Un număr mare de persoane
au răspuns prezent campaniei
“Donează sânge. Salvează vieţi!”
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Restaurantul Hotelului
Potaissa
* 64 de locuri (în interior),
un bar și o terasă cu 24 de locuri
* Preparate din bucătăria tradițională
cu specific local, preparate din bucătăria
internațională și deserturi delicioase

Telefon: 0364 103 238

SALINA TURDA
Program de funcţionare: Luni - Duminică 09.00-17.00;
Ultima intrare: ora 16.00
SC Salina Turda SA; www.salinaturda.eu

Cel mai fr
subteran dumos loc
in lume

Protejați contoarele de apă împotriva înghețului!
Măsuri necesare pentru protejarea instalaţiei de apă
Având în vedere temperaturile scăzute, pentru
a evita problemele legate de riscul de îngheț,
și pentru a evita cheltuielile cu reparațiile sau
înlocuirea apometrelor al instalațiilor,
Compania de Apă Arieș adresează
utilizatorilor câteva recomandări privind
protecţia contoarelor şi branşamentelor de
alimentare cu apă în perioada rece:
Dacă apometrul este montat într-un cămin,
asigurați-vă că acesta este închis etanș cu un
capac. Capacele şi ramele căminelor de
apometru trebuie curăţate de praf sau pământ,
şi, eventual, unse cu vaselină sau produse
similare. Astfel, în caz de îngheţ, acestea vor putea fi manevrate cu uşurinţă. În cazul
în care capacele sunt confecţionate din tablă, este indicat, din acelaşi motiv, să se pună
o folie de plastic sub capac. De asemenea, verificați robineţii din căminele de apometru
care închid traseul spre reţeaua interioară, pentru a se observa dacă pot fi manevrați
cu uşurinţă.
În perioada rece utilizatorii au obligaţia de a lua măsuri pentru izolarea apometrului cu
materiale termoizolante (polistiren, vată minerală, ș.a.m.d). În cazul apometrelor cu
citire la distanță, nu este necesar să se lase liber vizorul aparatelor pentru citirea
consumului și pot fi acoperite integral cu materiale termoizolante. Pentru apometrele
amplasate în subsoluri, recomandăm reducerea suprafeţelor gurilor de ventilaţie pentru
a menţine temperatura peste limita de îngheţ a contoarelor. Îngheţarea contorului
determină blocarea și deteriorarea sa iar acest lucru poate duce la inundarea căminului
sau lipsa apei.
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Bazinul de înot didactic Turda

Este necesară protejarea de îngheţ inclusiv a robineţilor şi a reţelei înainte și după
contor. Dacă și în trecut au mai fost probleme de îngheţ vă rugăm să izolaţi instalaţiile.
Dacă apare o problemă la conductele proprii (reţeaua interioară) rugaţi vecinii să vă
dea un vas cu apă caldă pe care o turnaţi încet peste conductă în zona îngheţată. Nu
folosiţi focul deschis pentru dezgheţarea conductelor! Pentru problemele majore
apărute şi dacã nu reuşiţi să dezghețaţi conductele interioare apelaţi la serviciile
societății noastre.
Protejarea contorului, precum şi protejarea şi verificarea instalaţiei interioare, pe
traseul de la contor până la consumator, este obligaţia utilizatorului. În cazul în care
contorul sau instalaţiile de apă se defectează din cauza îngheţului, nefiind protejate
corespunzător, beneficiarul va suporta costurile înlocuirii acestora.
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În ciuda raidurilor Poliției locale: Deșeuri
strecurate prin ochiurile “năvodului” întins
de oamenii legii

Emil HĂLĂŞTUAN

P

ersoanele care au trecut în
primele zile ale lunii noiembrie prin gangul ce
face legătura între curtea din
spatele blocului de pe strada
Libertății nr. 2 și Aleea Nicolae
Titulescu, se puteau împiedica de
mormanul de gunoi casnic, depozitat la ieșirea din gang spre curte, vizavi de intrarea la un birou
de copiat acte.
Deși aflat la nici o sută de metri
de Primărie și la doar câțiva metri
de un birou notarial, situate pe o
stradă intens circulată, din centrul

Turzii, nimeni nu a reclamat mormanul de gunoi depozitat ilegal,
deși Poliția locală lansase un apel
în acest sens, cu ocazia unei campanii ”pe linia curățeniei orașului” desfășurată între 1 și 8 noiembrie.
”Contăm pe sprijinul turdenilor în
acțiunile noastre de identificare a
persoanelor care adună PET-uri
din tomberoane pentru a le
valorifica la centrele de colectare
și lasă împrăștiate toate deșeurile
menajere din jurul pubelelor sau
chiar le distrug”, scria într-un
comunicat al poliției locale, dar,
cel puțin în cazul mormanului de
gunoi casnic din gangul de pe

strada Libertății, nimeni nu a dat
curs apelului.
Cel puțin, din discuția purtată de
reporter la sediul Poliției locale
din Turda, vineri, 10 noiembrie,
pe marginea acestui subiect, a
reieșit că acolo nu se știa că o
nouă rampă de depozitare ilegală
a deșeurilor menajere a răsărit în
chiar zona centrală a Turzii.
Gunoiul ambalat în saci menajeri,
aruncat la câțiva zeci, sau cel mult
o sută de metri de două puncte de
colectare a deșeurilor menajere
poate conduce la concluzia că
resturile de ambalaje și alimente

adunate în gangul de pe strada
Libertății au provenit de la persoane care au venit din alte zone
ale orașului și s-au debarasat de
resturile menajere transportate,
eventual, cu autoturismul până pe
strada Libertății.
Între 1 și 8 noiembrie, agenții
Poliției locale au dat 15 amenzi
contravenționale, în valoare totală
de 5,8 mii de lei, pentru ”depozitarea deșeurilor de orice fel, în
alte locuri decât cele special amenajate, vandalizarea mo-bilierului
urban, depozitarea de deșeuri lângă pubele, incendierea deșeurilor
de orice natură, dar și nerespec-

tarea colectării selective” după
cum se precizează în comunicatul Poliției locale. Totodată,
Poliția locală Turda precizează că
atât persoanele fizice, cât și cele
juridice, precum și asociațiile de
proprietari au obligația să încheie
contracte de salubrizare și să
păstreze cură-țenia orașului, pe
trotuare, parcuri și zone din jurul
gospodăriilor, în conformitate cu
prevederile
HCL212/2005
modificată cu HCL337/2016
privind buna gospodărire a
municipiului Turda.
Dar cine are urechi de auzit, ca să
vadă?!

Turda: Campanie de toaletare a arborilor

Emil HĂLĂŞTUAN

L

a începutul săptămânii, ocrotitorii
naturii au intrat în alertă, la Turda.
“Se taie stejarii din parcul Turda
Nouă”, curgeau sesizările telefonice, încă
de la ceasurile dimineții.
Și, într-adevăr, miercuri, 8 noiembrie, o
echipă de la Prival Ecologic Servis curăța
copacii din parcul cu pricina. Un morman
de crăci uscate, mai multe grămezi de
frunze uscate, aliniate militărește și un
copac ”căzut la datorie” au iscat suspiciunile cu privire la atacul asupra ”pădurii
urbane”. De teamă ca arborii din parcuri să
nu împărtășească soarta celor din fostele
păduri ale patriei, simțul civic s-a deșteptat
în unii cetățeni ai Turzii, care au reclamat

ceea ce considerau o tentativă de atentat la
integritatea spațiilor verzi din parcurile
Turzii.
Practic, motivul inflamării spiritelor l-a
reprezentat startul campaniei de toaletare a
arborilor de pe domeniul public al orașului.
Călin Pagu, șeful departamentului ”Spații
verzi” de la societatea Prival Ecologic
Servis, a explicat că această campanie a
început în parcul din Turda Nouă, deoarece
acolo ”nu s-a intervenit de circa 30 de ani,
deși toaletările arborilor se fac anual”.
După parcul din Turda Nouă pe ”scaunul
frizerului” va veni rândul Parcului Central
(sau Tineretului). Campania va continua cu
toaletarea sălciilor de pe malul Arieșului
(strada Constructorilor). Acolo, crengile
unei salcii enorme s-au împletit cu firele de

curent electric, a exemplificat Călin Pagu
necesitatea intervenției pentru corectarea
coroanei acelor arbori. Aceeași situație s-a
întâlnit și în fața sediului Poliției municipale, din Piața Romană, unde patru sau
cinci castani și-au întins crengile printre
firele rețelei de distribuție a energiei electrice. Acolo unde frontul de lucru se
situează la o înălțime mai mare de 16 metri,
se va apela la alpiniștii utilitari.
În cadrul campaniei de toaletare a arborilor
crescuți pe domeniul public al Turzii se vor
îndepărta ”arborii bătrâni, copacii bolnavi
și crengile uscate”, a precizat șeful
departamentului ”Spații verzi” de la Prival
Ecologic Servis. Campania a început acum
deoarece asupra arborilor nu se poate
interveni decât după intrarea acestora în

repaus vegetativ, fenomen ce se
declanșează în momentul în care
temperatura de afară scade sub 7 grade
Celsius, după cum a explicat Călin Pagu.
Campania de toaletare poate continua până
vine înghețul. De aceea, Călin Pagu speră
ca operațiunea să se încheie în circa o lună,
perioadă de timp în care se presupune că
lucrările se vor putea desfășura în condiții
meteorologice favorabile.
Concomitent cu această campanie se
execută lucrări de corecție a coroanei
arborilor, precum cele desfășurate vineri,
10 noiembrie în Piața 1 Decembrie 1918 și,
în continuare, pe strada Libertății. Acest tip
de lucrări se execută anual, a mai adăugat
Călin Pagu.
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Primăria municipiului Turda

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

SPECIAL

ZIARUL 21
13 - 19 noiembrie 2017

Militarii garnizoanei Câmpia
Turzii au răspuns prezent
donării de sânge pentru
ajutorarea celor suferinzi

Primăria municipiului Câmpia Turzii

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

Primăria comunei Mihai Viteazu

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

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

Primăria comunei Viişoara

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

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

Primăria comunei Luna

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

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

Primăria comunei Tureni

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

Primăria comunei Aiton

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

Primăria comunei Tritenii de Jos

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

Sergiu JUCAN

M

ilitarii Bazei Aeriană 71
de la Câmpia Turzii au
răspuns prezent campaniei de donare de sânge,
organizată de către PNL din Câmpia

Turzii - tineret, cu sprijinul Centrului Regional de Transfuzie Cluj.
La începutul lunii septembrie, dr.
Adriana Sime, directorul Centrului
Regional de Transfuzie anunța o
scădere îngrijorătoare a numărului

de donatori. Medicii au făcut apel la
persoanele fără boli cronice și clinic
sănătoase, cu vârsta între 18 și 60
de ani, din Câmpia Turzii și împrejurimi să doneze sânge. Acțiunea de
donare s-a desfășurat la Policlinica
Câmpia Turzii.
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Un număr mare de persoane au răspuns prezent
campaniei “Donează sânge. Salvează vieţi!”

Sergiu JUCAN

Un număr de 76 de persoane au
răspuns afirmativ chemării noastre și au participat în calitate de
donatori, cantitatea de sânge
donată fiind de 34,2 litri. Ne
bucură în mod deosebit faptul că a
fost cea mai mare participare de
până acum la o astfel de acțiune
față de anii anteriori, ceea ce
înseamnă că noi, comunitatea din
Câmpia Turzii, conștientizăm
necesitatea actului de donare de
sânge pentru cei aflați în suferință.

O

rganizaţia de tineret a
Partidului
Naţional
Liberal din Câmpia
Turzii, împreună cu Asociaţia
Liberalism pentru Comunitate au
demarat campania de donare de
sânge: “Donează sânge. Salvează
vieţi!”.
Tinerii liberali şi-au îndreptat
atenţia asupra unui fenomen care
afectează zilnic viaţa a mii de
oameni din toată România. Prin
Campania: “Donează sânge.
Salvează vieţi!” s-a dorit încurajarea actului de donare de sânge
astfel încât să devină o obisnuinţă,
să preîntâmpine nevoia de sânge
din spitale şi să nu devenă actori
ai acestei nevoi doar în cazuri
limită, de accidente sau operaţii
urgente a celor apropiați.
Prima ediţie a campaniei “Donează sânge. Salvează vieţi!” s-a
desfăşurat în data de 8 noiembrie
2017, în incinta Policlinicii Câmpia Turzii, Etajul II (Laborator),
între orele 08:30 şi 13:00, urmând
ca anual să se organizeze patru
astfel de acţiuni în municipiul
Câmpia Turzii, în parteneriat cu
Centrul Regional de Transfuzie
Cluj.
Cine poate dona?
Donatorul de sânge poate fi orice
cetățean cu domiciliul în România
sau cetățean UE cu rezidență în
România care corespunde criteriilor de eligibilitate ale actului
donării.
Pentru a putea dona sânge trebuie
sa îndepliniți următoarele condiții:
- vârsta cuprinsă între 18-60 ani;
- greutate peste 50 kg;
- tensiune arterială sistolică între
100-180 mmHg;
- puls regulat, 60-100 bătăi/minut;
- să nu fi suferit în ultimele 6 luni

În fiecare clipă o persoană are
nevoie de sânge, iar cei care au
participat astăzi au înțeles că
problema lipsei de sânge din
spitale constituie o problemă
reală, care poate fi diminuată cu
sprijinul celor sănătoși, care aleg
să prevină acestă deficiență și să
facă o schimbare.
Succesul de astăzi ne confirmă
faptul că acest demers trebuie
continuat la Câmpia Turzii și de
aceea vom organiza anual treipatru sesiuni de donare.

intervenţii chirurgicale;
- pentru femei: să nu fie însărcinate, în perioada de lăuzie, în
perioada ciclului menstrual;
- să nu fi consumat grăsimi sau
băuturi alcoolice cu cel puţin 48
de ore înaintea donării;
- să nu fi sub tratament pentru
diferite afectiuni: hipertensiune,
boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine;
- să nu fi avut antecedente: hepatice, TBC, malarie, sifilis, epilepsie și alte boli neurologice, boli
psihice, bruceloză, ulcer, diabet
zaharat, boli de inimă, boli de
piele (psoriazis, vitiligo), miopie
(peste (-) 6 dioptrii), cancer.
Înainte de donare:

- puteţi consuma o cană cu ceai
sau cafea, un mic dejun puţin consistent, legume, fructe;
- veniti la donare odihnit;
- nu fumați cu cel puțin o oră înainte și după donare.
Drepturile donatorului
- eliberarea la cerere a analizelor
medicale
efectuate
(grupa
sanguină, Rh, hemoleucogramă,
hepatita B, hepatita C, HIV,
HTLV, analize biochimice);
- eliberarea a 7 bonuri valorice;
- eliberarea unei adeverinţe pentru
o zi liberă.
„Vă încurajez sĂ fim actori activi
în comunitatea din care facem
parte și să prevenim, mai degrabă
decât să combatem, deoarece

fiecare dintre noi sau dintre cei
apropiați nouă se pot afla într-o
situație de criză la un moment dat.
Fiți alături de cei a căror viață
atârnă de un fir de ață. Un simplu
gest de bunătate aduce bucurie și
poate schimba destine!”, declară
Georgiana Sima, președinte TNL
Câmpia Turzii.
Biroul de presă al PNL
Câmpia Turzii transmite:
Acțiunea “Donează sânge. Salvează vieți!” inițiată de Tineretul
Național Liberal din Câmpia
Turzii și Asociația Liberalism
pentru Comunitate, desfășurată cu
sprijinul Centrului de Transfuzie
Regional Cluj, s-a bucurat de un
real succes.

Tinerii Partidului Național Liberal
demonstrează încă o dată că
implicarea în comunitate este
unul dintre factorii cei mai importanți care le ghidează activitatea,
venind cu acțiuni benefice în
sprijinul comunității. Suntem convinși că un simplu gest de bunătate aduce bucurie!
Mulțumim donatorilor, Centrului
de Transfuzie Regional Cluj, managerului Spitalului Municipal
“Dr. Cornel Igna” Câmpia Turzii,
domnul Adrian Antal, personalului medical și primarului Dorin
Lojigan pentru acceptul organizării acestui eveniment în incinta
Policlinicii și asigurarea mijloacelor necesare pentru ca această
acțiune să se desfășoare în condiții optime.
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Un semn din “În-semn” – Tânăra generație de
artiști plastici ai Turzii bate la porțile consacrării
Emil HĂLĂŞTUAN

L

a Galeria de Artă din
Turda suflă un vânt
proaspăt. Infuzia de
tinere talente între membrii
filialei locale a Uniunii Artiștilor
Plastici contracarează caracterul,
de multe ori anost, ce a îndepărtat,
până la limita cea mai de jos,
vizitatorii dispuși să vadă și să
admire creațiile plastice ale
pictorilor turdeni grupați în jurul
profesorului Alexandru Picovici,
în ceea ce s-ar putea numi ”liga

profesioniștilor”.
Prin expoziția ”În-semn” vernisată vineri, 10 noiembrie, ”profesioniștii” artelor plastice turdene
și-au propus să ”însemne” altceva
decât până acum în peisajul culturii turdene.
La vitalitatea, originalitatea și
amprenta personală, ce transpare
din lucrările Dianei Dîrlea (din
cea de acum și din celelalte,
incluse în precedenta expoziție
Oct.art, realizate în cărbune și

pastel), de acum masterand la
”Arte Plastice” s-au adăugat
amprenta inedită a lucrărilor
realizate de Adrian Țop, ale cărui
resurse de înnoire a stilului și
manierei de abordare a subiectelor picturilor sale par inepuizabile, precum și curajul de a
filozofa prin culoare, exercițiu la
care picturile expuse dovedesc că
se arată predispus Gavril Nechifor.
Pe lângă picturile celor trei,
expoziția ”În-semn” mai cuprinde

lucrări semnate de Mariana
Codorean-Picovici, care înfățișează, de această dată, publicului
turdean ultimul din cele șase
tablouri ce alcătuiesc ciclul
”Timpul”, un tren, în decorul
Dejului natal și o compoziție ce
arată altceva decât seria
”Porților”, o altă temă predilectă a
Marianei Codorean-Picovici.
Între cele
alcătuiesc
mai află
Mihaela

circa 20 de lucrări ce
expoziția ”În-semn” se
picturi semnate de
Gligor, Alin Bâlcu,

Gheorghe Roșa, respectiv Alexandru Picovici, precum și câteva din
”instalațiile” realizate de către
Dumitru Popa.
Sculpturile lui Mircea Viorel, din
Câmpia Turzii, completează paleta unei expoziții alcătuită, în
proporție de 90 la sută, din lucrări
noi, după cum preciza Alexandru
Picovici, președintele filialei UAP
Turda, în cuvântul său de deschidere a expoziției, eveniment
petrecut vineri, 10 noiembrie, la
Galeria de Artă din Turda.

Record la Oct.art – Niciun vizitator într-o lună
”intruși” a vândut peste 50 de picturi,
numai în 2016. De-a lungul carierei sale de
”amator” Cornel Vana a creat circa 2 mii de
lucrări, în 30 de ani. ”Dintre acestea, doar
vreo sută am vândut unor colecționari din
Turda, ingineri, medici sau patroni”, a
precizat Cornel Vana. Însă la vernisarea
unei expoziții cu lucrări ale sale, ca de
exemplu ”Praguri transilvane” găzduită de
Muzeul de Istorie din Turda, cu vreo doi
ani în urmă, au participat circa 400 de
persoane. Numai cu ocazia vernisării acelei
expoziții, Cornel Vana a vândut 12 lucrări.

Emil HĂLĂŞTUAN

D

e la vernisarea sa, în 6 octombrie,
nimeni nu a vizitat expoziția de
pictură și sculptură Oct.art,
găzduită de Galeria de Artă a Turzii.
Expoziția, alcătuită din lucrări semnate de
11 pictori și sculptori (Alin Bâlcu, Mariana
Codorean-Picovici, Diana Dîrlea, Călina
Gligor, Mihaela Gligor, Viorel Mircea,
Alexandru Picovici, Dumitru Popa,
Gheorghe Roșa, Suba Laszlo și Adrian
Țop) membri ai filialei locale a Uniunii
Artiștilor Plastici, nu a trezit nici interesul
publicului amator de arte vizuale nici pe cel
al potențialilor colecționari de opere de
artă.
Unul dintre expozanți, Dumitru Popa,
totodată și ”custode” al expoziției, crede că
motivele dezinteresului manifestat de
iubitorii de artă, în special de către cei din
Turda, vizavi de expozițiile organizate de
filiala locală a Uniunii Artiștilor Plastici,
păstorită de către profesorul Alexandru
Picovici, are două cauze principale:
expunerea repetată a unor lucrări realizate
cu mulți ani în urmă, fapt generat de
”producția slabă” de creații noi și
controversa sterilă ”profesioniști versus
amatori” întreținută, mai ales de îndărătnicia profesorului Alexandru Picovici.
Acesta nu consimte, în ruptul capului, să
recunoască vreo valoare artistică creațiilor
din domeniul artelor plastice ce aparțin
unor autori care nu au urmat cursurile unei
facultăți de profil. Mai mult decât atât,

Picovici nu recunoaște vreo valoare nici
absolvenților facultăților de arte plastice,
dacă aceștia ”s-au înhăitat” cu ”amatorii”
grupați în societatea culturală turdeană
”Filarmonia” rivala UAP Turda.
Din cauza cerbiciei lui Picovici imaginea
filialei turdene a UAP s-a cam șifonat în
timpul disputei ”amatori versus profesioniști” ce, asemenea ”Războiului celor două
roze” pare că se va tranșa în câteva zeci de
ani. Peste un deceniu de la dezgroparea
”securii războiului” a trecut, dar viitorul se
prefigurează precum o oglindă a trecutului
în ceea ce privește disputa UAP Turda –
Filarmonia Turda.
Deși multe din lucrările reunite în expoziția
Oct.art au valoare artistică și, în acest sens
profesorul Dumitru Popa a remarcat pic-

turile Marianei Codorean-Picovici, precum
și fotografiile ”retușate” cu penelul ale
Dianei Dîrlea, lucrările Călinei Gligor sau
tușa viguroasă a ”noutăților” propuse de
Adrian Țop, dezinteresul total al publicului
pune sub semnul întrebării rostul organizării unor astfel de expoziții.
Dincolo de îmbogățirea cv-ului participanților, o expoziție are menirea de a atrage
publicul iubitor de artă, dar și pe colecționarii dispuși să cumpere, pentru că ”artă
pentru artă” la Turda face doar Picovici.
De exemplu, Cornel Vana, plasat din punct
de vedere al ”afilierii artistice în țara
nimănui” ce nu poate expune la Galeria de
Artă a Turzii decât, eventual, în noaptea de
30 iunie spre 1 iulie, pentru că alternanța
UAP / Filarmonia nu lasă loc și pentru

Deși o prezență rară pe simezele Galeriei
de Artă din Turda, o altă pictoriță, Marta
Deleanu, membră a UAP, dar nu în filiala
turdeană a uniunii, vinde bine. Dar picturile
Martei Deleanu, ce se bucură de audiență la
Cluj-Napoca, la Reghin, la Târgu-Secuiesc
și în alte orașe din țară și din străinătate,
constituie o prezență rară la Galeria de Artă
din orașul unde trăiește.
După tristul ”record” al expoziției Oct.art
s-ar impune o analiză obiectivă a cauzelor
ce au generat această situație. Pentru a evita
pe viitor ”expozițiile pentru expoziții” un
colectiv de artiști plastici ar trebui să decidă
cine și ce expune la Galeria de Artă aTurzii.
Altfel, pe acolo bate vântul a pustiu și
situația spațiului expozițional devine din ce
în ce mai albastră, întocmai ca și cea mai
recentă compoziție semnată de către profesorul Alexandru Picovici, expusă la intrarea
(sau la ieșirea din galerie) după unghiul din
care se privește problema.
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ACTUALITATE
Săptămâna lirică la Turda,
12-17 noiembrie 2017

Topul Naţional al Firmelor
din România: Salina Turda
- Premiul Naţional, locul 2
categoria Servicii

n perioada 12-17 noiembrie 2017 Turda va
fi înscrisă pe harta capitalelor culturale
europene. Și asta datorită manifestărilor
cultural-artistice care se vor desfășura în
orașul nostru. Tineri soliști de operă și studenți din
Spania, Italia, Coreea de Sud, Japonia, China si
România, vor participa la Cursurile internaționale
de tehnică și interpretare vocală Masterclasses,
susținute de baritonul italian ALFIO GRASSO,
docent al universităților de profil din Madrid,
Milano și Seul, cu o carieră solistică impresionantă,
dacă amintim doar Teatrul Scala din Milano sau
Arenele din Verona. Personaje extrem de dificile
precum Rigoletto, Contele de Luna, Giorgio
Germont, Renato, Nabucco, Falstaff, Amonasro,
Jago , Escamillo, baronul Scarpia au fost interpretate fiecare, de câteva sute de ori de către celebrul
bariton, impunând astfel un record personal foarte
greu de egalat.

Î

În Topul Naşional al Firmelor, Salina Turda a obţinut Premiul Naţional,
Locul 2 la categoria Servicii.
Simona Baciu, director general Salina Turda: Sunt onorată să ne
regăsim din nou alături de cele mai performante companii din România.
Este rezultatul unei munci în echipă şi a susţinerii reale din partea
Primăriei Turda şi a Consiliului local. Distincţiile primite în cadrul
galei, atât prin metodologia de evaluare folosită, cât şi prin prestigiul
CCIR oferă credibilitate internaţională pentru orice companie din
România.

Anunț progres implementare proiect
FAZAREA PROIECTULUI REABILITAREA
SITULUI POLUAT ISTORIC
– DEPOZIT DEŞEURI PERICULOASE UCT –
POŞTA RÂT (MUNICIPIUL TURDA)
cod SMIS 109815
Referitor proiect „FAZAREA PROIECTULUI REABILITAREA
SITULUI POLUAT ISTORIC – DEPOZIT
DEŞEURI
PERICULOASE UCT – POŞTA RÂT (MUNICIPIUL TURDA)”
cod SMIS 109815
Proiectul, care are ca obiectiv specific schimbarea destinatiei terenului de 10 ha, de la adresa str. Petru Maior fn, localitatea Turda, jud. Cluj,
prin transformarea acestuia din depozit de deșeuri într-o zonă de
utilitate publică, este fazat și urmează să fie finanțat, pe o perioadă de
41 de luni între 01.08.2017 – 31.12.2020, prin POIM 2014-2020 pe
Axa Prioritară 4 – ”Protecţia mediului prin măsuri de conservare a
biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a
siturilor poluate istoric” Obiectivul Specific 4.3. – ”Reducerea
suprafeţelor poluate istoric”, prin Contractul de finanțare nr.
75/19.06.2017 între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației
Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management
și Municipiul Turda ca Beneficiar, în valoare de 79.568.907 lei plus
TVA = 14.868.403,45 lei.
Vă anunțăm demararea licitației pentru contractul de lucrări și
transmiterea Documentației de atribuire, cu toate anexele, pentru
Contractul de proiectare și execuție lucrări, pe SEAP cu nr. 301645
în data de 07.11.2017.

www.ziarul21.ro

parte din cursurile de tehnică vocală vor avea loc la
SALINA TURDA.
Desfășurarea proiectului într-un loc neconvențional, dar totodata terapeutic și binefăcător
profesioniștilor în arta vocală, are ca efect
promovarea turistică a salinei și a municipiului
Turda în toate colțurile lumii prin fotografiile și
înregistrările lecțiilor şi concertelor, toate materialele audio-video fiind trimise universităților de
profil din țările de unde vin cursanții.
Organizatori: Primăria și Consiliul Local Turda,
Casa de Cultură Turda, Asociația Culturală Opera
Vox, Salina Turda
Parteneri: Teatrul Aureliu Manea

Experiența organizării primelor două ediții la
Oradea vine să întărească cele susținute, cu atât mai
mult cu cât, cursanții din anii trecuți au cerut
organizarea masterclassului și în anul acesta, iar
realele calități pedagogice ale baritonului Alfio
Grasso i-a determinat pe mulți dintre cursanții din
anii trecuți să-și dorească aprofundarea școlii
italiene de canto și în anul acesta.

Programul manifestărilor
Luni, 13 nov.
Ora 10,00 - Conferinţă de presă –Primăria Turda
Orele 11,00-14,00 - Cursuri tehnică vocală – Alfio
Grasso (Casa de Cultură)
Orele 16,00 -20,00-Repertoriu, corepetiţie,
interpretare – Alfio Grasso şi Adela Bihari (Casa
de Cultură)
Marţi, 14 nov.
Orele 9,00-13,00 - Tehnică vocală – Alfio Grasso
(Casa de Cultură)
Orele 13:30-16:30- Interpretare, repertoriu,
concert- lectie – Alfio Grasso şi Adela Bihari
(Salina Turda)
Orele 17,00-20,00 - Repetiţie – Bărbierul din
Sevilla (Casa de Cultură)
Miercuri, 15 nov.
Orele 9,00-13,00- Tehnică vocală – Alfio Grasso
(Casa de Cultură)
Orele 13:30-16:30 -Interpretare, repertoriu,
concert- lectie – Alfio Grasso şi Adela Bihari
(Salina Turda)
Orele 17,00-20,00 – Repetiţie – Bărbierul din
Sevilla (Casa de Cultură)
Joi, 16 nov.
Orele 10,00-14,00 -Interpretare, repertoriu,
corepetiţie – Alfio Grasso şi Adela Bihari (Casa de
Cultură)
Orele 15,00-18,00- Tehnică şi interpretare vocală –
Alfio Grasso (Casa de Cultură)
Orele 19,00 - Spectacolul Bărbierul din Sevilla
(Teatrul Aureliu Manea)
Vineri, 17 nov.
Ora 14,00-16,00 - Repetiţie cu orchestră a tuturor
cursanţilor –Teatrul Aureliu Manea
Ora 19,00 - Gala de Operă cu ocazia finalizării
cursurilor de masterclass - Teatrul Aureliu Manea)

Inițiatorii proiectului au optat pentru municipiul
Turda, din dorinţa de a găsi locuri cât mai
interesante și neconvenționale de desfășurare a
cursurilor de perfecționare, dar, mai ales, pentru
promovarea cât mai multor orașe și zone turistice
autohtone. Aceasta este și rațiunea pentru care o

* Spectacolele-lectie din Salina Turda, spectacolul
Bărbierul din Sevilla şi Gala de Opera sunt evenimente publice. Pentru spectacolul de operă
Barbierul din Sevilla, biletele sunt puse în vanzare
la Casa de Cultură Turda. Accesul la Gala de Operă
este liber.

Unul dintre cele mai îndrăgite spectacole
de operă se va juca la Turda
Punctul culminant al manifestărilor artistice îl
constituie spectacolul de operă Bărbierul din
Sevilla din data de 16 noiembrie 2017, care se va
juca la Teatrul “Aureliu Manea” și este organizat de
Casa de Cultură Turda și Primăria Municipiului
Turda.
Gala de Operă cu tineri soliști din toată lumea
Cursurile internaționale se vor încheia cu un
spectacol de gală, în data de 17 noiembrie, ora
19.00 la Teatrul “Aureliu Manea”, unde toți
cursanții vor interpreta arii și duete celebre din
opere, acompaniați de orchestra “Opera Vox”
condusă de dirijorul Leonard Dumitriu.
Cursuri de tehnică și interpretare vocală
Tinerii absolvenți sunt bine pregătiți teoretic, însă,
se observă lipsa experienței artistice, care se
dobândește prin ateliere de creație, workshop-uri,
stagii, cursuri de masterclass, apariția în fața
publicului, dar mai cu seamă, prin experiența
directă a tinerilor absolvenți cu nume consacrate ale
scenei lirice europene și mondiale.
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Școala Gimnazială
“Avram Iancu” Turda
a primit Certificatul
European de Calitate
2017, pentru activitatea
deosebită în cadrul
Proiectului eTwinning
AVAP- Artă, Veselie,
Armonie, Prietenie

Proiect Erasmus+ la Şcoala
Mihai Viteazu Câmpia Turzii

Ş

coala Gimnazială “Mihai
Viteazul” Câmpia Turzii
implementează în perioada 2 octombrie 2017-1 octombrie
2019 proiectul Erasmus+, cu
nr–2017-1-TR01-KA219046238_3 şi tema Let’s play lively, study digitally, în parteneriat
cu:
ANKARA ELMADAĞ CUMHURİYET İLKOKULU - TURCIA (coordonator)
OOU "Strasho Pindjur" Sokolarci
- MACEDONIA
Klaipedos Maksimo Gorkio
pagrindine mokykla - LITUANIA
78 Liceul Hristo Smirnenski BULGARIA
Spoleczna Szkola Podstawowa nr
1 w Tarnowie im. ks. prof. J.
Tischnera – POLONIA

P

roiectul AVAP- un proiect de colaborare europeană
eTwinning, a constituit ocazia de a aborda domeniul artistico-plastic într-un mod inedit. Toate activitățile desfășurate
au purtat amprenta TIC: de la instrumentele oferite de spațiul
proiectului, Twinspace, până la rețele de socializare, email, servicii
Google sau Yahoo.
Participarea elevilor la proiectul AVAP, implementat în anul
şcolar 2016-2017, le-a oferit acestora un alt tip de educaţie, diferit de
cel tradiţional, contribuind la îmbunătăţirea actului educaţional şi
oferind o modalitate eficientă de abordare a educaţiei secolului în
care trăim.
Ca produs final al proiectului, s-a realizat o expoziţie cu lucrările
copiilor: „Culoare, mişcare şi lumină”, găzduită de Clubul Copiilor
din Turda şi coordonată de către prof. Finica Bodea,Gabriela
Crişan,Cristina Ciurtin şi Alin Bilc. Această expoziţie a fost, fără
îndoială, cel mai eficient instrument de promovare a lucrărilor finale
din cadrul proiectului AVAP.
Prof. înv. primar
Cristina -Maria Ciurtin și Finica Bodea

13 - 19 noiembrie 2017

Obiectivele proiectului sunt:
Utilizarea digitală a dispozitivelor
electronice în activitățile de
învățare și lecții;
Dezvoltarea psiho-socială a
copiilor prin activități în aer liber,
cât și activități în interior
(artă, muzică, teatru, sport în sală,
dansuri populare, picnic, plimbări
în natură, sporturi afară, jocuri în
aer liber, activități care implică o
limbă străină, utilizarea calculatorului, lecții despre mediu,
activități practice);
Dezvoltarea competenţelor de
comunicare în limba engleză
(elevi şi cadre didactice), prin
sistemul Moodle şi alte platforme
de comunicare.

În perioada 12-17 noiembrie
2017, o delegaţie formată din 16
cadre didactice de la şcolile
amintite a sosit la Câmpia Turzii
şi timp de 4 zile vor avea diferite
activităţi, în colaborare cu profesorii şi elevii din şcoală.
Prima zi (13 noiembrie 2017) va fi
dedicată unui eveniment de
lansare a proiectului, în care s-au
prezentat instituţiile partenere,
activităţile, rezultatele precum şi
impactul aşteptat. De asemenea,
se vor organiza activităţi de
cunoaştere şi relaţionare, deoarece
este prima întâlnire transnaţională
a acestui parteneriat.
Ziua de marţi (14 noiembrie 2017)
este ziua artistică, prin urmare
copiii talentaţi din şcoală vor
prezenta un program artistic, după
care delegaţia va participa la 8
workshopuri cu teme artistice
(colaje, cusături, pirogravuri, muzică şi mişcare, bricolaj, pictură
pe perete). După masă, vor vizita
un atelier de confecţionare a

lumânărilor şi seara se încheie cu
o cină artistică, în compania
membrilor artiştilor plastici din
Câmpia Turzii.
Miercuri (15 noiembrie 2017) este
ziua sportului în cadrul proiectului. Prin urmare vor asista la 2
activităţi sportive după care,
cercetaşii îi vor prinde în câteva
jocuri de teambuilding şi perspicacitate. De asemenea, vor avea 2
demonstaţii de kango jump şi
step, în sala de sport a şcolii, după
care vor vizita Salina Turda.
În ultima zi a reuniunii (joi, 16
noiembrie 2017), se va face
evaluarea activităţilor şi se vor
stabili acţiunile viitoare, datele
mobilităţilor precum şi modalităţile de monitorizare şi progres a
proiectului.
Director,
Prof. Anechitoae Carmen
Coord. Proiect, Consilier școlar,
Bozbici Corina

Elevii din Mihai Viteazu, coautori la două publicaţii

Î

n 9 noiembrie 2017, în cadrul
activităţii metodice a Casei
Corpului Didactic Cluj-Napoca a
avut loc lansarea cărţilor Dascălii
noştri şi Eu citesc! Tu mai citeşti?publicaţii ce conţin şi lucrări ale elevilor şi
dascălilor de la Şcoala Gimnazială «Mihai
Vodă».
Dascălii nostri conţine 10 lucrări realizate
de echipe din 10 CDI-uri din judeţul Cluj,
activitatea culturală iniţiată şi coordonată
de CCD Cluj-Napoca. Scopul a fost de a-i
omagia pe dascălii care au rămas în sufletul
elevilor şi care au contribuit la creşterea
prestigiului unităţii de învăţământ din

localitate.
Echipa şcolii noastre, coordonată de prof.
Toader Olga Teodora şi compusă din 5
cadre didactice (Arion Daniela Maria,
Gombaşi Gabriela, Nagi Anca Rozalia,
Sicoie Angela) şi 6 elevi (Balogh Emanuel,
Cuc Melisa, Mateiu Mirela, Palea Alexandru, Palfi Zsolt, Tolan Irina) a ales spre
prezentare trei directori care cu dăruire au
călăuzit generaţiile de elevi şi care şi-au
pus amprenta asupra Şcolii Gimnaziale din
comuna Mihai Viteazu. Este vorba de domnul director Teodor Popa, ctitorul «Şcolii
noi», domnul director adjunct Tasnadi
Eugen şi doamna directoare Corcheş

Maria, cel mai longeviv director al acestei
unităţi şcolare.
Lucrarea de cercetare a obţinut Premiul al
II-lea în urma jurizării realizate în 8 iunie
2017 de CCD Cluj-Napoca.

concurs: Eu citesc! Tu mai citeşti?, Şcoala
din Mihai Viteazu are 3 creaţii premiate: O
întâmplare neprevăzută, de Roxana Stânea,
Călătoria, de Mirela Mateiu, coordonate de
prof. Toader Olga Teodora şi Capcana
scrisului de Denisa Drule, coordonată de
prof. Nagi Anca Rozalia.

Cea de-a doua publicaţie Eu citesc! Tu mai
citeşti? conţine la capitolul exemple de
bune practici pentru stimularea lecturii de
plăcere lucrarea d-şoarei prof. Toader Olga
Teodora, intitulată Călătoria, drum al
cunoaşterii şi al bucuriei împărtăşite.

Prezenţa elevilor din Şcoala Gimnazială
«Mihai Vodă» în activităţile culturale ale
CCD Cluj-Napoca este o dovadă a dragostei pentru lectură şi pentru activităţile
desfăşurate în CDI.

În a treia parte a cărţii, care conţine
lucrările premiate în cadrul Festivalului-

Director adjunct,
prof. Gombasi Gabriela
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Parcul Industrial Câmpia Turzii S.A. este ocupat în totalitate

A

dministrația locală a
Municipiului Câmpia
Turzii a semnat contractul pentru concesionarea ultimei
parcele de teren în suprafață de
8100 mp. din Parcul Industrial
Câmpia Turzii S.A.

Mureș, cu profil industrial este
specializată în fabricarea de
mașini și utilaje.
Într-un singur an, echipa condusă
de primarul municipiului, Dorin
Nicolae LOJIGAN a reușit să
populeze în totalitate cele 5,49
hectare de teren situat în Câmpia
Turzii, str. Laminoriștilor nr.169.

Prin contractul semnat, S.C.
CASO MECHATRONICS SRL
Tîrgu Mureș care a câștigat
licitația va realiza la Câmpia
Turzii o investiție de peste
260.000 Euro, asigurându-se
creerea unui număr de 20 locuri
de muncă în prima fază, urmând
ca până la sfîrșitul perioadei de
investiție, numărul acestora să se
dubleze. Societatea din Târgu

Practic, prin contractele încheiate
cu cele patru societăți: S.C. Berg
Banat SRL, SC Marco Plast SRL,
SC Sosim Trans SRL și Caso
Mechatronics Târgu Mureș, s-au
pus bazele unor investiții de
aproximativ 6 milioane de Euro în
Municipiul Câmpia Turzii.

Consiliul local al Municipiului Câmpia Turzii se va întruni
în ședință ordinară

S

e convoacă în sedinţă ordinară
Consiliul Local al Municipiului
Câmpia Turzii pentru ziua de joi,
16.11.2017, ora 13.00. Şedinţa va avea loc
în sala de şedinţe a Palatului Cultural
,,IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu
următoarea:
ORDINE DE ZI:
1.Proiect de hotărâre privind numirea unui
reprezentant al Consiliului Local al
Municipiului Câmpia Turzii în Consiliul de
administrație al Spitalului Municipal „Dr.
Cornel Igna” Câmpia Turzii.
2. Proiect de hotărâre privind constatarea
încetării mandatului de cenzor supleant la
S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA
TURZII S.A a domnului SOCACIU
ALEXANDRU GABRIEL şi desemnarea
unui alt cenzor supleant.
3. Proiect de hotărâre privind constatarea
încetării mandatului de reprezentant al

Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea
Generală a Acționarilor la S.C. Parc
Industrial Câmpia Turzii S.A. a domnului
STĂNILĂ GHEORGHE şi numirea unui
nou reprezentant.

4. Proiect de hotărâre privind reorganizarea
Comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local al Municipiului Câmpia Turzii.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea
prelungirii contractului de comodat

Toamna Arieșană 2017
și-a desemnat câștigătorii

S

âmbătă, 4 noiembrie 2017, a avut loc
la sala de spectacole a Palatului
Cultural ”Ionel Floașiu” din Câmpia
Turzii, cea de-a VI-a ediție a festivalului de
cânt și joc popular ”Toamna Arieșană”.
Evenimentul a fost organizat de Asociația
Civică pentru Inițiativă și Acțiune Comunitară.
În cadrul acestui eveniment au participat 9
ansambluri folclorice și 21 soliști vocali, din
două județe, Cluj și Alba, în total 165 de
concurenți. Concursul a avut loc pe mai multe
categorii de vârstă.
Jurizarea acestui concurs s-a făcut pe două
secțiuni, coregrafie, ansambluri folclorice și
soliști vocali. Pentru soliștii vocali jurizarea a
fost asigurată de Iosif Cinterei, Claudiu
Ciotleuș și Amalia Chiper, iar jurizarea elementelor coregrafice ale dansatorilor a fost
asigurată de Cenan Irina, Cherecheș Bianca și
Cenan Andrei.
Solisti vocali
gupa de vârstă 6-8 ani.
• Loc I Vîtcă Manuela
• Loc II Ciubuc Larisa
• Loc III Trif Maria
Grupa de vârstă 8-10 ani
• Loc I Drule Raluca

• Loc II Covrig Veronica
• Loc III Lazăr Eliza
Grupa de vârstă 11-15 ani
• Loc I Cuc Mlisa
• Loc II Pop Gabriela
• Loc III Bandits Milena
Ansambluri folclorice
Grupa de vârstă 6-10 ani
• Loc I, Ansamblul folcloric ,,Muguri pe Arieș”
• Loc II Formația de dansuri populare ,,Fiii
cocului” Pădureni
• Loc III Ansamblul folcloric ,,Mugurelul”
C- Turzii
Grupa de vârstă 11-15 ani
• Loc I Formatia de dansuri ,,Joc de Ceanu Mare”
Grupa de vârstă 16-21 ani
• Loc I Formatia de dansuri populare din Urca
• Loc II Ansamblul folcloric ,,Plaiuri
Noslăcane”
Marele trofeu solisti vocali
• PETRIC ȘTEFANIA
Marele trofeu coregrafie folclor
• FORMAȚIA DE DANSURI POPULARE
,,IZVORAȘUL TURENILOR”
Coordonator departament activități ACIAC
Lăcătuș Nicușor

nr.34848 din 26.11.2012.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea
prelungirii duratei contractelor de
închiriere a locuințelor A.N.L., situate în
Municipiul Câmpia Turzii, care își
încetează efectele în cursul anului 2018.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea
prelungirii duratei contractelor de
închiriere a locuințelor sociale și
locuințelor din fondul locativ, situate în
Municipiul Câmpia Turzii, care își
încetează efectele în cursul anului 2018.
8. Proiect de hotărâre privind retragerea
dreptului de folosinţă gratuită asupra unui
teren atribuit în temeiul Legii nr.15/2003.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea
tarifului de utilizare temporară a unei săli
de clasă situată în cadrul Școlii Gimnaziale
,,Mihai Viteazul” Câmpia Turzii.
10. Diverse
PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

RESTAURANT EXPRES - MENIUL ZILEI 2017
LUNI - CIORBĂ DE FASOLE BOABE
- ŞNIŢEL DIN PIEPT DE PUI
- CARTOFI ŢĂRĂNEŞTI
- SALATĂ DE CEAPĂ
MARŢI - CIORBĂ A LA GREC
- CEAFĂ DE PORC LA GRĂTAR
- PILAF DE OREZ
- SALATĂ DE CASTRAVEŢI MURAŢI
MIERCURI - CIORBĂ ŢĂRĂNEASCĂ
- IAHNIE DE FASOLE CU CÂRNAŢI
- SALATĂ DE VARZĂ
JOI - CIORBĂ AITĂ CU PIEPT DE PUI
- ESCALOP DE PORC CU CIUPERCI
- CARTOFI PIURE
- SALATĂ DE VARZĂ
VINERI - CIORBĂ GULAŞ
- TOCHITURĂ DE PUI CU MĂMĂLIGUŢĂ
- SALATĂ DE MURĂTURI
SÂMBĂTĂ - CIORBĂ DE PERIŞOARE
- PULPĂ DE PUI DEZOSATĂ LA GRĂTAR
- CARTOFI NATUR
- SALATĂ DE MURĂTURI

PREŢUL UNUI MENIU ESTE 13 LEI.
TEL. 0753-018550
PIZZA PE VATRĂ!
www.restaurantexpres.ro
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EDITORIAL
Nepotrivire de caracter
Emil HĂLĂŞTUAN

P

este 4 milioane de
români, plecați din țară.
Și nu-i război ca în
Siria, de unde au fugit doar cu
vreun milion de oameni mai mulți
decât cei care au părăsit România,
mai ales în ultimul deceniu, după
primirea țării în Uniunea Europeană. La o analogie a fenomenului bejeniei cvasigeneralizate,
constatat în România, cu motivele
îndeobște acceptate în cazul
divorțurilor rapide, se poate
aprecia că a intervenit ”o nepotrivire de caracter” între popor și
conducătorii săi, pe care, culmea,
tot nația îi alege.
De ce îi alege? Ca să lucreze
pentru bunăstarea poporului. Dar
socoteala rezultatelor guvernărilor post-decembriste, puse așa,
la grămadă, dă cu minus. Pentru
”pălmași”, că politicienii ajunși în
capul mesei la festinul de parastas
al vechiului regim, desfășurat
concomitent cu botezul ”democrației originale” au înregistrat un
mare plus, la capitolul nivel de
trai.

În pofida semnalelor negative și
actualul guvern continuă să persiste în modificarea Codului
fiscal, prin adoptarea unor măsuri
despre care premierul Mihai
Tudose și șeful său de partid,
Liviu Dragnea, mai au și pretenția
ca românii să le aprecieze drept
populare.
Iată, potrivit tuturor simulatoarelor de calcul ale salariilor,
transferul contribuțiilor sociale
obligatorii în cârca angajaților va
determina scăderea salariilor nete,
în ciuda asigurărilor guvernanților, care susțin contrariul. Nici
angajatorii nu stau pe roze, cum
s-ar putea crede, după reducerea
cotei de contribuții a acestora la
contribuțiile sociale obligatorii,
de la 42,84, la 2,25 procente.
În 2017, potrivit statisticilor de la
nivel național, salariul mediu net,
în județul Cluj, a atins suma de
2504 lei. Pentru a primi acești
bani în mână, angajatul obține un
salariu brut de 3564 de lei. Dacă
la acesta se adaugă contribuțiile
angajatorului, se ajunge la o
cheltuială totală de 4374 de lei,

bani plătiți de patron, pentru ca
2500 de lei să ajungă, lunar, în
mâna angajatului. Din afacerea
asta, statul câștigă 1874 de lei,
lunar, din care 1064 de lei din
salariul angajatului și 810 lei de la
angajator.
După 1 ianuarie 2018, dintr-un
salariu brut de circa 3600 de lei,
lunar, angajatul va rămâne cu mai
puțin de 2100 de lei, după plata la
stat a 35 la sută din suma brută în
contul contribuțiilor sociale
obligatorii și a impozitului pe
venit, ce scade, de la 16 la 10 la
sută. De partea cealaltă, cheltuiala angajatorului pentru un
salariu brut de circa 3600 de lei se
va reduce de aproximativ zece ori,
de la 810, la 80 de lei. Dar pentru
a compensa pierderea suferită de
angajat la suma netă, patronii care
oferă un salariu mediu net la
nivelul de 2500 de lei, consemnat
în 2017 în cazul județului Cluj, va
trebui să mai cheltuiască în plus
cu mai bine de 400 de lei, din veniturile firmei.
Oricum, potrivit unor calcule preliminare, se poate admite că pen-

tru angajator costul salariilor se va
reduce, întrucâtva, deși nici la
acest capitol situația nu pare
tocmai clară. Dar mai limpede
apare situația încasărilor statului:
de la 1874 de lei, cât se colectează
acum, în contul unui salariu brut
de 3600 de lei, plătit lunar, rezultă
ceva mai mult de 1550 de lei,
încasați la bugetul statului în
contul contribuțiilor sociale obligatorii. Adică mai puțin cu vreo
300 de lei, decât acum!
Cam așa se prezintă situația conform calculelor în care s-au folosit
datele din ordonanța prin care
Guvernul a aprobat ”Modificări
ale Codului fiscal privind impozitul pentru IMM-uri, impozitul pe
venit și contribuțiile sociale” de
miercuri, 8 noiembrie.
Dacă se ține seama de data emiterii ordonanței, se poate aprecia că
premierul Mihai Tudose și-a făcut
un cadou de ziua sa onomastică,
pentru că miercuri, 8 noiembrie,
creștinii ortodocși i-au sărbătorit
pe Sfinții Arhangheli Mihail și
Gavril. Și analogia cu întâmplările biblice poate continua. Ase-

menea arhanghelilor vestitori se
poate crede că Mihai Tudose le-a
vestit românilor ceva și anume că
acest Guvern lucrează la confecționarea de daruri, pentru clientela
politică a coaliției PSD-ALDE, nu
pentru asigurarea bunăstării nației
române, așa cum s-ar aștepta cei
care iau în serios prevederile din
Constituția României.
Chiar și concluziile unor analize
ale Comisiei Europene indică o
deraiere a României de la calea
dezvoltării. Potrivit unor informații publicate joi, 9 noiembrie, la
Bruxelles, după doi ani de valori
negative ale ratei inflației, de 0,6
la sută în 2015, respectiv de 1,6 la
sută în 2016, acest indicativ
revine la plus: 1 la sută în 2017, 3
la sută în 2018 și circa 4,4 la sută
în 2019. Prognoza Comisiei Europene mai indică și o creștere a
deficitului bugetar, precum și o
scădere a ratei creșterii economice, de al 5,7 la în 2017, la
aproxiamtiv 4 la sută în 2018.
Acum, probabil unii se întreabă:
”Oare de ce nu am primit-o noi pe
doamna Matematică în partid?”

A vrut să-şi taie venele A găsit un portofel plin cu bani,
apoi l-a returnat proprietarului
cu o foarfecă

S
D

uminica trecută, pe malul
Arieșului, în Turda,
ascuns în întuneric, un
tânăr de 20 de ani a încercat să își
taie venele cu foarfeca. Din
fericire, trecătorii au observat
gestul tânărului și au altertat
autoritățile.
SC TODA PRESS SRL
J12/269/2010
CUI: RO 26538381
Capital social: 200 lei
Sediul social: Turda, jud. Cluj
str. 22 Decembrie 1989 nr. 44
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„Seara trecută polițiștii au identificat o persoană care prezenta o
tăietură pe antebraț, existând
suspiciuni că ar fi încercat să se
sinucidă. Acesta a fost transportat
la spital pentru îngrijiri medicale”,
relatează Carmen Jucan de la IPJ
Cluj.
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ăptămâna trecută, în centrul municipiului Câmpia Turzii a fost găsit un
portofel plin cu lei și euro.

“Am găsit portofelul pe trotuar în centrul orașului.
Am crezut ca proprietarul este în unul dintre magazinele de acolo, am intrat în magazine și am
întrebat dacă nu cumva și-a pierdut cineva
portofelul. Fiindcă nu am găsit proprietarul, am
ieșit din magazin cu intenția de a mă duce la
poliție. Când m-am apropiat de mașină am văzut
un om care-și căuta ceva și într-adevăr el era proprietarul portofelului”, ne-a precizat cel care a
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Falsele legende ale facebook-ului:
Turda, un oraș al asistaților social

Emil HĂLĂŞTUAN

asistență socială.

P

În aprilie 2017, în România primeau venitul minim garantat circa
243 de mii de persoane, adică 1,6
la sută din totalul populației apte
de muncă (16-64 de ani). România cheltuiește anual 0,2 la sută
din PIB pentru combaterea excluziunii sociale, față de 0,8 la sută,
media în UE.

eriodic, facebook-ul se
inflamează din cauza
comentariilor prin care
se pune la stâlpul infamiei ajutorul oferit de societate asistaților
social. Se pleacă, în acele comentarii, de la premisa că în România
trăiesc câteva milioane de asistați
social, iar, din aproape în aproape,
aceeași situație se consideră că
există și în orașele patriei. De
aceea, printre rândurile din
comentariile postacilor, care tună
și fulgeră împotriva asistaților
social ”paraziți puturoși, care nu
vor să lucreze” se poate ghici
dorința, mai mult sau mai puțin
străveziu exprimată, de aplicare a
unei ”soluții finale” pentru a
scăpa de asistații sociali ”care sug
sângele țării” și constituie o frână
în dezvoltarea orașelor și a satelor
patriei.
Cifrele din scriptele statisticii
naționale în domeniu, precum și
cele din statisticile locale,
demonstrează că realitatea arată
altfel decât în închipuirea ”inchizitorilor de serviciu” pe rețelele
sociale din lumea virtuală.
Turda: Numărul asistaților
sociali, redus de aproape
cinci ori, în zece ani
Bunăoară, la Turda, numărul persoanelor beneficiare de venit
minim garantat s-a redus la
aproape un sfert, în circa zece ani.
Koti Monia Oana, director general al Serviciului Public de Asistență Socială (SPAS), a precizat
că, la sfârșitul anului 2016, la
Turda existau 588 de persoane
beneficiare de venit minim
garantat (VMG), față de circa
2500 de persoane, ce figurau în
scriptele aferente anului 2008.
Practic, la SPAS se vorbește de
dosare, însă și proporția dintre
cele 244 existente în 2016, față
de cele 1059 înregistrate în 2008,
se situează cam la același nivel,
de 1 la 4,5 ca și în cazul raportului
dintre numărul de persoane.
Pentru plata venitului minim
garantat, de care au beneficiat
circa 2500 de turdeni, în 2008,
statul a plătit 140.525 de lei,
pentru ca în anul 2016 suma

plătită de la bugetul central (nu de
la cel local – altă confuzie cu
putere de circulație pe facebook),
să nu depășească 64.563 de lei.
Pentru o mai corectă apreciere, la
un curs mediu leu-euro de 3,98 lei
(BNR), în 2008, beneficiarii de
venit minim garantat din Turda au
primit, în total, pentru toate cele
12 luni ale anului, 35.275 de euro,
în timp ce, în 2016 suma s-a redus
la 14.347 euro (curs mediu de
4,50 lei/euro, potrivit BNR).
Dintr-o altă categorie de asistați
social fac parte persoanele care
primesc mâncare, gratuit, la ”cantina săracilor”. Pentru alimentele
destinate preparării hranei destinate acestora, în anul 2016 s-au
cheltuit peste 534 de mii de lei, a
precizat Koti Monia Oana.
De la 1 iulie, regim mai aspru
pentru asistații sociali
În plus, numărul beneficiarilor de
venit minim garantat înregistrează
un curs descendent la Turda, în
anul 2017. Cel puțin din iulie,
numărul dosarelor scade cu câte
cel puțin zece, în fiecare lună. ”De
la 1 iulie, de când SPAS a preluat
supravegherea beneficiarilor de
venit minim garantat, lunar tăiem
circa zece dosare, în cazul persoanelor care nu prestează munca în
folosul comunității atunci când
sunt programați. În plus, nu se
mai acceptă nici scutirile pe motiv
de boală, eliberate de medicii de

familie, decât dacă acestea au viza
cabinetului de medicina muncii”,
a enumerat Koti Monia Oana felul
în care s-a înăsprit ”regimul” aplicat de autoritățile locale asistaților
sociali.
Din patriotism local:
Confuzie între vistierii
Altă impresie falsă, cea a
încărcării bugetului local cu cheltuielile suplimentare ocazionate
de plata ”ajutoarelor sociale”
vehiculată și aceasta pe multe din
canalele facebook-ului, nu a
rezistat la ”proba cifrelor”. Și
celelalte sume plătite unor categorii de persoane ce beneficiază
de diverse forme de asistență
socială, prevăzute de lege, se
plătesc ”de la stat”. În această
situație se află cele 348 de persoane cu handicap care locuiesc la
Turda, cei 144 de asistenți
personali angajați cu cărți de
muncă, cei 421 de copii care
beneficiază de alocație, precum și
cei 395 de părinți, mame sau tați,
după caz, care primesc indemnizație pentru creșterea copilului.
Toți își primesc banii cuveniți de
la bugetul statului.
Tot bugetul statului asigură și
ajutorul acordat pentru încălzire,
cu lemne, beneficiarilor venitului
minim garantat. La Turda, în
2016, statul a plătit 42.900 de lei
în contul acestui ajutor.
De la bugetul Turzii se plătesc

ajutoarele de urgență (28.613 lei,
în 2016), premiile acordate, la
Crăciun, la Paște și de Zilele
Orașului, cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsnicie (64.200
de lei, în 2016) precum și premiile
acordate veteranilor de război, de
ziua acestora (24.000 de lei, în
2016) a mai precizat Koti Monia
Oana, directorul general al SPAS.
În total, efortul făcut de bugetul
Turzii pentru plata acestor ajutoare și premii s-a cifrat la circa
120 de mii de lei, ceea ce
înseamnă 2,20 la sută din totalul
veniturilor proprii ale Turzii,
cifrate la 26,5 milioane de lei în
2016, potrivit execuției bugetare
anuale aprobate de Consiliul
local.
Vis de postac: Pensionarii
”eliminați pe cale naturală
din sistem”
O altă confuzie ce persistă printre
partizanii eradicării protecției
sociale, ce își încoardă mușchii pe
internet, se referă la categoriile de
persoane asistate social. Postacii
belicoși pomenesc de milioane de
asistați social în România, deoarece, în categoria acestora îi
înglobează pe șomeri, respectiv
pensionari, dar aceștia nu fac
parte din categoria asistaților
sociali. Atât pensionarii, cât și
șomerii primesc niște bani pentru
care au contribuit și, în virtutea
acelei contribuții, beneficiază de
scheme de protecție socială, nu de

Venitul minim garantat versus
salariul minim pe economie
Susținătorii tezei potrivit căreia
venitul minim garantat îi lipsește
pe angajatori de forța de muncă
din ce în ce mai greu de găsit, în
cel mai bun caz repetă o placă
pusă de alții. O persoană primește
141,5 lei, lunar, ca și venit mediu
garantat. Pentru o familie formată
din două persoane, suma se ridică
la 255 de lei, pentru una formată
din trei persoane – la 357 lei. O
familie din cinci persoane
încasează 527 lei în total, iar
pentru familiile care depășesc
acest număr de persoane se acordă
36,5 lei în plus, pentru fiecare altă
persoană peste numărul de cinci,
ceea ce înseamnă deja mai puțin
de 100 de lei lunar, pe cap de om.
Pentru oricine care știe cât costă
viața în România, chiar și la țară,
este limpede că o persoană nu
poate supraviețui decent cu acești
bani, darămite să huzurească, cum
insinuează unii.
Ca la noi, la nimenea: Să moară
capra asistatului social!
În România, în anul 2017 VMG
pentru o persoană reprezintă 13 la
sută din salariul minim net. Pentru
comparație, în Austria ponderea
ajutoarelor sociale pentru incluziune, echivalente ale VMG, în
salariul minim, era de 77 la sută,
în Belgia de 60 la sută, în
Slovacia de 50 la sută, în Letonia
de 52 la sută, iar în Bulgaria, de
34 la sută. Statisticile mai arată
că, în România, reglementările
prin care se condiționează
acordarea VMG de căutarea unui
loc de muncă și participarea la
măsuri active pe piața muncii sunt
printre cele mai stricte din
Europa. State ca Austria, Belgia,
Franța, Spania etc au reglementări
mult mai permisive în acest sens.
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Cupa Campionilor se întoarce în Transilvania
L
a sfârşitul săptămânii
trecute a avut loc, la
București, Turneul Campionilor în Dezbateri. Această
competiție anuală îi pune față în
față pe cei mai buni debateri
români. Membrii celor 8 echipe
participante sunt finaliști şi câștigători ai unor campionate naționale, europene sau internaţionale
de top, precum cele de la Oxford
sau Cambridge și au concurat
pentru trofeul celei de-a șasea
ediții a evenimentului.

Sâmbătă și duminică s-au desfășurat la Colegiul Național
”Gheorghe Lazăr” 6 runde de
calificare în interiorul cărora s-au
dezbătut teme diverse precum:
rolul U.E. în curricula națională a
statelor membre, problemele create de AntiFa în SUA, concentrarea efortului organizațiilor feministe din România pe rezolvarea violenței domestice și a altor
probleme tangibile, retragerea
premiului Nobel liderului politic
al Myanmarului, referendumul
CpF în România precum și sancționarea diferențiată a infractorilor non-violenți față de cei
violenți.

După lungi deliberări 4 echipe
s-au calificat în finala competiției
și au dezbătut pro și contra introducerii unui sistem de taxare progresiv în România: Voica Lupașcu
și Andreea Lupașcu (București),
Ioana Covei și Tudor Mușat
(București), Laura Drăgoi și
Mihai Oprea (Ploiești) precum și
Leonardo-Mihai Mărincean și
Xenia Burghelea (Cluj).

Dezbaterea poate fi urmărită pe
pagina de Facebook a organizatorilor Turneului Campionilor:
Asociația Română de Dezbateri,
Oratorie și Retorică. Leonardo,
Lector și Manager al Cambridge
Centre Cluj-Napoca și Președintele The Da Vinci System, o
organizație educațională nonprofit care urmărește dezvoltarea
personală și profesională a
oamenilor și Xenia, Instructor în
cadrul BBU Debate Society,
Avocat și fost Asistent Universitar
în cadrul Facultății de Drept a
Universității Babeș-Bolyai, au
fost singura echipa din Transilvania care s-a calificat în finală.
După o dezbatere de o oră și o
deliberare la fel de lungă, atât

publicul cât și juriul au decis să
acorde victoria acestei echipe
formate din Leonardo și Xenia,
care s-a opus impozitării progresive. Astfel aceștia se întorc înapoi la Cluj cu titlul de Campioni
ai Campionilor, câștigând Locul 1
în clasamentul pe echipe și Votul
Publicului în același clasament.
Mai mult, Leonardo s-a remarcat
și prin ocuparea locului 3 în clasamentul individual realizat în urma
rundelor de calificare, locul doi
fiind ocupat de Laura și locul 1 de
Ioana, ambele menționate mai
sus.

Mesajul acestora pentru ceilalți
debateri: Amândoi ne-am distrat
foarte mult la Turneul Campionilor. Am reușit cumva să nu fim
excesiv de competitivi, să punem
pe prim plan oferirea unor
discursuri de calitate și a unor
prestații care să ne facă să ne
simțim bine cu noi înșine fără să
uităm în continuare că ne aflăm
într-un cadru educațional. TCD a
fost o experiență faină alături de
oameni faini! Îi felicităm încă
odată pentru această reușită și
sperăm că vor participa din nou
împreună în 2018, maniera lor de

S Ă N Ă TAT E Î N A I N T E D E T O AT E !
ACUM LA CLINIC MED DIAGNOSIS
BENEFICIAŢI DE CEL MAI NOU
LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE* DOTAT
CU APARATURĂ DE ULTIMĂ GENERAŢIE
ŞI CU UN CENTRU MODERN DE RECOLTARE
A PROBELOR .
LABORATORUL CLINIC MED DIAGNOSIS
COMUNICĂ REZULTATELE ANALIZELOR
UZUALE ÎN ACEEAŞI ZI .
NOU !!! ANALIZE MEDICALE GRATUITE
PRIN CONTRACT CU CAS CLUJ
Laboratorul de analize medicale
este acreditat RENAR
DOAR LA CLINIC MED DIAGNOSIS BENEFICIAŢI
ACUM DE SERVICII MEDICALE DE SIGURANŢĂ
ÎN TRANSPORTURI.

PENTRU ŞOFERI PROFESIONIŞTI
DE LA PROFESIONIŞTI!
DE ACEEA CLINIC MED DIAGNOSIS ESTE CEA
MAI BUNĂ CLINICĂ MEDICALĂ DIN TURDA!
CLINIC MED DIAGNOSIS – STRADA LIANELOR 13
TELEFON: 0264.30.60.22

a dezbate este un exemplu pentru
noi și ne-ar face mare plăcere ca și

anul viitor cupa transmisibilă să
se întoarcă în Transilvania.
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S-au demolat vechii stâlpi de curent din centrul
Câmpiei Turzii
Sergiu JUCAN

J

oi seara, începând cu ora 23.00 au
demarat efectiv lucrările de demo-

lare a vechilor stâlpi din centrul municipiului Câmpia Turzii. S-a ales o oră târzie
pentru îndepărtarea stâlpilor tocmai pentru
a nu fi afectat traficul.

„Ora 01,30, ora la care am ajuns acasă după
ce am supravegheat împreună cu domnul
viceprimar Szabo Robert, șeful Poliției
Locale Rotar Cozmin, și colegii de la

Poliția Locală, Adriana Suciu și Ionuț
Florin operațiunea de demontare a stâlpilor
de iluminat, pe partea cu cofetaria Dana.
Ăsta e rezultatul”, a spus Dorin Lojigan.
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TANIRA

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

Transilvania Impact
produce şi vinde betoane

petreceri private - 0752-171277

În zona Unităţii militare

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

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

Noi îţi luminăm viaţa!

0748 239 238
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Legea prevenirii, o şansă uriaşă
pentru revitalizarea mediului de afaceri
şi a IMM-urilor!

C

amera Deputaţilor va
dezbate zilele următoare
proiectul Legii prevenirii, în regim de urgenţă, prioritate
legislativă a Guvernului, adoptat
de Senat săptămâna trecută cu
unanimitate de voturi. Scopul
legii este de a reglementa o serie
de instrumente care să asigure
prevenirea săvârşirii de contravenţii, fapt ceea ce va uşura
activitatea societăţilor comerciale,
în special a IMM-urilor, dar va
asigura şi dezvoltarea generală a
mediului de afaceri autohton.
Astfel, se introduc o serie de noi
concepte, precum planul de
remediere, măsura de remediere,
precum şi termenul de remediere,
respectiv măsuri dispuse pentru
ca contravenienţii să îşi ducă la
îndeplinire obligaţiile prevăzute
de lege.
Agentul economic cu probleme
va avea, prin acest act normativ,
posibilitatea ca în maximum 90 de
zile calendaristice de la data
înmânării sau, după caz, a comunicării procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, să îşi rezolve
neregulile constatate iniţial.
Legea mai stipulează că în cazul
constatării săvârşirii uneia dintre
contravenţiile prevăzute în dispoziţiile legale prevăzute, agentul
constatator încheie un proces-ver-

Mirela Vereş, primar
al comunei Călărași!

bal de constatare a contra-venţiei
prin care se aplică sanc-ţiunea
avertismentului şi la care
anexează un plan de remediere, cu
respectarea prevederilor prezentei
legi. în această situaţie, nu se
aplică sancţiuni contravenţionale
complementare.
De asemenea, potrivit Legii prevenirii, autorităţile/instituţiile publice cu atribuţii de control,
potrivit domeniilor de competenţă, au obligaţia să îndrume persoanele interesate în vederea unei
aplicări corecte şi unitare a
prevederilor legale.
Unul dintre principiile de bază ale
Codului Economic al României
va fi prevenţia. În acest context,
Legea prevenirii va obliga autorităţile cu atribuţii de control să
procedeze în primul rând la
educarea şi perfecţionarea antreprenorilor de orice fel, precum şi
la prevenirea greşelilor de orice
fel. Acest lucru înseamnă de fapt
că un agent economic nu va mai
putea fi sancţionat sub nicio
formă, dacă el nu a fost înainte
îndrumat şi apoi prevenit.
Revitalizarea mediului de afaceri,
prin introducerea planurilor de
conformare de la un anumit
moment dat, astfel încât toate
companiile să aibă asigurat un
cadru predictibil pentru viitor,
fără a exista teama că anumite

greşeli din trecut vor mai putea
apăsa asupra activităţii ulterioare.
Asigurarea creşterii economice
prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri si diminuarea
factorilor care afectează buna
funcţionare a mediului de afaceri
reprezintă un obiectiv important
al Guvernului PSD, în vederea
susţinerii unui mediu economic
performant, dinamic şi competitiv, în plan investiţional şi antreprenorial.
Este salutar faptul că statul român
elaborează şi implementează politici şi programe destinate sprijinirii şi dezvoltării mediului de
afaceri, precum şi diminuării
factorilor care afectează buna
funcţionare a mediului de afaceri,
inclusiv prin prevenirea săvârşirii
de fapte contravenţionale de către
contribuabil.
Deputat PSD Cluj,
Cristina BURCIU

C

andidatul PNL a câştigat fotoliul de primar al comunei
Călărași, în urma scrutinului care s-a desfăşurat duminică, 5
noiembrie. Mirela Adriana Vereș a primit 506 voturi din
totalul de 993 de voturi valabil exprimate. Candidata PNL a fost
umată de Voichița Coștișor (PSD), care a obținut 432 de voturi.
Mirela Adriana Vereş este cadru didactic pentru învăţământul primar,
iar de 25 de ani este învăţătoare în satul Bogata, comuna Călăraşi. Are
47 de ani, este căsătorită şi are un copil. Este membru al PNL din anul
2009 şi se afla la al doilea mandat de consilier local în comuna
Călăraşi.
Locuitorii din comuna Călăraşi s-au prezentat, duminică, la urne
pentru a-şi vota primarul în cadrul alegerilor locale parţiale. Comuna
a rămas fără primar după ce liberalul Ioan Racolţa, aflat la al patrulea
mandat, şi-a înaintat demisia.
Potrivit reprezentanţilor Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 20,
procesul de votare în comuna Călăraşi a decurs fără probleme, în cele
trei secţii nefiind semnalate incidente. La secţiile de votare amenajate
la Călăraşi, Bogata şi Călăraşi gară au fost aşteptaţi să-şi exprime
opţiunile 2048 cetăţeni. Dintre aceştia, până la ora 21 au votat 993 de
persoane, reprezentând 48,51 la sută din totalul celor înscriși pe lista
electorală. În cursa electorală pentru fotoliul de primar al comunei au
intrat Voichiţa Costişor (PSD), Mirela Vereş (PNL) şi Mărioara
Popescu (PMP).

A început procesul fostului șef al CJ Cluj, Mihai Seplecan,
pentru folosirea unei diplome false

L

uni, 6 noiembrie. la Judecătoria
Cluj-Napoca a avut loc primul
termen din procesul în care fostul
șef al CJ Cluj, Mihai Seplecan, este judecat
pentru uz de fals.
Prin rechizitoriul emis de procurori din
cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria
Cluj-Napoca, la data de 24.11.2016, s-a
dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului Mihai Seplecan
(nume anterior Mihai Szeplekan) pentru
săvârşirea infracţiunii de uz de fals, în
formă continuată. Cu privire la infracţiunea
de fals material în înscrisuri oficiale,
procurorii au clasat cauza întrucât s-a
împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale.
Parchetul a cerut instanţei de judecată
desfiinţarea înscrisului falsificat intitulat
„Diplomă de licenţă”, având seria D nr.
0115367, aparent eliberată de către
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti,
emisă pe numele Szeplekan Ş. Mihai şi
restabilirea situaţiei anterioare în sensul
anulării înscrisului intitulat „Diplomă de
master” seria A nr. 0072582 emisă pe
numele Szeplekan Ş. Mihai de către
Universitatea Ecologică din Bucureşti ca
urmare a folosirii unui înscris falsificat.
În cuprinsul rechizitoriului înaintat Judecătoriei Cluj-Napoca s-a reţinut că ”fapta

inculpatului Seplecan Mihai, care, în baza
unei rezoluţii infracţionale unice, a folosit,
în anul 2010, diploma de licenţă falsificată
având seria D, nr. 0115367, aparent
eliberată de către Universitatea „Spiru
Haret”
din
Bucureşti
sub
nr.
216/09.12.2006 pe numele Szeplekan Ş.
Mihai, înscris oficial ce atestă contrar
realităţii că inculpatul este licenţiat în
ştiinţe juridice, în vederea susţinerii examenului de disertaţie în cadrul programului
master de studii „Ştiinţe penale şi criminalistică” al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe
Administrative din cadrul Universităţii
Ecologice Bucureşti, respectiv a folosit în
perioada 2008 – 2015, în baza aceleiaşi
rezoluţii infracţionale diploma falsă indicată mai sus, în vederea creării raporturilor
de muncă cu instituţii publice şi cu societăţi

comerciale, cu consecinţa încadrării sale în
muncă (…) întruneşte elementele constitutive a infracţiunii de uz de fals, în formă
continuată, prev. de art. 323 teza I C.pen.,
cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. (10 acte
materiale)”, arată anchetatorii la dosar.
Seplecan a folosit diploma pentru a ocupa
următoarele funcţii:
- Director Dezvoltare în cadrul SC S.S.H.
HIDROSERV S.A. – Sucursala Cluj în
perioada 26.07.2012 – 01.04.2013, post
printre ale cărui cerinţe de eligibilitate se
numără studiile superioare tehnice/juridice,
specialitatea jurist – consultant juridic,
vechime 4 ani;
- referent de specialitate în cadrul SC
ELECTRICA FURNIZARE S.A. – Sucursala de Furnizare a Energiei Electrice

Transilvania Nord Cluj-Napoca în perioada
03.04.2013 – 10.10.2013, respectiv în
funcţia de Director adjunct comercial
perioada 11.10.2013 – 13.06.2014 în cadrul
aceleiaşi societăţi cu capital de stat, posturi
printre ale căror cerinţe de eligibilitate se
numără studiile superioare;
- consilier personal al Primarului com.
Sânmartin din jud. Cluj în perioada
01.08.2008 – 31.07.2014, respectiv în
perioada 01.04.2015 – 01.06.2015, post
care presupune activităţi specifice persoanelor calificate cu studii superioare
juridice;
- consilier personal al Primarului com.
Sînpaul din jud. Cluj, în perioada
08.06.2009 – 31.06.2012, post printre ale
cărei cerinţe de eligibilitate se număra
studiile superioare juridice sau administrative;
- consilier personal cu normă parţială al
Primarului com. Ţaga din jud. Cluj, în
perioada 01.01.2009 –01.08.2012, post
care presupune activităţi specifice persoanelor calificate cu studii superioare
juridice;
- consilier juridic al Primarului com. Beliş
din jud. Cluj, în perioada 01.02.2009 –
31.05.2010, post care presupune activităţi
specifice persoanelor calificate cu studii
superioare juridice
- jurisconsult în cadrul SC K&P CONSTRUCT SRL, în perioada 23.10.2008 –
08.06.2010.
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Se ia curentul în Turda
şi zonele limitrofe

Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice
Cluj anunţă întreruperea alimentării cu
energie electrică în Turda, comuna Tureni,
comuna Iara, comuna Petreștii de Jos,
comuna Tritenii de Jos și comuna Mihai
Viteazu, în cursul lunii noiembrie 2017.

Intervalul orar: 09:00-14:00

Data întreruperii: 13.11.2017
Adresa/Localitatea:
Comuna
localitatea Miceşti.
Intervalul orar: 09:00-15:00

Data întreruperii: 24.11.2017
Adresa/Localitatea: Comuna Mihai Viteazu,
localitatea Mihai Viteazu.
Intervalul orar: 08:00-16:00

Tureni,

Data întreruperii: 10.11.2017
Adresa/Localitatea: Localitatea Turda, str.
Castanilor, str. Intrarea Melcilor, str. Şt. O.
Iosif, str. Gh. Dima, str. G. Enescu, str.
Viilor, str. Câmpului, str. Mică, str. Axente
Sever, str. Avram Iancu.

Data întreruperii: 24.11.2017
Adresa/Localitatea: Comuna Tritenii de Jos,
localitatea Tritenii de Jos.
Intervalul orar: 09:00-17:00

Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate
de aceste întreruperi, care sunt însă necesare
pentru asigurarea unei bune funcţionări a
instalaţiilor.
Relaţii suplimentare la tel. 929.
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Lucrări de întreţinere
pe drumul județean 150
Viișoara – Frata - Mociu

Consiliul Județean Cluj anunță locuitorii
din zonă și participanţii la trafic că pe
drumul judeţean DJ 150 Viişoara –
Bolduţ – Frata – Mociu au fost demarate
şi se află în plină derulare lucrări de
întreţinere curentă și periodică ce au
drept scop asigurarea unei circulații
normale, în condiții de siguranţă.
Este vizat, astfel, un sector de drum în
lungime de aproximativ 40 de kilometri,
de la kilometrul 0+600 - localitatea
Viișoara până la kilometrul 40+300, pe
direcția Mociu, intersecţia cu drumul
național DN 16. Lucrările constau în
plombări cu beton asfaltic.
„Importanța lucrărilor e dată de faptul că
acest drum județean tranzitează o zonă

vastă a județului și asigură o legătură
directă între drumurile naționale DN 16,
pe direcția Mociu, și DN 15, pe direcția
Câmpia Turzii.”, a afirmat președintele
Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.
Reamintim în acest context faptul că pe
drumul judeţean DJ 150 Câmpia Turzii –
Viişoara – Bolduţ – Frata – Mociu sunt
prevăzute ample lucrări de investiții, în
profunzimea drumului, în baza programului de lucrări de modernizare şi
reabilitare finanțat din creditul de 50 de
milioane de euro angajat în acest scop de
Consiliul Județean Cluj. Momentan,
proiectul se află în faza de obținere a
avizelor necesare emiterii autorizației de
construire, urmând ca lucrările să fie
demarate după parcurgerea acestor etape.

POLIŢIA INFORMEAZĂ
A pornit la plimbare fără permis
La data de 5 noiembrie a.c., în jurul orei
10:20, poliţiştii din cadrul Poliției municipiului Turda, au depistat un tânăr de 28 de
ani, din Turda, în timp ce conducea autoturismul pe strada Ion Neculce, din Turda,
fără a poseda permis de conducere pentru
nicio categorie. În cauză se efectuează
cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii
de conducerea pe drumurile publice a unui
autovehicul fără a poseda permis de
conducere, fapte prevăzute de Codul penal.
Accident pe Calea Victoriei
La data de 9 noiembrie a.c., în jurul orei
3:00, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Turda, Biroul Rutier, au fost sesizaţi
cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Calea Victoriei.
La faţa locului, poliţiştii au identificat
un bărbat, de 23 de ani, din Câmpia Turzii,
la volanul unui autoturism care se afla în
afara părţii carosabile, oprit într-o ţeavă de
furnizare a gazelor naturale.
Cel în cauză a refuzat să fie transportat
la spital pentru investigaţii medicale suplimentare. Fiind testat cu aparatul etilotest, a
rezultat faptul că nu se afla sub influența
alcoolului.
Fiindu-i solicitate documentele de identitate şi ale autoturismului, conducătorul
auto nu a fost coerent, motiv pentru care a
fost condus la unitatea medicală în vederea
recoltării probelor biologice pentru a se
stabili dacă acesta se afla sub influența
substanţelor cu efecte psihoactive.
În cauză se continuă cercetările pentru
stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a
produs accidentul şi pentru luarea măsu-

rilor legale care se impun.
Pedofil de 60 de ani din Câmpia Turzii
prins de jandarmi în fața gării
din Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, a fost sesizat de către un
tânăr de 15 ani cu privire la faptul că a fost
acostat de un bărbat de aproximativ 60 de
ani, care i-a propus să întrețină relații
intime contra cost. De asemenea, tânărul

au trecut la identificarea acestuia. Bărbatul,
care era din Câmpia Turzii, a încercat să
fugă la vederea echipajului de jandarmi,
dar a fost prins în scurt timp de oamenii
legii.

Sâmbătă, 4 noiembrie a.c., în jurul orei
12.00, un echipaj de jandarmi din cadrul
Inspectoratului de Jandarmi Județean
„Alexandru Vaida Voevod” Cluj, aflat în
misiune în zona Pieței Gării din municipiul

le-a menționat jandarmilor clujeni că nu era
prima dată când atât el cât și prietenii săi
fuseseră abordați de către această persoană
pentru același scop.
După descrierea bărbatului, jandarmii

Jandarmii clujeni au procedat la întocmirea documentelor operative și predarea
persoanei suspecte lucrătorilor din cadrul
I.P.J. Cluj pentru continuarea demersurilor
legale.
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În atentia președinților
și administratorilor asociațiilor
de proprietari din Municipiul Turda
Având în vedere iminenta introducere a TAXEI SPECIALE DE
SALUBRIZARE vă rugăm ca
până în data de 15 noiembrie
2017 să ne prezentați tabelele
nominale ACTUALIZATE cu
numărul de persoane care locuiesc în imobile pentru a le putea
înainta autorităților locale.
După 15 noiembrie nu ne mai
putem asuma răspunderea pentru
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transmiterea informațiilor către
Direcția Impozite și Taxe Locale
cu privire la persoanele care nu
apar înregistrate și pentru care se
va aplica taxa menționată!!!
Datele solicitate ne pot fi transmise pe suport de hârtie la
casieria societății sau la sediu, la
numărul de fax 0264-452257 sau
pe e-mail: privalecologicservis@yahoo.com.

Documentele vor prezenta
semnătură și ștampilă.
Pentru orice probleme în
legătură cu cererea noastră vă
rugăm să ne contactați la
numărul de telefon 0264421148.
Cu respect, mulțumind pentru
înțelegere,
Conducerea Prival Ecologic S.A.

www.ziarul21.ro

În atenția cetățenilor
Municipiului Turda
Având în vedere introducerea
TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE vă rugăm ca până în
data de 17 noiembrie 2017 să
actualizați situația numărului de
persoane care locuiesc la adresă,
dacă este cazul.
După această dată nu ne mai
putem asuma răspunderea pentru
transmiterea informațiilor către
Direcția Impozite și Taxe Locale
cu privire la persoanele care nu
apar înregistrate și pentru care se

va aplica taxa menționată!!!
Datele solicitate ne pot fi
transmise la casieria societății sau
la sediu, prin casierii-încasatori de
pe teren, la numerele de telefon
0264-421148 și 0264-452258, la
numărul de fax 0264-452257 sau
pe e-mail:
privalecologicservis@yahoo.com.
Cu respect, mulțumind pentru
înțelegere,
Conducerea Prival Ecologic S.A.

Curăţenia ne caracterizează pe toţi!
Poliția Locală Turda informează turdenii,
atât persoanele fizice cât și juridice,
asociații de proprietari, că în conformitate
cu prevederile HCL212/2005 modificată
cu HCL337/2016 privind buna gospodărire
a municipiului Turda, au obligația de a
încheia contracte de salubrizare și de a
păstra curățenia orașului, pe trotuare,
parcuri și zonele din jurul gospodăriilor.
De asemenea, vă informăm că în perioada
01 - 08 noiembrie 2017 s-au desfășurat
acțiuni pe linia curățeniei orașului, sancționându-se:
- Depozitarea deșeurilor de orice fel, în
alte locuri decât cele special amenajate;
- Vandalizarea mobilierului urban,
- Depozitarea de deșeuri lângă pubele,

tarea colectării selective.
Pentru nerspectarea acestor prevederi, s-au
aplicat 15 amenzi contravenționale în
valoare de 5.800 lei.
Contăm pe sprijinul turdenilor în acțiunile
noastre de identificare a persoanelor care
adună PET-uri din tomberoane pentru a le
valorifica la centrele de colectare și lasă
împrăștiate toate deșeurile menajere din
jurul publelor sau chiar le distrug,
Politia Locală Turda, tel.0264-317303 sau
0731-300903.
Cu toții ne dorim un oraș curat!

-

Incendierea deșeurilor de orice natură

sau conținutul pubelelor dar și nerespec-

DIRECTOR EXECUTIV,
MOLDOVAN VALER

Rampele neconforme din Turda, Gherla și Huedin
vor fi complet închise și ecologizate până în 15 decembrie

Reprezentanții Consiliului Județean Cluj, împreună cu experții
Inspectoratului de Stat în Construcții, proiectantul, inginerul și
responsabilul tehnic cu execuția,
au efectuat o vizită pe șantierul
lucrărilor de închidere a depozitelor neconforme de la Turda și
Gherla.
Deplasarea a fost justificată de
necesitatea verificării lucrărilor la
faza determinantă a amplasării

sistemului de impermeabilizare.
În ceea ce privește închiderea și
ecologizarea depozitului neconform din Turda, executantul
lucrărilor tocmai a finalizat sistemul de capsulare al depozitului
cu cele trei membrane geocompozite, special concepute pentru a
realiza o închidere cât mai ermetică și eficientă a corpului depozitului.
În paralel, se execută lucrări de

așternere a straturilor de pământ,
respectiv lucrări de împrejmuire a
corpului depozitului prin montarea gardului și a porții de acces.
„Lucrările de închidere definitivă
a depozitului neconform de la
Turda sunt extrem de avansate,
ele fiind apreciate de specialiști la
un procent de peste 80%.
Important e faptul că s-a finalizat
impermeabilizarea lui iar până în

data de 15 decembrie depozitul
complet ecologizat va fi predat
Consiliul Județean”, a declarat
președintele forului administrativ
județean, domnul Alin Tișe.
Realizarea unei impermeabilizări
cât mai eficiente a corpului
depozitelor neconforme este
justificată de nevoia asigurării
unei interacțiuni controlate între
acestea și mediul înconjurător, în
vederea anulării efectelor nega-

tive pe care deșeurile le au asupra
mediului.
În acest scop, Consiliul Județean
a insistat pentru montarea de
membrane geocompozite care
respectă cele mai exigente standarde în domeniu, ele fiind
achiziționate din Germania, de la
producători specializați care
folosesc astfel de materiale și în
proceselor lor tehnologice specifice acestui domeniu.
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Juniorii II de la Potaissa Turda
au învins LPS Cluj
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Potaissa Turda s-a impus la capătul
unui meci infernal
Potaissa Turda-Politehnica Timişoara 27-24 (13-12)
Sâmbătă, 11 noiembrie, etapa a Xa a Ligii Naţionale de Handbal
Masculin a programat întâlnirea
dintre Potaissa Turda şi Politehnica Timişoara, un meci care i-a
ţinut cu sufletul la gură pe suporterii echipei turdene veniţi în
număr mare să-şi susţină favoriţii.

Duminică, 5 noiembrie, juniorii II de la Potaissa Turda au întâlnit, în
deplasare, formaţia LPS Cluj. Meciul care a contat pentru etapa a 5a a Seriei H s-a încheiat cu victoria echipei turdene.
La pauză, Potaissa Turda avea un avans de 11 goluri, scor 10-21, iar
la finalul partidei tabela de marcaj a înregistrat o diferenţă de 8
goluri, scor 30-38.
Potaissa Turda ocupă locul II în clasamentul general la egalitatea de
puncte cu prima clasată Academia Minaur Baia Mare.
În perioada 17-19 noiembrie va debuta turneul de sala I. Programul
turneului este următorul:
Vineri, 17 noiembrie:
CS Marta Baia Mare-Potaissa Turda
LPS Cluj-CSS Adep Satu Mare
Academia Minaur Baia Mare- CSS 2 Baia Mare
Sâmbătă, 18 noiembrie:
Potaissa Turda- CSS Adep Satu Mare
CSS 2 Baia Mare- LPS Cluj
CS Marta Baia Mare- Academia Minaur Baia Mare
Duminică, 19 noiembrie:
CSS Adep Satu Mare- CSS 2 Baia Mare
LPS Cluj- CS Marta Baia Mare
Academia Minaur Baia Mare- Potaissa Turda

Junioarele de la CSS Turda
învinse, pe teren propriu,
de LPS "U" Cluj

Pero Milosevic,
izbucnire nervoasă
Krsto Milosevic a deschis scorul
în minutul 4, dar Savic a restabilit
egalitatea un minut mai târziu.
Antrenorul Pero Milosevic a luat
prin surprindere pe toată lumea
atunci când a izbucnit nervos,
nemulţumit fiind de decizia arbitrilor. Vizibil tensionat, tehnicianul timişorean a fost exploziv pe
toată durata partidei, reacţiile sale
fiind taxate de publicul turdean.
Ambiţie şi determinare
de ambele părţi
Timişorenii au venit la Turda
decişi să tranşeze soarta partidei
în favoarea lor. Agresivi în apărare şi cu goalkeeperul Savic într-o
formă de zile mari, oaspeţii s-au
distanţat la trei goluri, scor 3-6
(min.15). A fost momentul în care
tehnicianul Horaţiu Gal a solicitat
primul time-out. A fost un moment bine ales, căci turdenii au
reuşit să revină şi să restabilească
echilibrul pe tabelă, scor 7-7.
În minutul 26 Thalmaier şi-a dus
echipa în avantaj, iar Radu Lazăr
a punctat, cu câteva secunde înainte de finalul primului act, şi tur-

denii au intrat la cabine cu un
avans minim, scor 13-12
Potaissa Turda, de neînvins
La cinci minute de la reluarea
jocului, Hrimiuc a restabilit egalitatea la 15 şi cele două formaţii au
mers umăr la umăr. În cele din
urmă, tensiunea şi-a pus amprenta
asupra jocului şi cele două formaţii au comis o serie de erori
neforţate.
În minutul 49 tabela afişa egalitate la 20, dar şase minute mai
târziu turdenii aveau un avans de
două goluri. Portarul Varo a fost la
înălţime şi intervenţiile sale spectaculoase au ridicat publicul în picioare.
Potaissa Turda a demonstrat încă
o dată că este una dintre cele mai
puternice formaţii din liga naţională, o echipă care crede şi luptă
până în ultima secundă.

Cu trei minute înainte de final,
Iancu a înscris golul cu numărul
24 pentru formaţia turdeană, iar
Asoltanei a stabilit o diferenţă de
4 goluri, scor 26-22.
Vizibil iritat, Didi Hrimiuc a
văzut cartonaşul roşu ca urmare a
unui gest nesportiv, iar Asoltanei
a stabilit scorul final: 27-24.
Potaissa Turda: Varo, Ţenghea,
Fleşer-portari
Au marcat: Iancu 4 goluri, Cîntec
4, Savic 4, Asoltanei 4, Lazăr 3,
Adomnicăi 3, Arsenic 2, Ignat 2,
Thalmaier 1.
Antrenor: Horaţiu Gal
Politehnica Timişoara: Savicportar
Au marcat: Krsto Milosevic 5
goluri, Vuk Milosevic 4,
Marjanovic 4, Şania 3, Orbovic 3,
Hrimiuc 2, Cîmpan 2, Lasica 1.
Antrenor: Pero Milosevic

Sticla Arieşul Turda nu se dezminte!
Victorie pentru turdeni în meciul
cu Atletic Olimpia Gherla

Duminică, 5 noiembrie, junioarele de la CSS Turda au întâlnit în
Sala de Sport a Şcolii "Ioan Opriş" formaţia LPS "U" Cluj.
Meciul, care a contat pentru etapa cu numărul 3 din cadrul
Campionatului Naţional de Volei Feminin, divizia Junioare, s-a
încheiat cu victoria clujencelor, scor 0-3.
În etapa cu numărul 4, junioarele de la CSS Turda se vor deplasa la
Baia Mare pentru confruntarea cu CSS 2 CNE CSM din localitate.
Ȋn seria H se vor mai întâlni:
CSS LPS Satu Mare- ACS Viitorul Borş
LPS U Cluj- CSS Sighetul Marmaţiei

Sâmbătă, 11 noiembrie, în etapa cu numărul 13 a
Ligii a IV-a la fotbal, Sticla Arieşul Turda a primit
vizita formaţiei Atletic Olimpia Gherla.
Dat fiind faptul că Olimpia Gherla este principala
urmăritoare în clasamentul general, meciul a fost
privit ca un adevărat derby. Turdenii nu s-au
dezminţit nici de această dată şi au reuşit să-şi treacă
în cont toate cele trei puncte şi să rămână neînvinşi.
Silaghi a deschis scorul în minutul 12 şi până la

finalul primei părţi, chiar dacă şi-au mai creat ocazii,
niciuna dintre cele două formaţii n-a reuşit să mai
puncteze. Turdenii au intrat la cabine cu avans
minim, scor 1-0. În minutul 76, David a înscris
pentru 2-0 şi a stabilit scorul final.
În etapa cu numărul 14, Sticla Arieşul Turda va
întâlni, în deplasare, Arieşul Mihai Viteazu. Cu un
total de 37 puncte, Sticla Arieşul Turda ocupă primul
loc în clasament, în timp ce Atletic Olimpia Gherla
ocupă locul secund cu 31 puncte.
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Acum 56 de ani un vis devenea realitate!
Arieşul aducea Cupa României la Turda
12 Noiembrie 1961. Aceasta este
data la care s-a scris cea mai
importantă şi mai frumoasă
pagină din istoria fotbalului turdean. Se împlinesc 56 de ani din
momentul în care o echipă dintr-un mic oraş ardelean demonstra
că în mare parte succesul stă în
voinţa de a învinge. Şi asta au
avut turdenii, mai presus de toate:
voinţă! Au adăugat, apoi, talent,
pasiune, muncă şi o unitate care e
greu de descris în cuvinte.

www.ziarul21.ro

Aur pentru CFR Cluj-CSM
Câmpia Turzii la Campionatul
Naţional Individual
de Popice Seniori

Acum 56 de ani, turdenii întâlneau în finala Cupei României o
echipă cu nume mare în fotbalul
românesc: Rapid Bucureşti!
Arena de popice din Gheorgheni, Cluj-Napoca, a găzduit duminică,
5 noiembrie, ultimele două probe ale Campionatului Naţional
Individual de popice dedicat seniorilor.

Diferenţele erau cât se poate de
clare, iar balanţa înclina într-o
singură direcţie! Cine s-ar fi gândit atunci că băieţii care lucrau
întâi în fabrica de sticlă şi apoi
fugeau la antrenamente erau
capabili de o asemenea performanţă-câştigarea Cupei României?

În proba de tandem masculin podiumul a arătat astfel:
1. Petruţ Mihălcioiu / Robert Merza (CFR Cluj-CSM Câmpia Turzii)
2. Ion Cercel / Costică Ciurdea (CFR Olimpia ACB Iaşi)
3. Vlad Sabău / Bogdan Dudaş (CFR Cluj- CSM Câmpia Turzii) şi
Ioan Figlea / Mănel Manea (CFR Cluj- CSM Câmpia Turzii)

Echipa antrenată pe atunci de
Ştefan Wetzer a ocupat locul şase
în seria a treia a Diviziei B, iar
până să ajungă în finala Cupei
României a trecut pe rând de
Corvinul
Hunedoara
(2-0),
Penicilina Iaşi (7-1), Ştiinţa
Timişoara (2-1) şi UTA (3-0) în
semifinale.

În proba de tandem mixt s-au impus:
1. Luminiţa Dogaru (Conpet Petrolul Ploieşti) / Ioan Figlea (CFR
Cluj- CSM Câmpia Turzii)
2. Anna Gyeresi (Electromureş Romgaz Tg. Mureş) / Ion Cercel
(CFR Olimpia ACB Iaşi)
3. Cristina Samson (Conpet Petrolul Ploieşti) - Mihai Balaban (Inter
Petrila) şi Adela Iulia Ban (Electromureş Romgaz Tg. Mureş) Robert Merza (CFR Cluj- CSM Câmpia Turzii).

Voleibaliştii de la CSM Câmpia
Turzii au terminat turul
campionatului “en fanfare”

În finala de pe 12 noiembrie 1961
Arieşul a întâlnit Rapid Bucureşti.
Turdenii au primit gol în minutul
24, când Suciu a fost învins de
Nicolae Georgescu, dar în minutul 51 Gheorghe Băluţiu l-a învins
din penalty pe portarul rapidist
Gheorghe Dungu. După un minut,
acelaşi Băluţiu a marcat al doilea
gol al formaţiei din Turda, iar
Arieşul a devenit, astfel, a doua
echipă din Divizia B (după
Metalul Reşiţa în 1954) care a
câştigat Cupa României.

CSM Câmpia Turzii-CSU Braşov 3-0 (25-7, 26-24, 26-24)
Sâmbătă, 11 noiembrie, în etapa cu numărul V, ultima a turului de
campionat, CSM Câmpia Turzii a întâlnit în Sala Sporturilor "Ioan
Stanatiev" formaţia CSU Braşov.

croitor. Cel mai tânăr jucător al
echipei este portarul Arghişanu
(19 ani)‚ iar cel mai vârstnic‚ atacantul Dionisie Ursu (29 ani).
Acesta din urmă este şi cel mai
vechi jucător fiind căpitanul şi
″sufletul echipei″‚ Dionisie Ursu
a crescut în această formaṭie de
când era junior″.

Am avut în teren o echipă tânără
şi mai puțin experimentată, dar cu
un căpitan care ştia mereu ce are
de făcut atât în teren cât şi în afara
lui. Un om responsabil, respectat,
care ştia să se impună şi să se facă
înțeles: Dionisie Ursu. Căpitanul
şi, la cei 29 de ani, cel mai în
vârstă jucător al Arieşului! Iar
Dionisie Ursu, liderul din teren şi
din afara lui, ştia că a fi împreună
este un început. A rămâne împreună este un progres. A lucra
împreună este un succes! Echipa,
cu tot ce a reprezentat ea, a fost
cheia succesului, pentru că atunci
vorbeam de o echipă în adevăratul
sens al cuvântului.

„Tovarăşe, vă rog să ne faceţi şi
nouă o poză, după meci sigur o să
le faceţi numai lor”, era rugămintea turdenilor înaintea partidei cu
Rapid. Echipa care a ajuns la
Bucureşti cu trenul şi care le-a
cerut rapidiştilor „nu ne daţi prea
multe goluri” a fost apreciată de
antrenorul Filote:

În presa vremii se vorbea de
marea surpriză‚ de tânăra echipă a
Arieşului care avea în componenṭă ″trei lăcătuşi‚ doi matriṭeri‚
un laborant‚ un jurisconsult‚ un
electrician‚ un tehnician‚ un
profesor de matematică şi un

„Închin şampania asta pentru 11
tineri care au arătat cum se apără
culorile unui club”, îşi aminteşte
profesorul Ioan Onacă, singurul
supraviețuitor al celei mai surprinzătoare câştigătoare a Cupei
României.

Momentul 1961 a fost un moment
al fericirii, dar, acum, la 56 de ani
de la marele eveniment, avem
dovada faptului că nu există
fericire de care să-ți aminteşti fără
tristețe.
Mulțumim Vasile Suciu, Eugen
Pantea, Ioachim Zăhan, Alexandru Vădan, Eugen Luparu, Ioan
Onacă, Vasile Mărginean, Vasile
Pârvu, Dionisie Ursu (cpt), Vasile
Băluţiu, Liviu Husar, Ştefan
Arghişan, Jancsi Balasz, Anton
Dibernardo, Ionel Dobrotă, Ştefan
Wetzer (antrenor) pentru tot ceea
ce aţi făcut pentru fotbalul turdean.
Se spune că succesul unui singur
minut ne răsplăteşte pentru
eşecuri de ani de zile.
Succesul lor, de acum 56 de ani, a
fost, cu siguranţă, răsplata eşecurilor de până atunci şi a rămas
evenimentul de referinţă din istoria fotbalului turdean!

Primul set a fost la discreţia formaţiei din Câmpia Turzii care a reuşit
să se desprindă, scor 10-3, 16-5, 21-7, şi să se impună fără emoţii,
scor 25-7.
Setul secund a fost mai echilibrat iar echipa vizitatoare a dovedit că
este capabilă să pună mai multe probleme. Dacă la început cele două
formaţii au mers umăr la umăr, scor 3-3, 5-5, 9-9, voleibaliştii din
Câmpia Turzii au preluat conducerea 14-11, dar braşovenii au reuşit
să revină şi au restabilit egalitatea la 15.
Oaspeţii s-au desprins la 18-20, moment în care antrenorul-jucător
Dan Remeş a decis să intre în teren. Deşi braşovenii au condus, scor
20-23, gazdele n-au renunţat şi, în aplauzele suporterilor, au întors
rezultatul adjudecându-şi setul, scor 26-24.
Braşovenii au început bine şi setul cu numărul trei şi au condus, scor
3-6, 13-15, 16-21. Experimentata formaţie din Câmpia Turzii a reuşit
şi de această dată să revină spectaculos şi să restabilească egalitatea,
scor 23-23. Numeroasele erori ale formaţiei sale şi revenirea gazdelor l-au determinat pe tehnicianul timişorean să-şi pună mâinile în
cap.
Susţinuţi neîncetat de un public frumos, de toate vârstele,
voleibaliştii din Câmpia Turzii s-au impus cu 26-24 şi şi-au trecut în
cont a patra victorie din această ediţie de campionat. Alături de
sportivii noştri s-a aflat şi primarul municipiului, Dorin Lojigan, care
i-a susţinut pe toată durata partidei.
Felicitări, băieţi! S-aveţi parte numai de victorii!
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Vând în Turda, zona industrială, ansamblu format din 3 case (5 camere, 2 camere, 2 camere), buc+ baie+ cămară+ beci+ pod+
hol+ terasă- la fiecare, 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.
APARTAMENTE 1 CAMERĂ
• Vând apartament cu o cameră,
hol, baie, bucătărie, superfînisat,
str. Lotus nr.12, ap. 10. Tel. 0730941865.
APARTAMENTE 2 CAMERE
• Vând sau schimb cu apartament cu 2 camere + diferența,
vilă duplex în Turda, la etaj sunt 4
dormitoare, 2 camere de studiu, 2
băi, 3 holuri 2 balcoane, iar la
parter 2 sufragerii mari, 2 bucătării mari, 2 cămări, 2 băi, 2
debarale, 4 holuri, 2 beciuri locuibile, garaj, grădînă, cotețe,
fînisată total, cu sau fără mobilă.
Preț negociabil. Tel. 0743664283.
• Vând în Turda, apartament cu
2 camere, bucătărie, baie, hol, CT,
parchet laminat, geamuri termopan, ușă metalică, la parter. Str.
Constructorilor nr.6 . Tel. 0752293645.
• Vând apartament cu 2 camere,
et. IV, str. Zorilor nr. 6, bl.F4, fără
balcon, bloc acoperit cu tablă. Tel.
0740-656503.
• De vânzare apartament cu 2
camere, în Turda, str. Rapsodiei
nr. 2, bl.1, scara A, etaj II, ap.12,
renovat, izolat, centrală, 50 mp,
balcon închis, termopan. Preț
negociabil. Tel. 0753-791240.
APARTAMENTE 3 CAMERE
• Vând apartament cu 3 camere,
str. Baladei nr. 1B, 36 mp, etaj IV,
modernizat termic și hidroizolat.
Preț 75.000 lei negociabil. Tel.
0743-387262.
• Vând apartament cu 3 camere,
bloc dîn cărămidă, etaj III, pe str.
Rapsodiei nr.16, ap.15, cu toate
utilitățile. Tel.0771-497932.
• Vând apartament cu 3 camere,
în centrul Câmpiei Turzii. Tel.
0726-825692.
APARTAMENTE 4 CAMERE
• Vând apartament cu 4 camere,
conf. 1, decomandat, etaj III,
cartier muncitoresc sau schimb cu
un apartament cu 2 camere, parter
sau etajul întâi, în Câmpia Turzii,
zona centrală, str. Aviatorilor nr.
1, ap.7. Tel. 0748-045267.
CASE
• Vând casă bătrânească, în
satul Petreștii de Jos, cu 2 mori în
funcțiune, curent trifazic, acte în
regulă. Tel. 0748-263713.
• Vând casă, cu 2 camere,
bucătărie, baie, centrală termică,
termopane, pe str. Republicii nr.
45. Tel. 0752-786392.
• Vând casă în Turda, compusă
din 2 camere, bucătărie, hol mare,
baie, beci, grădînă de 1 ar. Tel.
0756-692682.
• Vând casă pe str. A. Iancu,
regim înălțime, s+p+e, 5 camere,
garaj și pivniță la subsol, 180 mp
utili, teren 200 mp, zonă liniștită,
ideal pentru locuință sau birouri.
Preț negociabil. Tel. 0740-190471
sau 0744-477555.
• Vând casă cu 2 camere în sat
Bercheș, comuna Frata. Preț

65.000 euro negociabil. Tel.
0756-546634.
• Vând casă în Turda str. Barbu
Lăutaru nr. 3 sau schimb cu
apartament. Tel. 0742-080545.
• Vând casă urgent în Turda str.
Nicolae Vlăduţiu, nr. 14, preţ
avantajos, vânzare întegral sau cu
dreptul la uzufruct viager, la
înţelegere. Tel. 0264-314643,
0787-737703.
• Vând casă, o cameră, bucătărie, baie, cămară, în Turda. Tel.
0747-116649.
• Vând sau schimb cu apartament + diferența, casă situată în
Turda Nouă, compusă dîn 4
camere, bucătărie, hol, 2 băi,
cămară, suprafață totală de 616
mp., din care construită 150 mp.
Tel. 0753-921768 sau 0264313902.
• Vând casă în Turda, 3 camere,
bucătărie, baie, cămară, grădină,
anexe. Suprafață totală de 3385
mp. Poziție foarte bună. Preț
120.000 lei. Tel. 0264-315677 sau
0741-643415.
• Vând casă în com. Frata,
compusă dîn bucătarie, 2 camere,
antreu, beci, apă, canalizare,
curent, 3 focuri de gaz, sup. 1800
mp., aproape de centru. Tel. 0758944804.
• Casă de vânzare în comuna
Mihai Viteazu, 2 camere, 2 focuri
de gaz, lumină, apă, canalizare,
1400 mp, grădină de 14 ari.
întabulată și liberă. Preț negociabil. Tel. 0741-658646.
• Vând casă, zona Băi, cu
grădină de 1700 mp. Tel. 0723733100.
• Vând casă renovată, totul nou,
cu grădină, livadă, pădure. Merită
văzută. Preț negociabil. Tel. 0740182676.
• Vând casă în Turda, 2 camere,
bucătărie, baie, cămară + anexe,
suprafață totală 350 mp.,
geamuri și uși termopan. Tel.
0758-139775.
• Vând casă și grădînă în sat
Gligorești, suprafață totală 1079
mp, cu utilități, apă, gaz, curent
electric și anexe gospodărești,
întabulată, ocupabilă imediat. Preț
10.000 euro. Tel. 0743-046682.
• Casă cu etaj, de vânzare, în
Turda, str. Castrului Roman nr.
28, compusă dîn 5 camere, 2 băi,
2 holuri, beci, balcon, termopane,
izolată, anexe și grădină cu pomi.
Tel. 0740-081565.
• Vând casă din cărămidă, 85
mp., situată pe un teren intravilan
de 600 mp, întabulată, str. Gen.
Dragalina nr. 74. Negociabil. Tel.
0747-234794 sau 0751-972969.
• Vând casă în Turda, str.
Axente Sever nr. 17, ap. 3,
întabulată, cu taxele la zi, compusă din o cameră, bucătărie,
baie, cămară, curte 175 mp. Tel.
0748-546946.
TERENURI
• Vând în com. Mihai Viteazu
teren întravilan, 9000 mp., 24 m.
lat, 400 m. lung., cu acces la
ambele capete – cu c.f. Tel. 0741-

757150.
• Vând grădînă 5 ari, 30 ari în
sat Pietroasa și 2 ha de pădure.
Tel. 0751-333052, 0756-565637.
• Vând teren arabil, 74 ari, în
zona Băilor Sărate, după Tarzan.
Întabulat, preț negociabil. Tel.
0721-288403 sau 0722-717759.
• Vând teren intravilan, în
Sălciua, jud. Cluj, 4 parcele de
10- 21- 21- 25 ari, cu utilități, bun
pentru construcții. Preț negociabil. Tel. 0728-036013.
• Vând teren intravilan, vielivadă 2900 mp., dealul Zânelor.
Tel. 0753-687081.
• Vând teren pt. c-ție., curent
220 V, 380 V în localitatea
Râmetea, jud. Alba, transformator
1000 kw (20.000 V la 400 V) 2
buc. Tel. 0745-980334.
• 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. Preț 15 euro/mp.
(informații în C.Turzii, str.
Șoferilor nr.2). Tel. 0264-367366.
• 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 sau dau în arendă
suprafața de 2700 mp., teren
intravilan, construibil, în parcele
de 900 mp, cu numere topo,
utilități, ocupat cu vie și pomi,
situat în Turda Nouă (Saline),
zonă lîniștită, cu mult spațiu
verde. Tel. 0264-311485, 0751500774.
• Vând teren pentru construcții
situat lângă Compania de Apă
Arieș Turda, vis-a-vis de fosta
fabrică Silica, 6500 mp, acces la
ambele capete, lățime 25 m. Tel.
0744-678668.
ÎNCHIRIERI
• Închiriez apartament mobilat,
utilat, pe termen lung, în Micro
III, ocupabil imediat. Tel. 0746965986.
• Dau în chirie, pe termen lung,
spațiu comercial (70 mp) situat în
Turda, Piața Centrală. Tel. 0722692997.
• P.F. închiriez apartament cu 4
camere în Turda, cartierul
Primăverii, etaj I, camere decomandate, mobilate, C.T. plus balcon. 300 Euro negociabil. Tel.
0773-829698.
• Închiriez/vând/schimb
cu
garsonieră, casă în Turda, str. Ion
Budai Deleanu nr. 14, compusă
dîn 2 camere, livîng, baie şi curte
de 45 mp. La închiriere nu se
acceptă alcoolici și fumători. 300
lei + garanție. Tel. 0742-080545.
VÂNZĂRI DIVERSE
• Vând încălzitor de apă pe gaz,
Junkers, pentru baie sau bucătărie. Tel. 0747-624232.
• Vând în Câmpia Turzii
tricicletă electrică, sobă „Kalorex” la horn, sobă pentru cazan
baie, mașină de cusut, saltea din
burete 2 x 0,90 x 0,2 cm., moară

cu palete pentru boabe mălai,
scaune rabatabile pentru Dacia,
Ford, 2 convectoare pe gaz, maroroșcat, furtune acetilenă cu bec,
motor el. la 220 v. x 400 w. x
1.500 rot/min., electromotor 24 v,
alternator 24 v., arcuri față Dacia,
Ford, 3 sănii de fier, transformator
de sudat la 220 v/ 25A. După ora
20.00. Tel. 0264-367366.
• Vând în Turda colțar de cameră cu ladă, laptop „Samsung”,
telefon Allview P6, smartphone,
sfărâmătoare manuală, compresor
pentru vopsit, aparat de sudură 4
bobine, binoclu de vânătoare
„Japan”, tv color „Philips” 72
cm., discuri abrazive 300-400
mm., scaun de birou pe role,
ochelari binoculari, tub hidrofor
pcv 200 mm. Tel. 0740-798399.
• Vând vin din struguri nobili și
țuică din vin și fructe în Turda.
Tel. 0264-311485.
• Vând în Turda mașină de
cusut „Sînger” și „Casnica
Super”, betonieră la 220 v., țiglă
din ciment 700 buc. la 0,50
lei/buc., portbagaj Dacia 1300,
geam nou cu 4 canate, reșou pe
gaz cu 2 ochiuri, aspirator
„ModelHome”, stabilizator de
tensiune 220 v., vioară veche,
mobilier vechi, vană din tablă
1,70 ml., tv. sport alb negru 220 v
și 12 v, butoi dîn tablă pentru vin,
220 l. Tel. 0264-314643.
• Vând mobilă de bucătărie în
stare foarte bună, lemn masiv, un
dulap de sufragerie, un căruț de
transport la moară pe roți de
rulmenți, 2 covoare de perete persane. Tel. 0743-664283.
• Vând în Turda dvd player
„Elite” împreună cu sistem
„Home Cînema”, ambele estetice
și funționale perfect, fără reparații, telecomandă originală, ofer
cd-uri de muzică populară originală (bonus). Preț 450 lei. Tel.
0728-842441.
• Vând în Turda 2 corpuri de
mobilă suprapuse, o servantă cu 2
uși cu ornament și vitrină cu sticlă
și oglindă, spațiu mare pentru tv
având și 2 sertare cu ornament,
estetice, culoare maronie, dimensiuni: l-97 cm., h-180 cm. Preț
180 lei. Tel. 0728-842441.
• Vând în C. Turzii țuică de
prune 100% naturală, fără zahăr
sau alte fructe. Preț 35 lei/litru.
Tel. 0749-272247.
• Vând în C.Turzii mobilă furnir
nuc, mobilă Bobâlna, mobilă
mahon, canapea extensibilă din
piele, 4 fotolii, masă televizor,

măsuță cafea, dulap bucătărie,
mașină de cusut Singer. Tel. 0749272247.
• Vând cazan din cupru pentru
distilat țuică, cu toate cele
necesare, volum 100 l, și reductoare mecanice pentru cazan. C.
Turzii. Tel. 0753-310099.
• Vând sobă de bucătărie cu
plită, 250 lei, bidon de plastic de
220 litri la 100 lei, 6 plăci azbociment de 120/100 cm. cu 10 lei/
bucata, redresor pentru încărcat
baterie mașini – 40 lei. Tel. 0745476708.
• Vând bidoane tablă emailată
pentru tăierea porcului, dif.
mărimi. Tel. 0740-001887.
• Vând în Turda combină muzicală electronică, cu tobe digitale,
tip Yamaha DD-20, cu 100 de
tipuri de melodii electronice. Preț
100 lei. Tel. 0756-709595.
• Vând colțar pentru living
compus din 4 piese, material textil
și piele, de culoare maro, stare
perfectă, preț 600 ron și cărți
vechi, 4 lei bucata. Tel. 0743066715.
• Vând în Turda masă extensibilă, cuier cu oglindă pentru hol,
mașină de cusut „Casnica”,
mașină de făcut tăiței, în stare f.
bună, ușă de ap. de bloc,
capitonată, din lemn. Tel. 0746127588.
• Vând 7 rafturi și o tejghea
pentru magazin, mașină pentru
făcut pâine Moulinex XL nouă,
cameră foto Sony cu casetă mică,
proiectoare ceață pentru Renault
Megane, tuning, tobă eșapament
pentru Renault Megane Master.
Tel. 0744-768668.
• Vând în Turda chiuvetă albă
de porțelan 50 x 60 cm., mască
chiuvetă cu piciorușe, tv color cu
telecomandă diag. 52 cm.,
biciclete „Pegas” pentru copii și
adulți, magnetofon „Castan”. Tel.
0364-887009.
• De vânzare în Turda, mobilă
second hand din Germania,
canapele simple și extensibile,
mobilă sufragerie la comandă,
dormitor complet, bufet cu
marmură, mese, scaune, dulap
haine din lemn, comode TV, etc.
Tel. 0741-071618.
• Vând cazan pentru țuică, din
cupru, de 90 kg, moară cu
ciocane, mașină de sfărmat
porumb, bile de brad (popi) pentru cofrat placa, troci pentru porci
din tablă de 4 mm, chei fixe și
tubulare, cablu de remorcat. Tel.
0751-787870.

P.F. DIRIGINTE DE ŞANTIER, Dom. 2, 3, Cat. Imp. B
Verific calitatea lucrărilor de construcţie pentru a întocmi
CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCŢIEI până la terminarea
lucrărilor, necesară pentru ÎNTABULAREA CONSTRUCŢIEI.
P.F. RESPONSABIL TEHNIC cu EXECUŢIA (R.T.E.) Dom. I, IX.
Întocmesc întreaga documentaţie, conform Legii nr. 10/1995,
actualizată la 11.09.2015, privind Calitatea în construcţii pentru
CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCŢIEI, necesară la
ÎNTABULARE.
* ASISTENŢĂ TEHNICĂ la lucrări de construcţii: civile,
industriale, agrozootehnice, edilitare şi gospodării comunale.
Tel. 0744-218545, 0264-312340.
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Presa de weekend se găseşte în Câmpia Turzii la Tabaco, Piața Unirii (Hala Agroalimentară). Deschis inclusiv duminica!
• Vând congelator Arctic cu 5
sertare, stare excelentă, motor
mașină de spălat Indesit și pompă
de evacuare, Junkers pe gaz
Ariston, lămpi pentru tavan casetat, cu tuburi de neon. Tel. 0745177549.
• Vând aragaz cu 4 ochiuri și
radiator cu ulei, marca Brown cu
2 trepte de încălzire. Tel. 0747174606.
CUMPĂRĂRI
• Cumpăr aparate radio cu
lămpi, orice stare. Tel. 0741766356.
PRESTĂRI SERVICII
• P.F. instalator, execut intervenții și reparații la instalațiile de
apă, numai în zona Turda. Tel.
0745-956848.
• Caut și plătesc femeie pentru
curățenie generală într-o garsonieră de 30 mp, în Turda. Tel.
0744-869998.

• Economistă cu experiență țin
evidență contabilă completă,
depun declarații, întocmesc bilanțuri, la prețuri avantajoase. Tel.
0744-672715.
• P.F. vopsesc haine de piele,
obiecte din piele, fotolii, canapele, în Turda, Micro III, str.
Narciselor nr.10, la prețuri bune.
Tel. 0743-978232.
• Doamnă serioasă, fără vicii,
caut să îngrijesc 1 sau 2 copii, în
Turda sau Câmpia Turzii, sau ajut
o doamnă în vârstă, dar nu
imobilizată. Am mai îngrijit copii.
Program de lucru la înțelegere.
Tel. 0737-068408.
• Doamnă serioasă, îngrijesc
persoane bolnave sau copii. Tel.
0741-116638.
• Meseriaș, execut amenajări
interioare de la A la Z, fînisaje,
zugrăveli în var sau lavabilă,
reparații spaleți, geamuri, uși,
plachez cu gresie, faianță, montez
parchet, tavane false, ob. sanitare,

Salina Turda - anunţ de angajare

Societate comercială
angajează, în Turda, şofer
categoria B. Experienţă
minim 1 an. Relaţii la tel.
0245.218.480 sau
0747.010.183.

Salina Turda angajează personal pentru următorul post
disponibil la punctul de lucru Restaurant Hotel Potaissa:

* Lucrător in bucătărie - 1 post

Cerinţele postului: minim studii generale, curs de igienă
Candidaţii interesaţi pot trimite cererile de angajare până la
data de 17 noiembrie 2017, la următoarea adresă de e-mail
office@salinaturda.eu sau la sediul societăţii în Turda,
Aleea Durgăului, nr.7, jud. Cluj.
Informaţii suplimentare la tel. 0364-260.940interior Resurse Umane.
electrice, instalații apă la prețuri
bune. Tel. 0743-978232.
AUTO
• 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 neg. Tel. 0745-831811.
• Vând Renault Kangoo, motor
1500 cmc., diesel, dubiță, 78.000
km, fără evenimente, unic proprietar, oglinzi electrice, stare foarte

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.

Filiala Fan Courier
Câmpia Turzii oferă
pentru angajare
3 locuri pentru postul
de curier. Aplicaţi simplu
depunând CV-ul
pe adresa de mail:
cturzii@fancourier.ro
sau la sediul firmei
din Câmpia Turzii,
str.1 Decembrie 1918, nr.14.

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.

bună, rezervă cauciucuri de iarnă.
Tel. 0744-768668.

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.

Executăm construcții de la A-Z
și finisaje. Tel. 0747-914194.
• Credite avantajoase pentru
salariați și pensionari, vârsta
cuprinsă între 24-75 de ani, 3 luni
la ultimul loc de muncă, rată fixă
pe toată perioada creditării. Tel.
0735-313289 sau 0364-401186.
• Pensionară, îngrijesc persoane
în vârstă și copii. Fac și menaj
ușor. Tel. 0746-633664.
• Sobar, teracotar, execut orice
fel de sobe de teracotă pe lemne,
pe gaz, șeminee, după reviste și
barbeque. Tel. 0748-625663.
• Caut femeie pentru îngrijire în
Turda, sunt imobilizată la pat.
Program la înțelegere. Tel. 0733060137.

MATRIMONIALE
• Eu 49 ani, 2 copii, văduv de 5
ani, doresc să cunosc o femeie
căreia să-i placă viața la țară, dețin
auto, pentru căsătorie. Între orele
18.00- 22.00. Tel. 0757-336767.

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

URĂRI
• Cu ocazia zilei de naștere și a
onomasticii, urez domnului profesor Tudor Morar și domnului
Mihai Tușa, ”La Mulți Ani!”. Zilu
Morar.

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

Vine Moş Crăciun
şi aduce

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

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

NUMELE: ______________________________________________

_____________________________________________________________________

VÂRSTA: ______________________

_____________________________________________________________________

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

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
LOCALITATEA: _______________________________________________________
PREŢ: ________________________
TELEFON: _____________________
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Taloanele se pot depune în cutiile publicitare ale săptămânalului ZIARUL 21 de la chioşcurile de difuzare a presei din: Turda: * În Turda Nouă: chioşcul de la spital * În centru: *Magazinul
de ziare GYA de lângă Gigi (covrigi) * Magazinul Los Chicos din BILLA; * Chioşcul alb vis a vis de BCR; * Chioşcul alb de lângă Poliţie; * La Materna: magazinul de piese auto LUCUS.
din spatele gangului; * Chioşcul portocaliu lateral de Milenium; Chioşcul alb vis-a-vis de Milenium, în staţia de autobuz * La 3 Mocani: Chioşcul alb de la Celest.
Câmpia Turzii: * Magazinul Vodafone, vis-a-vis de Primărie; * Chioşcurile din Piaţa mică, * Magazinul Tabaco din Hala agroalimentară.
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BERBEC
În familie are loc marţi un eveniment important,
care vă obligă să participaţi la un fel de întâlnire.
Poate fără intenţie, îi "păcăliţi" miercuri pe acei
amici care vă aşteaptă până târziu să apăreţi. Joi,
amânaţi întâlnirile legate de decizii importante
sau de semnarea unor acte. O femeie din anturaj
vă solicită întreaga atenţie şi uitaţi de alte
probleme. Vi se cere să participaţi la o petrecere,
dar nu aveţi niciun chef. Vineri, noua dv. relaţie
amoroasă devine cunoscută de toată lumea.

RAC
Plecaţi la drum marţi şi aveţi grijă să ascundeţi
motivul. Familiile se reunesc sau apare doar o
mai bună înţelegere între parteneri. Miercuri, vă
puneţi în valoare talentele. Nativii sunt cei mai
admiraţi, îndeosebi pentru talentele de care dau
dovadă în toate situaţiile. Li se oferă şansa tuturor să se afirme. Joi, se pot spune despre dv.
lucruri nefavorabile. Vineri, familia vă cere să
aveţi răbdare şi să amânaţi un drum stabilit cu
persoana iubită.

BALANŢĂ
Nu aveţi cum să scăpaţi de constrângerile celor
care vă iubesc, dar puteţi să le puneţi beţe în
roate. Marţi, amânaţi din nou întâlniri pentru
clarificări şi sunteţi cam nemulţumit. Ştiţi că
aveţi adversari de temut, dar acum aflaţi că unii
fac parte din familie. Joi, nu vă impacientaţi,
deoarece primiţi sprijin financiar suficient.
Vineri, vă rezolvaţi cele mai stresante probleme
cu ajutorul unor relaţii influente. Aveţi nevoie de
protecţie şi o veţi găsi - doar să apelaţi.

CAPRICORN
Program foarte încărcat întregul interval.
Situaţie financiară mai bună, dar şi o deplasare
de lungă durată care nu mai poate fi evitată.
Persoana iubită rămâne acasă forţată de
împrejurări şi devine cicălitoare. Joi, cei
implicaţi în procese sunt singurii care au parte
de câştiguri, dar prin proceduri neaşteptate.
Drumurile scurte vineri. Trebuie să daţi dovadă
de multă răbdare ca să obţineţi o promovare sau
măcar o recunoaştere a meritelor.

TAUR
Cei din anturaj se bagă marţi în viaţa dv.
sentimentală, fără reţineri. Luaţi rapid măsuri,
fără a ţine cont de faptul că şi dv. v-aţi comportat
la fel în situaţii similare. Miercuri, bune
posibilităţi de afirmare în domeniul în care
activaţi. Primiţi oferte atât de avantajoase, încât
nu pot fi refuzate şi provocaţi cu bună ştiinţă
încurcături la serviciu. Joi, este necesar să vă
apăraţi de adversarii care constituie un aspect
important al existenţei dv.

LEU
Sunt acceptate marţi declaraţii false şi veţi fi tot
timpul iritaţi de comportamentul colegilor. Vi se
reproşează replicile acide de către persoane
lipsite de simţul umorului. Miercuri, toţi nativii
sunt mai vulnerabili decât de obicei, în primul
rând pentru că se implică total în activităţi ce pot
fi amânate sau realizate de alţii. Joi, noi idei
financiare. Activităţi lipsite de noimă şi program
dezorganizat, mai ales pentru nativi. Week-endul, cu familia.

SCORPION
Sunteţi surprins marţi de o decizie care vă
dezavantajează, ce aparţine unei persoane din
familie. Nu sunteţi pus în gardă de către nimeni
şi vă înfuriaţi pe bună dreptate. Miercuri, sunteţi
forţat să faceţi un bilanţ înainte de termen. Joi,
luaţi parte la o întâlnire foarte interesantă.
Descoperiţi noi afinităţi cu persoana iubită, care
este mai tandră, dar şi mai "băgăcioasă". Este
posibil totuşi să vă declare unele lucruri nu
tocmai plăcute, dar adevărate.

VĂRSĂTOR
Sunt posibile un fel de "încleştări" profesionale
imprevizibile. Rămâneţi în urma acestora
încrâncenaţi şi încăpăţânaţi - nimic şi nimeni nu
vă mai intră în voie. Miercuri, nativii se simt
abandonaţi, însă vor dovedi că se descurcă
foarte bine fără nicio ingerinţă cu, sau fără bune
intenţii. Joi, bârfele bine intenţionate le amuză şi
le relaxează pe native. Vineri, dispoziţia vitală şi
programul cotidian exclud total amuzamentul şi
relaxarea.

GEMENI
Triumfaţi marţi prin simpla expunere a unor
lucrări particulare. Creativitatea este evidenţiată
şi poate duce la contracte noi, foarte avantajoase din toate punctele de vedere. Joi, apar
adversari energici care acţionează, fără să se
ferească, împotriva dv. Sunteţi mai vulnerabil
decât de obicei, doar pentru că uitaţi că dispuneţi
de metode de apărare. Din punct de vedere
financiar, nu apare pentru moment nicio
schimbare majoră.

FECIOARĂ
Participaţi marţi la evenimente importante, fără
a fi invitat, dar vă faceţi prezenţa apreciată. Vi se
oferă un fel de promovare sau trebuie să vă
asumaţi unele responsabilităţi uitate. Joi, sunteţi
forţat de împrejurări să luaţi decizii rapide, ce se
vor dovedi ulterior extrem de folositoare pentru
toată lumea. Persoana iubită vă încurajează cam
târziu. De vineri, norocul vă surâde din nou,
după mult timp, şi ar trebui să acceptaţi şi
pagubele care apar, deoarece vor fi compensate.

SĂGETĂTOR
Sunteţi rugat luni să reparaţi defecţiunile care
apar întruna, însă sunteţi tentat să refuzaţi din
pricina recompensei neconvingătoare. Marţi, vi
se reproşează dezinteresul repetat. Munciţi mult,
dar rezultatele nu sunt la fel de mulţumitoare ca
şi până acum. Joi, sunteţi gata să riscaţi, nu mai
ţineţi seama de pericole şi faceţi erori
impardonabile. Vineri, acceptaţi nişte condiţii
extrem de ciudate, doar pentru a avea pace şi
linişte în familie.

PEŞTI
Atrag în continuare atenţia celor din anturaj,
sunt cuceritori şi gata să ajute pe toată lumea
doar din simplă amabilitate. Marţi, se dovedesc
veşnici exploratori, călătorind neobosit, măcar
prin puterea viselor. Joi, cu toate că regretă
nespus că nu dispun de timp liber, se vor implica
în alte noi activităţi. Vineri, sunt preocupaţi (mai
ales nativii) de sănătatea părinţilor sau a rudelor
apropiate, fiind foarte conştienţi că nu au cum să
le ajute.

MERSUL TRENURILOR TELEFOANE UTILE
SOSIRI - PLECĂRI STAŢIA CÂMPIA TURZII
VALABIL DE LA 13.12.2016
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Plecare
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1741
3081
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3083
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1836
3082
1737
3085
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1538
1745
3089
1736
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2039
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00:02
01:34
03:13
03:46
03:59
04:11
05:25
05:38
06:38
07:58
09:01
09:21
09:28
10:24
13:16
13:19
14:25
14:43
15:20
16:53
17:15
17:43
17:50
20:50
20:53
21:01
21:19
23:04

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

Direcţie

Poliţie, pompieri, salvare
Administraţia Financiară

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

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

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

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

Informaţii turistice
Centrul de Informare Turistică 0364-108.229

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

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

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

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

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

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

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

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

Cabinete stomatologice
Dr. Ioana Şerban

0264-311.378

Taxi
Cantatur

945

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

* benzinărie * motel * magazin
* restaurant

www.ziarul21.ro

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

A & A - la ieşirea din Turda spre Alba Iulia

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

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

DAGHEMANA

Email: office@compsal.ro

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

M
M
M
M

AUTOGARĂ
DEPOZIT EN-GROSS
BRUTĂRIE
MAGAZIN ALIMENTAR

În Câmpia Turzii, lângă pasarelă

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

calculatoare noi şi second hand, laptop-uri
aparatură foto

ri
u
ţ
pre

mic

i

În Câmpia Turzii, vis a vis de Primărie şi în fostul magazin Orange
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Comedie muzicală Municipiul Câmpia Turzii
– nominalizat pentru
la Câmpia Turzii
Premiul de Excelență în
promovarea și susținerea
antreprenoriatului
L
uni, 6 septembrie 2017, în cadrul Galei
Asociației Municipiilor din România,
eveniment desfășurat sub înaltul patronaj
al președintelui României, Klaus Iohannis,
Municipiul Câmpia Turzii a fost nominalizat,
alături de municipiile Brăila și Satu Mare, pentru
Premiul de Excelență în Promovarea și Susținerea
Antreprenoriatului.

În cadrul Galei AMR au fost acordate Premii de
Excelență în 10 domenii de interes pentru
administraţia locală: educație, sănătate, transport,
iluminat public, sisteme de încălzire, promovarea și
susținerea antreprenoriatului, amenajarea de spații
verzi, parcuri și locuri de joacă, promovarea turismului, digitalizare, transparență. Din totalul celor
103 de municipii participante, doar 20 au fost nominalizate pentru Premiile de Excelență, printre
care și municipiul Câmpia Turzii.

Î

n data de 15 noiembrie
2017, de la ora 19.00, pe
scena Palatului Cultural
„Ionel Floaşiu” vor
evolua actorii Teatrului „Aureliu
Manea” din Turda cu o comedie

Această nominalizare reprezintă o recunoaștere a
calităților și eforturilor depuse de administrația
locală a Municipiului Câmpia Turzii pentru promovarea antreprenoriatului local, cu atât mai mult
cu cât celelalte două municipii nominalizate la
această categorie reprezintă reședințe de județ, cu
populație, suprafață și resurse mult mai mari decât
Câmpia Turzii.
muzicală pregătită special pentru
publicul din Câmpia Turzii,
"Îndrăgostiții din Ancona".
Regia spectacolului este semnată
de Andrei Mihalache.

“Am participat la prima ediţie a Galei Asociaţiei
Municipiilor din România, o gală ce premiază
rezultate notabile în anumite domenii din
administraţia publică locală. Şi, fiindcă eu cred că
administraţia publică locală trebuie să fie

performantă şi aceste performanţe trebuie cunoscute, am acordat Înaltul Patronaj acestei prime Gale
şi cred că este bine ca publicul să vadă cum
anumite administraţii reuşesc realmente să
performeze pentru comunităţile lor”, a declarat
Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis.
Gala AMR din acest an, care a reunit 103 municipii
din România, alături de cele 6 sectoare ale
municipiului București, a avut loc la Atheneul
Român, iar Municipiul Câmpia Turzii a fost
reprezentat la eveniment de către primarul Dorin
Nicolae Lojigan care a declarat:
„Municipiul Câmpia Turzii, din oraș mono-industrial în prag de colaps, începe să devină un punct
atractiv pe harta națională. Am crezut mereu în
capacitatea de regenerare a municipiului Câmpia
Turzii prin reindustrializare. Toate demersurile
administrației locale au fost concentrate în acest
sens pe 3 idei principale: rezonarea - reducerea
semnificativă a impozitelor locale în zona
industrială, aceasta devenind atractivă pentru
investitori, atragerea de investitori în Parcul
Industrial și popularea acestuia în întregime, alături
de repopularea fostului combinat Industria Sârmei,
considerată o consecință a scăderii impozitelor,
inițiativa reînființării unui centru zonal de afaceri
din care să facă parte agenții economici locali, care
să fie într-un parteneriat benefic și eficient cu
administrația locală.
Mulțumesc echipei din Primăria Câmpia Turzii,
împreună muncim zi de zi în folosul cetățenilor
noștri”.

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

