3 cam., buc., baie,
hol, balcon 4 m. închis, boxă
garaj, bloc nou izolat. Preț 42.000
euro. Tel. 0758-439628.
* Vând ap. 3 cam., 36 mp., Micro
I, str. Baladei, etaj IV, modernizat
termic și hidroiz olat. Merită
văzut. Preț 75.000 lei neg. Tel.
0743-387262.

CASE

* Vând sau schimb cu ap. + dif.,
casă situată în T. Nouă, 4 cam.,
buc., hol., 2 băi, cămară, 2 terase,
s.t. 616 mp., supr. constr. 150 mp.
Tel. 0753-921768 sau 0264-
313902.
* Vând casă compusă din 1
cămară 4/4, garaj, baie, buc., vie
și grădină, 1340 mp., gaz, apă,
curent, str. Săndulești. Tel. 0745-
917517.
* Vând casă cu 2 cam. și altele în
com. Frata. Preț 65.000 euro neg.
Tel. 0756-546634.
* Vând casă și pământ. Tel. 0758-
139164.
* Vând sau schimb cu ap. 2 cam.
+ dif., vilă duplex în Turda, la etaj
sunt 4 dormitoare, 2 cam. de
studiu, 2 băi, 3 holuri, la parter 2
sufragerii mari, 2 buc. mari, 2
cămări, 2 băi,2 debarale, 4 holuri,
2 beciuri locuibile, garaj, grădină,
cotețe, gaz, lumină, apă, finisată,
cu sau fără mobilă, are 2 bal-
coane. Tel. 0743-664283.
* Vând casă în com. Frata,
compusă din buc., 2 cam., antreu,
beci, apă, canalizare, curent, 3
focuri de gaz, sup. 1800 mp.,
aproape de centru. Tel. 0758-
944804.
* Vând casă compusă din 2 cam.,
baie, cămară, buc., centrală, ter-
mop., str. Republicii 45, Turda.
Tel. 0740-905372.
* Vând casă în Turda, zona Băi,
cu grădină de 1700 mp. Tel. 0723-
733100.
* Vând casă în Turda, 3 cam.,
buc., cămară, baie, grădină, anexe
gospodărești, s.t. 338 mp., poziție
foarte bună. Preț 120.000 lei neg.

Tel. 0741-643415 sau 0264-315677.
* Vând casă bătrânească în com.
Mihai Viteazu, utilități- grădină,
acte la zi. Tel. 0741-658646.
* Vând casă urgent în Turda str.
Nicolae Vlăduţiu, nr. 14, preţ
avantajos, vânzare integral sau cu
dreptul la uzufruct viager, la
înţelegere. Tel. 0264-314643.
* Vând casă compusă din 1 cam.,
buc., baie, cămară. Tel. 0747-
116649.
* 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 sau schimb cu ap. + dif.,
casă situată în T. Nouă, 4 cam.,
buc., hol., 2 băi, cămară, 2 terase,
s.t. 616 mp., supr. constr. 150 mp.
Tel. 0753-921768 sau 0264-
313902.

TERENURI
* Vând grădină 67 ari, loc.
Petreștii de Sus, șoseaua princi-
pală, drumul spre mănăstire,
posibilități de racordare apă și
curent. Preț 20.200 lei neg. Tel.
0758-352430.
* Vând în com. Mihai Viteazu
teren intravilan, 9.000 mp., 24 m
lat, 400 m lung., cu acces la
ambele capete – cu c.f. Tel. 0741-
757150.
* Vând teren intravilan, vie-
livadă 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. 0749-
160377.
* 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 Mihai Viteazu teren
intravilan 2,13 ha cu acces la
ambele capete, utilități la stradă.
Tel. 0744-519068.
* Vând grădină de 5 ari, 30 ari în
sat Pietroasa și 1 ha de pădure.
Tel. 0751-333052 sau 0756-
565437.
* 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. 0748-
808397.
* Vând teren 9 ari, str. Drumul
Ceanului, la stradă, apă, curent,
canalizare, gaz, pentru
construcție. Tel. 0745-906676.

ÎNCHIRIERI
* Închiriez frizerie în piața micro
3, Turda. Preț 75 euro + garanție.
Tel. 0264-316596.
* Dau în chirie grajd pentru
creșterea animalelor, supr. 600
mp. sau 150 mp. Tel. 0744-
962699.

VÂNZĂRI DIVERSE
* Vând în Câmpia Turzii dulap

pentru haine cu 2 uși, cuier,
covoare, canapea, bufet bucătărie,
masă cu scaune, corp suspendat
pentru bucătărie. Tel. 0745-
793601 sau 0721-081985.
* Vând în Câmpia Turzii cazan
din cupru pentru distilat țuică cu
îmbinările sudate și mestecător cu
motor electric de 100 l., presă
pentru struguri, reductoare pentru
cazan țuică, mașină electrică de
împletit plasă din sârmă pentru
gard. Tel. 0753-310099. * Vând în
Câmpia Turzii încălzitor de apă
pe gaz „Yunkers” pentru baie și
bucătărie. Tel. 0747-624232.
* Vând în Turda radiator pe ulei
cu 2 faze. Tel. 0747-174606.
* Vând în Turda cizme de
motociclist, mărimea 42-43,
culoare roșu cu negru, încălțate o
singură dată. Tel. 0746-358497.
* Vând 2 mori în funcțiune în
satul Petreștii de Jos cu casă
bătrânească, curent trifazic, acte
în regulă. Tel. 0748-263713.
* 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. 0264-
367366.
* Vând moară cu ciocane, mașină
de sfărâmat porumb, vană de
fontă, cazan pentru țuică din
cupru de 120 l., țuică de prune,
bile de brad (popi) pentru cofrat
placa, țuică de prune, cabluri de
remorcat, troci din tablă pentru
porci de 4 mm. Tel. 0751-787870.
* De vânzare în Turda 5 inele de
fântână 1 m înălțime, 80 cm.
diametru, țuică făcută din vin și
țiglă veche. Tel. 0771-010343.
* 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.
* Vând în Câmpia Turzii moară
care macină cocean, mașină de
cusut, damigeană 50 l., masă de
cameră, masă de bucătărie,
scaune, dulap, chiuvetă de inox,
covoare persane, căruț cu coș și 2
roți, bancă coșere, etc. Tel. 0746-
158434.
* Vând în Turda damigene pentru
vin de 50 l. Tel. 0753-687081.
* Vând în Turda aragaz 4 ochiuri
tip „Modern” cu robinetul la
cuptor defect + hotă. Preț 200 lei.
Tel. 0729-345974.
* Vând în Turda dulap din lemn
cu 2 uși, vitrină, recamier și alte
corpuri de mobilier. Tel. 0749-
183211.
* Vând vin din coacăze negre,
mașină de sfărâmat manuală, pen-
tru porumb. Tel. 0264-315452.
* Vând în Turda mașină de spălat
automată în bună stare de
funcționare. Preț 250 lei. Tel.
0740-001887.
* Vând în Turda sobă de gătit cu
plită, butoi din plastic de 200 l.,
ușă pentru sobă de teracotă, roată
de rezervă nouă pentru Fiat Punto.
Preț 250, 100, 100, 80 lei. Tel.
0745-476708.
* Vând în Turda fotoliu pat, tv alb
negru, mașină de spălat automată,
frigider, covor supraelastic 4 x 4
ml. Tel. 0749-474480.
* Vând în Turda chiuvetă albă de

porțelan (50 x 60 cm.), tv color
diag 52 cm. cu telecomandă,
mască din chiuvetă cu piciorușe,
biciclete „Pegas” copii + adulți.
Tel. 0364-887009.
* Vând în Turda masă extensibilă,
cuier cu oglindă pentru hol, mași-
nă de cusut „Casnica”, mașină de
făcut tăiței în stare f. bună, ușă de
apartament de bloc capitonată din
lemn. Tel. 0746-127588.
* Vând sfărâmătoare porumb
știuleți (250 lei) și butoi pvc 200 l.
Preț 50 lei. Tel. 0264-313914.
* Vând în Turda mașină de cusut
„Singer” și „Casnica Super”,
betonieră la 220 v., țiglă din
ciment 700 buc. la 0.50 bani/ buc.,
portbagaj Dacia 1300, geam nou
cu 4 canate, reșou pe gaz cu 2
ochiuri, aspirator „Model Home”,
stabilizator de tensiune 220 v.,
vioară veche, mobilier vechi,
vană din tablă 17 ml., tv sport alb
negru la 220 v și 12 v, butoi pen-
tru vin. Tel. 0264-314643.
* Vând în Turda canapea (neex-
tensibilă) și două fotolii din piele
în stare perfectă. Preț 250 lei. Tel.
0749-573498.
* Vând în Turda vană din fibră de
sticlă 150/70, mașină de scris
Olympia-Monika, un ficus mare,
magnetofon „Maiak” cu boxă,
cuier hol, sfărâmătoare de porumb
manuală. Tel. 0742-211690.
*  Vând în Turda flex Makita
2.200 w., laptop „Samsung”, tel.
Alwev P6 și smartphone, sfărâ-
mătoare 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 de
tăiat fier 300-400 mm., scaune
birou, colțar de cameră, ochelari
ceasornicar binoculari, role. Tel.
0740-798399.
* Vând în Turda masă de tenis în
stare foarte bună. Tel. 0787-
642646.
* Vând în Turda cărțile „Armele
lui Krupp„ de William Manches-
ter și mic dicționar enciclopedic,
ediție 1978, 1851 pagini. Tel.
0748-979436.
* De vânzare cântar balanță zeci-
mal max. 200 kg., stâlpi din țeavă
pentru gard și porți, boiler electric
50 l., bitum 100 kg., sobă pentru
bucătărie și pentru încălzit, vitrină
pentru bucătărie, calorifer din
fontă gata spălat. Tel. 0741-
142473.

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 bilan-

țuri, la prețuri avantajoase. Tel.
0744-672715.

* Contabil autorizat, cu semnătură
electronică, efectuez contabilitate
pe calculator de la A la Z, inclusiv
depuneri situaţii, declaraţii,
bilanţuri, state de plată, verificări
de bilanţuri şi pentru asociaţii de
locatari şi blocuri, etc, la şi sub
preţul pieţei, între 150 – 400 lei, la
nevoie mă deplasez şi la sediul
firmelor interesate. Tel. 0748-
808397.
* Expert contabil cu semnătură
electronică, efectuez servicii de
contabilitate (inclusiv bilanț),
fiscalitate și resurse umane, depun
declarații, desfășor activități de
cenzorat și consultanță în afaceri.
Tel. 0745-548712.
* Pensionară, îngrijesc persoane
în vârstă sau copii. Fac și menaj
ușor. Tel. 0746-633664.
* Sobar teracotist, execut orice fel
de sobe de teracotă, pe lemne, gaz
și șeminee după reviste. Tel.
0740-237036.
* Caut pentru îngrijire o persoană
în vârstă sau bolnav, fac menaj
ușor, îngrijesc copii după cursuri
de școală sau grădiniță. Tel. 0744-
870295.
* Caut firme care oferă muncă la
domiciliu. Tel. 0762-675367.

AUTO
* Vând în Turda Renault Kangoo,
motor 1500, diesel, dubiță, 75.000
km, fără evenimente, unic propri-
etar, a.c. Tel. 0744-678668.
* De vânzare în Turda Dacia 1310
Break. Tel. 0745-399873.
* Vând în Turda Ford Focus,
motor 1.6-16 v., an fabr. 2000, cu
toate dotările, verificare tehnică
2018. Preț 1.400 euro neg. Tel.
0758-352430.
* Vând în Turda mașină Hyundai
Atos, an 2002, motor 1.000, 5 uși,
tip jeep, arată bine, nu are rugină,
nu s-au scos numere roșii, recent
adusă. Preț 3.000 lei. Tel. 0745-
831811.

MATRIMONIALE
* Eu 49 ani, 2 copii, văduv de 4
ani, doresc să cunosc o femeie
căreia să-i placă viața la țară,
pentru căsătorie, dețin auto. Între
orele 18.00-22.00. Tel. 0757-
336767.

LOCURI DE MUNCĂ
* Angajăm vânzătoare la magazin
furaje în comuna Viișoara.
Informații la telefon 0748-156765
sau 0740-218702.

URĂRI

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

Vând în Turda, zona industrială, ansamblu format din 3 case
(5 camere, 2 camere, 2 camere), buc+ baie+ cămară+ beci+
pod+ hol+ terasă- la fiecare, plus spaţiu comercial cu vad
format (3 săli cu toate dotările, terasă, ultramodern, aer
condiţionat), curte şi grădină, ST 1190 mp, superfinisat,
decorativă, lavabilă, g+f+p, telefon, televiziune, internet, totul
nou. Preţ 200.000 euro sau schimb proprietatea pe 3
apartamente plus diferenţa în bani la înţelegere. Tel. 0740-
787369. 

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

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

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

Tel. 0744-218545, 0264-312340.

Felicitări și noi succese
campionului Darius Baba-
ioana și profesioniștilor de
la „Real Racing”. Fost cam-
pion Zilu Morar.
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LOCALITATEA: _______________________________________________________

PREŢ: ________________________

TELEFON: _____________________ ZZIIAARRUULL  2211  nnrr..   4422

TALON GRATUIT DE MICĂ PUBLICITATE
valabil numai pentru persoane fizice

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

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

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

În atenţia cititorilor!

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

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

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

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

NUMELE: ______________________________________________ 

VÂRSTA:  ______________________

LOCALITATEA: _________________________ 

ADRESA: ______________________________________________

TELEFON: _____________________
Tragerea la sorţi: vineri, 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

Vine Moş Crăciun 
şi aduce

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

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.

Hotel Andrei 
din Câmpia Turzii
angajează ospătari. 

Info la tel. 
0722-246231.

Angajăm
modelatoare

panificaţie. Oferim
salariu net 1500 lei

plus bonificaţii. 
Inf. tel. 0749-173837.

Holding Atlassib – SC TASA
SUCEAVA angajează șoferi
transport persoane. Oferim

salarizare avantajoasă.
Cerințe: posesor permis 

de conducere categoria D,
atestat transport persoane.
Relații la tel. 0740-489397,

0744-397944 sau 0741-
269739. Persoanele interesate
sunt rugate să trimită CV-ul

pe fax la numărul 
0230-533303 sau e-mail
tasa.office@atlassib.ro.

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.

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.

S.C Rompetrol Downstream SRL, titular al proiectului
„Amplasare echipament skid GPL în stația mixtă de distribuție
carburanți-Rompetrol”, anunță publicul interesat asupra luării
de către APM Cluj a deciziei etapei de încadrare fără evaluarea
impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului pentru proiectul „Amplasare
echipament skid GPL în stația mixtă de distribuție carburanți-
Rompetrol”, amplasat în localitatea  Turda, str. Clujului nr.92,
județul Cluj. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o
fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj din Calea
Dorobanților, nr.99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264-410722,
fax 0264-410716, e-mail office@apmcj.anpm.ro în zilele de luni
între orele 09.00-14.00, marți-miercuri-joi între orele 09.00-14.00
și vineri între orele 09.00-12.00, precum și la adresa de internet
office@apmcj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comen-
tarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de
cinci zile de la data publicării prezentului anunț.

Primăria comunei Viişoara, judeţul Cluj anunţă organizarea con-
cursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante după cum urmează:
1. Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, perioadă
nedeterminată.
Condiţii de participare:
- studii  superioare: ştiinţele juridice, specialitatea drept
absolvite cu diplomă de licentă.
- vechime minim 1an în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice
- cunoştinţe operare calculator nivel mediu.

Proba scrisă a concursului va avea loc în ziua de 15.11.2017
între orele  9.00 – 11.00, interviul va avea loc în ziua de 15.11.2017
ora 13.00 .

Dosarele de înscriere se pot depune până la data 26.10.2017
ora 14.00 la sediul primăriei comunei Viişoara.

2. Consilier superior –(compartiment pentru agricultură şi cadas-
tru), clasa I, grad profesional asisten, perioadă nedeterminată.
Condiţii de participare:
- studii superioare de specialitate: ing.agronom/ topometrist
absolvite cu diplomă de licenţă.
- vechime minim 1 an în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice
- cunoştinţe operare calculator nivel mediu.

Proba scrisă a concursului  va avea loc în ziua de 15.11.2017
între orele 11.00 – 13.00, interviul va avea loc în ziua de 15.11.2017
ora 14.00.

Dosarele de înscriere se pot depune până la data de 26.10.2017
ora 10.00 la sediul primăriei comunei Viişoara, judeţul Cluj.

Relaţii suplimentare se pot obţine la  primăria comunei Viişoara
tel. 0264-327601, la secretarul comunei Viişoara.

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.

Restaurantul Expres din Turda, colţ cu Hotel Potaissa, 
vă invită să petreceţi cele mai frumoase momente din

viaţa dumneavoastră într-o atmosferă specială, 
un aranjament deosebit, o servire ireproşabilă şi un

meniu bogat. Capacitate 160 de locuri. 

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

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

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

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

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

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

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

Informaţii turistice 
Centrul de Informare Turistică   0364-108.229 

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

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

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

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

Cabinete stomatologice
Dr. Ioana Şerban                           0264-311.378

Taxi
Cantatur                                                       945

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

TELEFOANE UTILEMERSUL TRENURILOR
SOSIRI - PLECĂRI STAŢIA CÂMPIA TURZII 

VALABIL DE LA 13.12.2016 Poliţie, pompieri, salvare  112

ALIS GRUP Telefon: 0753-099275; 

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

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

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

HOROSCOP HOROSCOP HOROSCOP
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Rang     Tren    Sosire    Plecare                          Direcţie

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

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

BERBEC 
Vă exprimaţi ostilitatea încă de începutul
săptămânii faţă de rudele prea pretenţioase.
Aveţi conştiinţa încărcată miercuri de afirmaţiile
critice despre persoanele care v-au ajutat.
Invidia şi intrigile colaboratorilor vă provoacă
joi multă silă. Dacă sunteţi cu adevărat blazat,
aveţi grijă să nu-i trataţi pe amici în aceeaşi
manieră. Vă aflaţi într-o situaţie delicată vineri,
din care veţi ieşi cu destulă greutate. În week-
end, vi se fac propuneri cam bizare.  

TAUR
Aveţi nevoie de mai multă odihnă pentru a vă
reface total. Este adevărat că aveţi foarte multe
restanţe, dar o mică amânare este necesară.
Puteţi să întâlniţi miercuri o persoană de care să
vă îndrăgostiţi la prima vedere. Vor apărea sigur
încurcături sentimentale joi, mai ales dacă
sunteţi căsătorit. Bani prea puţini întregul
interval. Faptul că sunteţi dispus să colaboraţi
vineri cu adversarii vă atrage în mod sigur sim-
patia tuturor. În week-end, libertate de acţiune.  

GEMENI 
Vă luaţi revanşa într-o manieră atât de originală,
încât adversarii se simt obligaţi să vă
recompenseze. Primiţi bani miercuri, dar aveţi şi
multe datorii de care aţi uitat. Cheltuiţi joi toţi
banii pe care îi aveţi, bazându-vă pe ajutorul
care vi s-a promis. Încă nu v-aţi învăţat minte şi
îi credeţi în continuare pe cei ce v-au păcălit şi
altădată. Vi se face curte într-o manieră destul de
neplăcută vineri, dar dv. sunteţi chiar mulţumit.
În week-end, faceţi vizite neanunţate.  

RAC 
Câştigaţi sau recuperaţi luni nişte bani cu aju-
torul persoanei iubite, dar nu trebuie să-i daţi
ascultare când vă sfătuieşte să vă schimbaţi
serviciul. Soluţii profesionale originale vor
apărea întreaga săptămână. Sunteţi felicitat şi
bârfit în acelaşi timp miercuri, de aceleaşi per-
soane. Pentru dv. este important să nu vă
enervaţi, ci să vă ocupaţi în continuare de
viitorul rudelor apropiate. În week-end, aveţi
numai treburi casnice.  

LEU 
Obţineţi marţi informaţiile dorite la fel de bine şi
prin intermediul telefonului, deci nu este nevoie
să cutreieraţi restul săptămânii. Ocupaţi-vă
miercuri şi de treburile casnice restante şi
ascultaţi-vă cu atenţie partenerul de cuplu! Vă
alegeţi cu grijă prietenii joi. Foarte curând veţi
avea nevoie de ajutorul acestora pentru a pune la
punct o nouă activitate. Sunteţi foarte econom şi
totuşi nu vă descurcaţi cu banii. În week-end,
plictiseală maximă în absenţa fiinţei iubite.  

FECIOARĂ 
Selectaţi cu grijă activităţile la care participaţi.
Vă faceţi autocritica din proprie iniţiativă
miercuri şi joi. Nu vă înţelegeţi de altfel nici cu
vecinii. Bârfele vă enervează, dar nici singur pe
lume nu puteţi trăi! Nu uitaţi însă că aveţi de ce
să fiţi invidiat de toată lumea. Vreţi să faceţi
vineri prea multe lucruri dintr-o dată. Obsesia de
a munci bine va duce la instalarea unei stări de
stres extrem de neplăcute. În week-end, vi se
impune relaş total de către familie.  

BALANŢĂ 
O săptămâna norocoasă, dar şi foarte obositoare.
Faceţi cunoştinţă miercuri cu o persoană care vă
va oferi şansa de a avea din nou încredere în
oameni. Înregistraţi multe succese neaşteptate
joi, numai pentru că vă încăpăţânaţi să le
dovediţi celorlalţi cât sunteţi de descurcăreţ. Vi
se cer vineri noi dovezi de iubire sau prietenie.
Nu vă vine să credeţi când primiţi veşti în week-
end de la o rudă apropiată pe care nu aţi văzut-o
de ani de zile.  

SCORPION 
Nu refuzaţi marţi invitaţia de a discuta cu cei
dragi şi mai ales nu refuzaţi din start sfaturile pe
care vi le dau plini de bunăvoinţă. Regretaţi
miercuri cheltuielile mari, dar continuaţi să le
faceţi. Riguros şi foarte perseverent, îi uimiţi joi
pe cei din familie cu planurile de viitor. Această
schimbare trebuie să dureze, dacă doriţi să fiţi
susţinut în continuare de familie. Sunteţi
ameninţat vineri de adversari. În week-end,
reluaţi o activitate casnică care vă face plăcere.  

SĂGETĂTOR
Vă cheltuiţi aproape toţi banii şi resursele de
energie marţi, pentru a le da din nou ajutor
părinţilor ori persoanei iubite. Nu aveţi cum să
acţionaţi altfel, aşa că mulţumiţi-vă cu gândul că
nu aveţi încotro. Chiar dacă miercuri vă
consideraţi un om nenorocos, va trebui ca joi să
recunoaşteţi că dispuneţi de şanse multiple.
Ameninţări neserioase din partea colegilor,
vineri. Inspiraţia vă ajută şi în week-end, iar
dacă ţineţi cont de intuiţie, veţi avea succese.  

CAPRICORN 
Vreţi din ce în ce mai mult să vă schimbaţi
serviciul sau locul în care locuiţi. Pentru
moment, este de preferat să mai aveţi răbdare.
Miercuri, vă bănuiţi pe nedrept prietenii şi
persoana iubită de infidelitate şi neloialitate. Joi,
aveţi tendinţa de a vă răzbuna. Cu toate că vă
lipsesc dovezile, vă continuaţi campania de
"pedeapsă" şi vineri. Comiteţi greşeli de care
adversarii de abia aşteaptă să profite. În week-
end, faceţi planuri peste planuri de unul singur.  

VĂRSĂTOR 
Partenerii dv. se plâng marţi, pe bună dreptate,
de agresivitatea cu care îi trataţi. Relaţiile cu cei
din anturaj tind să devină încordate şi vă va fi
foarte greu să-i îmbunaţi. Este de preferat ca
miercuri să nu aveţi secrete faţă de persoana
iubită, chiar dacă este vorba de o surpriză
neplăcută. Vă miraţi în zadar joi că sunteţi
refuzat atunci când apelaţi la rude. În week-end,
întâlniri şi vizite în care faceţi planuri peste
planuri, împreună cu cei dragi.  

PEŞTI
Este necesar, mai mult că oricând, să faceţi luni
un bilanţ al situaţiei financiare, ţinând cont că iar
doriţi să vă extindeţi afacerile. Stabiliţi miercuri
cu atenţie deosebită priorităţile şi acţionaţi! Nu
luaţi însă în seamă joi oferte importante pentru
relansarea pe care o doriţi. Vă atrag cele mai
extravagante cariere vineri. Organizaţi din ce în
ce mai multe activităţi altruiste. În week-end,
visaţi în continuare la cai verzi pe pereţi şi
sunteţi penalizat de persoana iubită.  



DAGHEMANA

M AUTOGARĂ
M DEPOZIT EN-GROSS
M BRUTĂRIE 
M MAGAZIN ALIMENTAR

În Câmpia Turzii, lângă pasarelă

Autogara Câmpia Turzii

PROGRAM AUTOGARĂ:

05.00 - 00.30;
Tel: 0264-366767,

0743-056176

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

LEGENDA:
* nu circulă sâmbătă şi duminică;   

Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor

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

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

calculatoare noi şi second hand, laptop-uri
aparatură foto

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

RECLAME 23
www.ziarul21.ro

preţuri mici

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

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

A & A

A & A - la ieşirea din Turda spre Alba Iulia

* benzinărie * motel * magazin 
* restaurant
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SC Domeniul Public Turda SA
SEDIUL CENTRAL

Str. Petru Maior, nr. 4, Loc. Turda,
cod 401189, Jud. Cluj, Romania.

Telefon: +40 264 314 725

office@domeniulpublicturda.ro

STATIA DE MIXTURI ASFALTICE
Str. Mihai Viteazu, FN

SERE Str. Petru Maior, nr. 4

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

Telefon: 0264-365770, 
Fax: 0264.365770, 

Email: office@compsal.ro

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

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

M Întreţinere instalaţii electrice.   



EVENIMENT24
www.ziarul21.ro
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Reţeaua de magazine MARELE ALB îşi aşteaptă clienţii 
cu produse din vestita gamă ţărănească, jumări adevărate, 

mezeluri şi carne proaspătă

În magazinul de prezentare de la poarta
fabricii MARELE ALB din Turda Nouă

clienţii beneficiază de super oferte:

PULPĂ DE PORC -   14,5 LEI/KG  
SPATĂ DE PORC -   14,5 LEI/KG
COTLET DE PORC - 16,5 LEI/KG
CEAFĂ DE PORC -   16,5 LEI/KG 

Magazinul de prezentare MARELE ALB 
din Turda Nouă, de la poarta fabricii – 

oferte speciale pentru clienţi speciali!

facebook: Macelaria Marele Alb

nul dintre cei mai mari producători
de carne şi produse din carne din
Turda, Marele Alb, a sărbătorit

marţi, 10 octombrie, Ziua Națională a
Produselor Agroalimentare Românești.
Evenimentul a avut loc la magazinul de
prezentare de la ieșire din Turda, unde

invitații au fost întâmpinați de directorul
Marele Alb, Pavel Tothăzan și angajații
acestuia, cu urechiușe de porc și sare.
Magazinul a fost pregătit de sărbătoare, cu o
masă mare, plină de produse agroalimentare
românești.

La eveniment a participat atât primarul
Turzii, Cristian Matei, directorul adjunct

DSVSA, Ioan Oleleu, fostul deputat
Mircea Irimie, dar şi consilieri locali. „Tot
ceea ce înseamnă produse procesate de
origine animală din această instituție, sunt
produse sigure și apreciate de către turdeni”
a declarat Ioan Oleleu, director adjunct
DSVSA.

Ioan Oleleu l-a felicitat pe primarul Turzii

pentru parteneriatul dintre administrația
locală și agenții economici, dar și pe admi-
nistratorul Marele Alb pentru promovarea a
tot ceea ce este româ-nesc. 

Primarul Turzii, Cristian Matei promite
tuturor producătorilor că vor beneficia de
ajutor atât din partea primăriei, cât și din
partea sa, personal.

U

Marele Alb a sărbătorit Ziua Națională 
a Produselor Agroalimentare Românești

Ada DURLAN


