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

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

Primul Centru Spa & Wellness din oraş

Bazinul de înot didactic Turda

Cel mai frumos loc subteran din lume

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. 

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. 

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

Protejați contoarele de apă împotriva înghețului! 
Măsuri necesare pentru protejarea instalaţiei de apă
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Viceprimarul Câmpiei Turzii și-a dat demisia!

Noul viceprimar ales al municipiului Câmpia
Turzii este Sabin Ghemeș

oi, 16 noiembrie, într-o
conferință de presă ţinută
la Primăria Câmpia Turzii

s-a anunțat demisia lui Robert
Szabo din funcția de viceprimar al
municipoiului Câmpia Turzii.

Robert Szabo a intrat în Consiliul
local la ultimele alegeri, din
partea UDMR, iar acesta a fost
ales viceprimar într-o coaliție
formată cu PNL, partidul cu cei
mai mulți consilieri locali din
Câmpia Turzii.

Într-un interviu acordat presei
locale cu puțin timp în urmă,
Robert Szabo a trecut la capitolul
realizări: 
- REZONAREA LOCALITĂȚII,
procedură în urma căreia mulţi
dintre actualii contribuabili vor
plăti impozite mai mici.
- Acţiunea Oraşul trăieşte! Să-l

ajutăm să respire!, în care aproxi-
mativ 100 de elevi de la şcolile şi
liceele din Câmpia Turzii au plan-
tat copaci în trei zone din

municipiu.
- “CUPA UNIRII“- competiţie de
fotbal în sală dedicată instituţiilor
locale, aflată la prima ediţie şi

care se doreşte să devină tradiţie
pentru municipiu.

Robert Szabo a fost președintele

comisiei de sistematizare, a comi-
siei sociale, a locuințelor ANL și
fond locativ de stat.

“Motivul demisiei din funcția de
viceprimar este o chestiune perso-
nală şi nu se datorează unor jocuri
politice. Motivele sunt personale
şi nu doresc să le fac publice. Îi
multumesc domnului primar
pentru încrederea acordată, mul-
tumesc colegilor din administrația
publică şi urez succes celui care
va veni în această functie”, au fost
cuvintele fostului viceprimar.

Primarul Dorin Lojigan a spus:
“Este greu, astăzi, dacă pleacă un
prieten. Am făcut echipă împre-
ună, prin care am demarat proiec-
te şi încă avem proiecte în deru-
lare. Vreau să transmit un mesaj
comunității maghiare din Câmpia
Turzii şi să-i asigur că proiectele
începute cu domnul viceprimar
Robert Szabo vor continua.

J
Sergiu JUCAN

upă demisia fostului viceprimar al
municipiului Câmpia Turzii anun-
țată joi, 16 noiembrie, Consiliul

local al municipiului Câmpia Turzii,
întrunit în sedință ordinară, a ales noul
viceprimar în persoana lui Sabin Ghemeș.

Ales pe listele PNL la alegerile din iunie
2016, Sabin Ghemeș, vicepreședinte al
PNL,  a ocupat funția de secretar comisia
nr. 2 Urbanism si amenajarea teritoriului,
administrarea domeniului public si privat,
protectia mediului, investiţii.

Grupul PSD din Consiliul local Câmpia
Turzii a anunţat că nu participă la vot. 

Sabin Ghemeş a fost ales viceprimar al
municipiului Câmpia Turzii şi a depus
jurământul.

D
Sergiu JUCAN

Dorin Lojigan, ales președinte la nivel județean
ineri, 17 noiembrie
2017, a avut loc alegerea
structurii de conducere a

“Ligii Aleșilor Locali ai Parti-
dului Național Liberal” din jude-
țul Cluj.

PNL Câmpia Turzii are un repre-
zentant de seamă în persoana pri-
marului municipiului, Dorin Loji-
gan, care a fost ales președinte al
“Ligii Aleșilor Locali” și îi are
alături pe vicepreședintele TNL
România, Georgiana Sima, în
calitate de membru și pe con-
silierul judetean, Draghici Dumi-
tru, ca membru supleant.

Primarul municipiului Dorin

Nicolae Lojigan:
”Se dovedește încă o dată că
organizația locală a PNL Câmpia
Turzii se implică activ la toate
nivelurile și că echipa de la
Câmpia Turzii este un pol liberal
în plină ascensiune. Votul cole-

gilor mei de la nivelul întregului
județ dovedește în mod clar
susținerea și încrederea de care se
bucură organizația de la Câmpia
Turzii. În conformitate cu preve-
derile Regulamentul Ligii Aleși-
lor Locali, îmi propun ca împre-

ună cu noua echipă să militez
activ pentru consacrarea princi-
piului exercitării mandatului în
interesul exclusiv al comunităţii.
Vom contribui la dezvoltarea
modalităţilor de comunicare între
aleşii locali, precum şi cu struc-

turile centrale și, nu în ultimul
rând, vom asigura colaborarea cu
comisiile de specialitate din
cadrul structurilor PNL și cu
societatea civilă în vederea
continuării reformei în adminis-
traţie”.

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

Primar: Dorin Lojigan
Viceprimar: Robert Istvan Szabo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Primar: Saşa Valer
Viceprimar: Raul Rafai

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

Primar: Daniela Elena Mănăilă
Viceprimar: Colosvari Ileana

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

Primar: Nicolae Făgădar
Viceprimar: Stan Vasile

S-a inaugurat Stația de transformare
220/110/20 kV a Transelectrica
Câmpia Turzii

ompania Naţională de
Transport al Energiei
Electrice Transelectrica

SA a inaugurat joi, 16 noiembrie
2017, lucrările de retehnologizare a
Staţiei Electrice de Transformare
220/110/20 kV Câmpia Turzii
(judeţul Cluj), după o investiţie de
circa 42 de milioane de lei, din
fonduri proprii. Lucrările au fost
demarate în anul 2014 şi au constat
în retehnologizarea completă a
staţiei, incluzând echipamente
primare şi secundare, sistemul
SCADA, teleconducerea de la
Dispecerul Energetic Naţional şi

Teritorial, montarea unui auto-
transformator 220/110 kV şi mon-
tarea celui de al doilea transfor-
mator 110/20 kV. Staţia retehno-
logizată a fost pusă în funcţiune la
26 octombrie 2017.

Stația de la Câmpia Turzii este un
important nod de tranzit de putere
între cele trei județe, Cluj, Alba și
Mureș.

La acest eveniment au participat
personalități importante de pe scena
politică, fiind prezent, din partea
Ministerului Economiei, secretarul
de stat, domnul Petre Iulian Nico-
lescu, prefectul județului Cluj,

Aurelian Chereches, primarul
municipiului Câmpia Turzii, Dorin
Lojigan și reprezentați din partea
partenerilor Transelectrica.

Sprijinirea proiectului din partea
Guvernului este iminentă, secreta-
rul de stat declarând că așteaptă să
fie accelerate investițiile.

Primarul municipiului, Dorin Loji-
gan, a avut o frumoasă alocuţiune și
a declarat că muncipalitatea din
Câmpia Turzii apreciază o astfel de
investiție, care va reduce proble-
mele suferite de oraș din punct de
vedere tehnic, în alimentarea cu
energie electrică. 

C
Adrian SOPORAN
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Considerații speculative pe marginea “mazilirii”
viceprimarului UDMR, Robert Szabo, 
din Câmpia Turzii

ai puțin de un an și
jumătate i-a trebuit PNL
Câmpia Turzii, venit pe

valul de voturi atras de actualul
primar Dorin Lojigan, pentru a
pune mâna pe toate funcțiile
importante din oraș. Joi, 16
noiembrie 2017, de ziua Sf.
apostol și evanghelist Matei, PNL
Câmpia Turzii a dat lovitura,
reușind să-l înlăture pe vicepri-
marul UDMR, de care s-a folosit
până acum să țină opoziția cu
„botul pe labe”.

Viceprimarul Róbert Szabó din
Câmpia Turzii a demisionat din
funcție după discuții și întâlniri de
taină desfășurate miercuri, despre
care nu s-a vorbit în conferința de
presă organizată la Primăria Câm-
pia Turzii. O conferință  de presă
cam spartană, (cei din Primărie
folosesc termenul profesionistă)
în care nu s-a permis presei să
pună orice fel de întrebări, lucru
care unora dintre jurnaliști le-a
lăsat un gust amar. Sperăm să nu
se mai întâmple.

Scena din cadrul conferinței de
presă a fost una demnă de o piesă
de teatru tragi-comică, simili-
tudinea cu momentul când Băse a
anunțat cu lacrimi în ochi demisia
lui „dragă Stolo”, neputându-mi-o
scoate din minte. Apoi lipsa de
respect a unui tânăr politician ca
Robert Szabo față de alegătorii săi
nu a făcut decât să-mi întărească
dezamăgirea produsă de mai
mulți tineri politicieni din zonă,
de la care, asemeni multor alegă-
tori, așteptam cu totul altceva. 

Octav Pancu Iași ne vorbea despre
fetița care l-a luat pe „nu” în brațe,
noi l-am cunoscut pe UDMR-istul
care repeta la nesfârșit că moti-
vele demisiei sale sunt „perso-
nale”. Adică exact termenul după
care oricine poate să se ascundă,
refuzând să prezinte adevărul în
fața alegătorilor care au investit o
anumită cantitate de încredere.
Trecem peste declarațiile siropoa-
se de prietenie și dragoste între
primar și viceprimar, despre cât
de bine au colaborat și ce mari
reușit au avut.

Apoi fostul viceprimar care a
eșuat în politică (dacă nu cumva
bănuielile noastre că va primi un
post călduț, nemeritat, pentru
care, probabil, nici nu este califi-
cat, în vreunul dintre serviciile din
subordinea primarului, se vor
adeveri; caz în care a reușit în
politică, dar numai din punct de
vedere personal) a jignit pe majo-
ritatea reprezentanților presei,
veniți la conferința de presă
pentru a afla adevărul, refuzând să
răspundă dacă va rămâne preșe-

dinte al UDMR Câmpia Turzii,
pentru a-i livra această informație
în aceeași zi doar unui ziarist, pe
care el l-a preferat. Și mai urât
este faptul că el fusese „zburat”
din funcție încă din ziua prece-
dentă dar el încerca, în mod copi-
lăresc, să mai ascundă asta, măcar
până după conferința de presă. O
conferință de presă în care a ținut
mai tot timpul capul plecat, ca și
la ședința de Consiliu local ce
avea să urmeze o oră mai târziu.

La ședința extraordinară a Consi-
liului local Câmpia Turzii, locul
UDMR-istului a fost luat de către
Sabin Ghemeș, fost democrat li-
beral, trecut prin fuziune la PNL,
un apropiat și om de încredere al
liderului Cristian Haiduc, repre-
zentant al vechii gărzi din PD,
alături de Buda, Boc, Ștefănie,
Tișe și alții, cum ar fi Băsescu. 

Consilierii locali PSD au refuzat
să voteze viceprimarul, un alt
comportament infantil. Vânător
pasionat, Sabin Ghemeș, în vârstă
de 49 de ani este la al treilea man-
dat de consilier local, astfel că
putem spune că este cel mai
îndreptățit dintre colegii săi libe-
rali, din acest punct de vedere, să
facă parte in conducerea Primăriei
Câmpia Turzii. Puteți afla mai
multe despre el, chiar de pe
pagina de campanie electorală a
primarului Lojigan: https://dorin-
lojigan.ro/sabin-marcel-ghemes/

După ce au tunat și fulgerat,
mânați de un naționalism orgolios
tipic pentru PSD, social demo-
crații din Câmpia Turzii deplâng
„mazilirea” lui Szabo și îl încura-
jează cu un pseudo fair-play în-
tr-un moment nepotrivit. 

Iată ce consemnează liderul din
umbră al PSD Câmpia Turzii,
Petre Pop, pe o rețea de
socializare: „Demisie. Victimă a
unui sistem PD-List.

Paradoxal, într-o administrație
locală care se declară perfor-
mantă si încearcă să ne insufle
sentimentul că realizările adevă-
rate în Câmpia Turzii încep odată
cu ei,... asistăm la un lung șir de
demisii, care culmea, au o
explicație, motive personale. Păi
cine mai crede astfel de argu-
mente ... -am făcut performanță la
Domeniul Public, sunt prieten
bun cu primarul, dar plec... sau
...-am făcut multe proiecte
împreună... suntem adevărați pri-
eteni, dar demisia este din motive
personale. Justificări puerile care
se doresc a fi praf aruncat în ochii
tuturor. 

Astăzi, urmare a unui linșaj și al
unor presiuni, un tânăr politician,
viceprimar al municipiului Câm-
pia Turzii, Robert Szabo, a demi-
sionat. A pierdut bătălia cu un sis-
tem format în 2008, învins în
2012, si care se reafirmă în 2017.
De fapt, după părerea mea sunt
doi perdanți ai acestei cumetrii,
Robert Szabo și actualul primar,
care pus în situația unui fapt
împlinit, azi şi-a validat propria
pierdere a alegerilor din 2020.
Sunt convins că la următoarele
alegeri nu va mai fi candidatul
PNL la funcția de primar, urmare
a acelorași interese.... interese pe
care, împreună, le-am învins în
anul 2012.

Dragă Robert Szabo, sper că ai
învățat că, politica și adminis-
trația locală nu este o joacă si că
ești sacrificat, fără scrupule, de
cei care astăzi, ar fi trebuit loial,
să-ți fie alături. În mod sigur,
această lecție dură a vieții, ți-a
oferit posibilitatea să conștien-
tizezi cu cine ai intrat în partene-
riat în 2016 si de ce suntem supuși
continuu la o campanie de
denigrare, concertată pe bani
publici. 

Toate acestea contribuie, pas cu

pas, la un final predictibil, pierde-
rea alegerilor de către actualii
păpușari.”

Trebuie să precizez că PSD
Câmpia Turzii s-a dovedit inca-
pabilă să intervină în evenimentul
politic, pentru a profita de mo-
mentul favorabil, însă cu amă-
nunte despre această afirmație o
să revin în cadrul altui articol.
Revenind la demisionarul Robert
Szabo, din motive personale, cred
că dacă a ieșit din funcțiile de
viceprimar și președinte UDMR
în modul jenant în care a făcut-o,
înseamnă că este șantajabil. Cu
siguranță că adversarii săi politici,
care pot fi chiar din propriul par-
tid sau din aliatul PNL, l-au
„strâns cu ușa”, lăsându-l să
aleagă dacă pleacă sau se dau
publicității faptele sale. 

Este o posibilitate, chiar dacă,
deocamdată, nu avem dovezi care
să ne susțină supozițiile. Sursele
noastre mai spun că lui Szabo i
s-ar fi promis un post călduț în-
tr-un serviciu din Primărie.
Timpul ne va lămuri, însă un lucru
este cert: Robert Szabo nu este un
personaj pozitiv în această
poveste cu final neașteptat. Dacă
ești „curat”, nu declari presei că
demisionezi din motive personale
ci spui răspicat: sunt șantajat, am
fost amenințat, demisionez din
motive personale, ne mutăm cu
familia din oraș, din țară etc.

În plus, deocamdată nici UDMR
Câmpia Turzii, nici PNL Câmpia
Turzii, nu-și asumă „mazilirea”
lui Szabo din cele două funcții.
Deocamdată știm doar cine sunt
vinovații fără vină.

De ce atâta mister? Cine sunt cei
care ies cel mai bine din prezen-
tarea demisiei lui Szabo ca sur-
venind unor „motive personale”?
Cei din PNL Câmpia Turzii, care
au mai pus mâna pe o funcție

importantă la nivelul localității,
astfel că victoria lor de la alegerile
din 5 iunie 2016 este acum totală.
Dar mai ales primarul Lojigan, a
cărui conduită este de tip „nici
usturoi n-am mâncat, nici gura
nu-mi pute”. Modul în care a
expus lovitura politică este unul
complet eronat, el fiind primarul
ales al localității, nu doar preșe-
dintele PNL. Cetățenii merită să
știe adevărul, nu piese de teatru
”cusute cu ață albă” și, evident,
prost regizate. Alegătorii, după
declarațiile de prietenie făcute de
Lojigan lui Szabo, se vor întreba:
„Dacă așa se comportă primarul
Dorin Lojigan cu prietenii, oare
cum își tratează dușmanii?”

În cadrul UDMR Câmpia Turzii, a
fost numit președinte interimar
avocatul Szász Endre Lóránd,
până la alegerile din cadrul filialei
care vor avea loc, cel mai proba-
bil, în luna ianuarie 2018. Pentru
această organizație politică pare
de neînțeles renunțarea la funcția
de viceprimar, o funcție negociată
între conducerile UDMR și PNL
la nivel județean. Probabil că
UDMR va primi, în compensație,
un alt post, poate mai bine plătit,
poate chiar mai important decât
cel de viceprimar al Câmpiei
Turzii. 

În orice caz, dacă Szabo va pleca
din Consiliul local în postul care
pare să-i fi fost promis, locul său
de consilier local ar putea fi luat
de KISS  Iuliu, aflat pe locul al
treilea pe lista de candidați
UDMR la alegerile locale din 5
iunie 2016, absolvent al Facultății
de Drept și Administrație Publică
și fost șef de district la E.ON
ROMÂNIA. La fel este posibil,
dacă Szabo se află în dizgrația
celor care vor conduce organizația
udemeristă de la începutul anului
viitor, să-i fie retras, oricum,
sprijinul politic și să fie înlocuit
din funcția de consilier local.

Sic transit gloria mundi!

Până acum, nici Câmpia Turzii,
nici UDMR Cluj, nu au avut
bunul simț să informeze opinia
publică prin intermediul presei
despre ce s-a întâmplat, dar aceas-
ta, din păcate, este o conduită nor-
mală a acestei organizații etnice.

La o scară mică, mică de tot,
„mazilirea” lui Szabo pare a se
înscrie pe aceeași linie cu trata-
mentul de care a beneficiat, pe
Câmpia Turzii, Mihai Viteazul.
Ce  o fi, oare, cu câmpia asta și
cine o fi, de această dată, gene-
ralul ucigaș?

Se va afla în curând, timpul le
rezolvă pe toate. Și să nu uităm,
nu există crimă perfectă!

M
Ionel IGNAT
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Turda Tin – la zece ani 
n deceniu de apostolat
misionar între tineri i-a
adus preotului Sebastian

Zăhan o cruce, drept răsplată. Cu
ocazia spectacolului aniversar,
desfășurat marți, 14 noiembrie, la
Teatrul Aureliu Manea din Turda,
la împlinirea unui deceniu de la
înființarea asociației Turda Tin,
conducătorul acesteia, preotul
Sebastian Zăhan a primit ”Crucea
arhiepiscopală” cea mai mare
distincție pentru clerici, a Arhie-
piscopiei Vadului, Feleacului și
Clujului. 

Sebastian Zăhan a primit distinc-
ția, acordată în semn de înaltă
apreciere a activității sale misio-
nare între tineri, din mâna
ÎnaltPreasfințitului Părinte An-

drei, Arhiepiscopul Vadului,
Feleacului și Clujului și Mitro-
polit al Clujului, Maramureșului
și Sălajului, care a participat la
spectacolul aniversar ”Turda Tin
– 10 ani de bucurie” desfășurat,
cu începere de la ora 18, pe scena
teatrului turdean. 

Înaintea ÎPS Andrei Andreicuț,
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului
și Clujului și Mitropolit al Cluju-
lui, Maramureșului și Sălajului,
pe Sebastian Zăhan l-a felicitat
primarul Turzii, Cristian Matei,
care a rostit cuvinte de apreciere
la adresa preotului, pentru
întreaga activitate a acestuia,
desfășurată la conducerea asoci-
ației Turda Tin, precum și pentru
străduințele sale de a menține vii
rădăcinile tradițiilor și obiceiu-
rilor românești.

În preambulul spectacolului, au
mai adus elogii preotului Sebas-
tian Zăhan directorul Colegiului
Tehnic din Turda, profesorul
Dumitru Mateescu, profesoara de
religie Ioana Sârbu, de la Școala
”Simion Balint” din satul
Copăceni și învățătoarea pensio-
nară Vera Bodocan, membră a
corului ”Armonia” al Casei de
Cultură din Turda, condus, de
asemenea, de către preotul Sebas-
tian Zăhan, care a absolvit și Aca-
demia de Muzică ”Gheorghe
Dima” din Cluj-Napoca. 

Profe-soara Ioana Sârbu a
precizat că Sebastian Zăhan a
făcut misionarism între tineri de
19 ani, de când s-a dedicat preo-
ției, nu numai în ultimul deceniu,
în care a condus asociația Turda
Tin. 

În ceea ce-i privește pe reprezen-
tanții clerului român ortodox care
au participat la sărbătoarea
asociației Turda Tin, în sala de
specatcole a Teatrului Aureliu
Manea s-au aflat și preotul Vasile
Știopei, paroh al Parohiei Opri-
șani II Turda, al cărui fler a
descoperit în Sebastian Zăhan
harul trebuincios muncii cu tinerii
și protopopul Turzii, preacucer-
nicul părinte Daniel Crișan. 

Profesorul universitar dr. Călin
Felezeu a prefațat spectacolul cu
un scurt discurs despre martiriul
preoților români în închisorile
comuniste. 

Cuvântul istoricului Călin Fele-
zeu s-a constituit într-un  pream-
bul la cele două poezii scrise de
”poetul închisorilor” Radu Gyr,

recitate de membri ai asociației
Turda Tin. Formațiile asociației
au susținut programul artistic al
spectacolului aniversar ”Turda
Tin – 10 ani de bucurie” acom-
paniați de către pianista Elena
Lungu și de violonistul Ștefan
Ioanovici, profesor la Liceul de
muzică ”Sigismund Toduță” din
Cluj-Napoca.

Circa 400 de spectatori, care au
umplut marți, 14 noiembrie, sala
Teatrului Aureliu Manea, s-au
bucurat de reușitele membrilor
asociației Turda Tin, ce se
constituie într-o carte de vizită ce
povestește despre succesul stră-
duințelor preotului Sebastian
Zăhan, care, prin slujba sa de
misionariat a reușit să câștige sute
de tineri și de adolescenți pentru
cauza culturii românești. 

Emil HĂLĂŞTUAN

U

Săptămâna lirică, la Turda
entru șase zile, Turda a devenit
una din capitalele muzicii culte, la
nivel mondial. De duminică, 12 și

până vineri, 17 noiembrie, la Turda și-au
dat întâlnire cântăreți de operă din Spania,
Italia, Coreea de Sud, Japonia, China și
România, care vor participa la cursurile de
interpretare vocală ”master-class” susținute
de către baritonul italian Alfio Grasso
(foto). 

Cursurile, care au început duminică, 12
noiembrie, la Casa de Cultură din Turda și
vor continua în aceeași locație, dar și în
amfiteatrul din salina orașului, s-au
încheiat cu un spectacol de gală, susținut
vineri, 17 noiembrie, cu începere de la ora
19, pe scena teatrului Aureliu Manea, de
către participanții la cursurile de tehnică de
interpretare vocală, repertoriu și concert
”master-class” susținute de către baritonul
italian Alfio Grasso. 

După 25 de ani, opera se întoarce la Turda.
În preambulul galei de încheiere a cur-
surilor ”master-class” joi, 16 noiembrie, de
la ora 19, de asemenea pe scena Teatrului
Aureliu Manea se va juca spectacolul cu
opera ”Bărbierul din Sevilla” de Gioachino
Rossini, după comedia cu același nume,

scrisă de Pierre Beaumarchais. Din distri-
buția spectacolului, a cărui regie aparține
lectorului universitar Ligia Ghilea, de la
Academia de Muzică ”Gheorghe Dima”
din Cluj-Napoca, fac parte Mihai Irimia,
tenor la Opera Română Brașov (contele
Almaviva), Ioan Vrăsmaș, bas, asociația
Opera Vox(Don Bartolo), Cristina Simio-
nescu, soprană la Opera Română Iași
(Rosina), Svilen Nikolov, bariton la Opera

de Stat din Varna – Bulgaria (Figaro),
Marius Chiorean, bas la Opera Română din
Cluj-Napoca (Don Basilio), Anca Aluaș,
mezzosoprană la Opera Română din Cluj-
Napoca (Berta). Acompaniamentul muzi-
cal, orchestra și corul asociației Opera Vox,
dirijor Leonard Dumitriu, acompaniament
recitative corale, Adela Bihari.       

La conferința de presă desfășurată luni, 13

noiembrie, la Primăria din Turda,  preșe-
dintele asociației Opera Vox, solistul Ioan
Vrăsmaș, a precizat că ”la Turda nu s-a mai
jucat, de 25 de ani, un spectacol de operă da
capo al fine”. Prezent la conferința de
presă, din partea gazdelor ”Săptămânii liri-
ce” alături de directorul Casei de Cultură
din Turda, profesoara Ana Sevan, de direc-
torul general al salinei, Simona Baciu, pri-
marul Turzii, Cristian Matei, a declarat că
se arată încântat de colaborarea cu asociația
Opera Vox, organizator al evenimentului și
că sunt îndeplinite toate condițiile pentru ca
parteneriatul dintre asociația condusă de
Ioan Vrăsmaș și instituțiile de cultură din
subordinea autorităților turdene să continue
și pe viitor. 

La conferința de presă au participat și
cursanții care iau parte la lecțiile de
interpretare vocală predate, în cadrul
”Săptămânii lirice” de către baritonul
italian Alfio Grasso. Pe lângă cursanții din
străinătate, la master-class-ul susținut de
solistul de operă italian la Turda participă
profesori și tineri absolvenți români, din
București, Arad, Iași, Cluj-Napoca și Satu
Mare. Printre cursanți se află și profesorul
de muzică turdean Sebastian Zăhan,
precum și membri ai clubului de canto al
Casei de Cultură din Turda, condus de
acesta.

P
Emil HĂLĂŞTUAN
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Administrația turdeană va cheltui zeci de mii
de euro pentru lumina de sărbători

n acest an, cu prilejul
sărbătorilor de iarnă,
autoritățile publice tur-
dene vor cheltui peste 77

de mii de euro, pentru iluminatul
festiv. Din această sumă, pentru
cumpărarea de echipamente lumi-
noase s-au alocat peste 53,5 mii
de euro, iar pentru montarea și
demontarea instalațiilor de ilumi-
nat ornamental se vor cheltui circa
23,7 mii de euro. Sumele includ și
TVA aferentă.

În acest an, sistemul de iluminat
festiv de sărbători se va extinde pe
toate arterele principale de
circulație din Turda, precum și în
parcurile Teilor, respectiv Tinere-
tului. În acest ultim parc se va
desfășura și ediția 2017 a Târgului
de Crăciun. 

Pentru a putea suporta cheltuiala
prilejuită de asigurarea ilumina-
tului festiv de sărbători în această
iarnă, forul deliberativ turdean a
suplimentat cu 360 de mii de lei
suma destinată iluminatului pu-

blic, în bugetul de cheltuieli afe-
rent anului în curs. Banii provin
din suma de peste 1,5 milioane de
lei, cu care au crescut veniturile
bugetului Turzii, datorită supli-
mentării, cu 935 de mii de lei a
cotelor și sumelor defalcate din
impozitul pe venit alocate Turzii
în luna octombrie, precum și
sumelor încasate în plus de
Direcția de impozite și taxe locale
din Primăria Turda, în contul
impozitelor și taxelor pe proprie-
tate precum și a altor impozite și
taxe locale.  

În 2018, pentru iluminatul festiv
de sărbători, la Turda se vor chel-
tui circa 17 mii de euro, la fel și în
anul 2020. În 2019, suma cheltu-
ită în acest scop va depăși 30,5
mii de euro.

Pentru 2017 și pentru următorii
trei ani, contribuabilii turdeni vor
plăti peste 142 de mii de euro
pentru iluminarea festivă de săr-
bători a orașului. 

Banii vor intra în contul societății
REEA Procons Serv SRL, al cărui

contract încheiat cu municipiul
Turda în anul 2010, avea o val-
oare de peste 2,82 milioane de
euro, pentru zece ani. 

La ședința extraordinară de vineri,
17 noiembrie, membrii Consiliu-
lui local Turda au aprobat ”actu-
alizarea valorii contractului” cu
peste 51 de mii de euro, astfel că
valoarea contractului de delegare
a iluminatului public în Turda a
crescut la peste 2,87 milioane de
euro, pentru o perioadă de zece
ani, din 2010 până în 2020.  

Î
Emil HĂLĂŞTUAN

Conducerea Salinei din Turda intenționează 
să modernizeze și Mina Iosif

n viitorul apropiat, în circuitul tu-
ristic al Salinei din Turda ar putea
intra și Mina Iosif. Dacă studiul de
soluție pentru introducerea Minei

Iosif în circuitul perimetrului acccesibil
vizitatorilor, agreat atât de către conducerea
Salinei, respectiv de președintele Consi-
liului de Administrație al societății, inginer
Dorin Apahidean, cât și de către directorul
general, Simona Baciu, dar apreciat și de
către primarul Turzii, Cristian Matei, va
constitui baza pentru întocmirea studiului
de fezabilitate, s-ar putea ca, într-un viitor
nu prea îndepărtat, turiștii să poată vizita și
Mina Iosif, pe lângă minele Rudolf și
Terezia, ce fac parte din ”salba de bijuterii”
a Salinei din Turda.

În studiul de soluție, realizat de către arhi-

tecții Cornelia și Marius Danciu, aceiași
care au creat viziunea futuristă ce a
constituit planul după care s-au executat
lucrările de modernizare ale Salinei din
Turda, se prevede mărirea suprafeței desfă-
șurate a Minei Iosif, prin amenajarea a șase
nivele. Odată finalizată construcția acesto-
ra, suprafața desfășurată a minei va crește,
de la 3 mii, la circa 8 mii de metri pătrați,
au explicat cei doi arhitecți. 

Pe cele șase nivele preconizate a se amena-
ja în Mina Iosif se vor amplasa o sală de
conferințe, un centru de tratament cu
aerosoli, un teren de sport, precum și alte
dotări destinate uzului turiștilor care vor
vizita mina. Legătura între nivele se va
asigura cu un ascensor central. Cabina lif-
tului va avea o capacitate de 15-20 de
persoane, au precizat arhitecții Cornelia și
Marius Danciu, echipa mamă-fiu care a

întocmit studiul de soluție pentru moder-
nizarea Minei Iosif.

La suprafața minei se va construi un punct
de observație, dar accesul turiștilor se va
putea face numai prin interior, au subliniat
autorii studiului de soluție pentru moder-
nizarea Minei Iosif, din Salina Turda,
prezentat, în premieră, săptămâna aceasta,
conducerii societății ce administrează ocna
turdeană, autorităților publice locale și pre-
sei. Primarul Turzii, Cristian Matei,
apreciază drept benefic faptul că planul de
moderni-zare a Minei Iosif va fi proiectat
de aceiași arhitecți (Cornelia și Marius
Danciu) care au conceput planul
modernizării minelor Rudolf  și Terezia,
din perimetrul destinat vizitării în Salina
din Turda. 

Lucrările de modernizare a salinei turdene,

ce a beneficiat de o finanțare neramursabilă
de circa 5 milioane de euro, alocată în acest
scop din fonduri Phare, s-au încheiat în
anul 2009. Deși proiectul de modernizare
s-a întocmit în perioada în care la condu-
cerea administrativă a Turzii se afla un pri-
mar social-democrat (Virgil Blasiu), iar
finanțarea s-a obținut în mandatul Guver-
nului Tăriceanu, panglica inaugurală a fost
tăiată de un trio PDL: premierul, la acea
vreme, Emil Boc, ministrul Dezvoltării
Regionale și a Turismului, Elena Udrea și
primarul, pe atunci ”portocaliu” al Turzii,
Tudor Ștefănie. De fapt, ideea includerii
salinei în circuitul turistic i-a aparținut
acestuia din urmă, iar Tudor Ștefănie a
început punerea sa în practică încă din anii
1991 – 1992, când deținea funcția de direc-
tor al societății comerciale Turism Arieșul,
din Turda, pe atunci societate cu capital
public. 

Î
Emil HĂLĂŞTUAN
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Viorel Chirea: Iconografia populară în zona Oltului de Jos

uzeul de Istorie din
Turda găzduiește o
expoziție de ”icoană și

manuscris” realizată de către
artistul plastic Viorel Chirea, din
Caracal. Doctorand al Universi-
tății Naționale de Arte din
București, cu un masterat în artă
sacră și licențiat în istorie, Viorel
Chirea, fost elev al profesoarei dr.
Cristina Oprea, la Școala
Populară de Artă din Craiova,
înfățișează în expoziția vernisată
miercuri, 15 noiembrie, la Muzeul
de Istorie din Turda, iconografia
populară din zona Oltului de Jos. 

Pe lângă icoanele realizate într-o

paletă cromatică în care predo-
mină culorile roșu, albastru, verde
și ocru, printre care se află și cele
ale Sfântului Ierarh Nicolae, Buna
Vestire sau Sfinții Arhangheli
Mihail și Gavril, o prezență ine-
dită în expoziția lui Viorel Chirea,
față de ceea ce înfățișează expo-
zițiile cu aceeași temă, organizate
la Turda în ultimii ani, o repre-
zintă câteva ”file” din Manus-
crisul zugravului.

”Opera zugravilor și iconarilor
populari de la sfârșitul secolului al
XVIII-lea și începutul secolului al
XIX-lea, care constituie, peste
ani, o vie mărturie a credinței și a
tradiției creștine din zona Oltului
de Jos-Romanați” face obiectul

demersului realizat de către Viorel
Chirea, prin intermediul expozi-
ției ”Iconografia populară în zona
Oltului de Jos). 

Manuscrisul, sau caietul de mo-
dele al zugravului iconar surprin-
de întreaga pregătire artistică a
acestuia. Dar, la fel ca și în cazul
unui jurnal, caietul zugravului
iconar mai conține și observații
despre aspectele vieții sociale și
despre evenimentele la care artis-
tul a fost martor. 

”În acest context, demersul meu
vizual ține să evidențieze princi-
palele centre de interes ale icono-
grafiei populare din zona Oltului
de Jos, precum și încercarea de a

restaura un caiet volant de modele
iconografice”, a explicat Viorel
Chirea subiectul expoziției sale. 

Aceasta rămâne deschisă publicu-
lui, la Muzeul de Istorie din
Turda, până în 12 ianuarie.
Expoziția de icoană și manuscris a
lui Viorel Chirea se poate vizita
de marțea până duminica, între
orele 10 – 17, conform programu-
lui de vizitare al Muzeului de
Istorie din Turda.

La vernisarea expoziției, eveni-
ment deschis de către Anita
Fulop-Miklos, responsabilul cu
relațiile publice al muzeului tur-
dean, au vorbit profesoara
Cristina Oprea, doctor în istoria

artelor și viceprimarul Turzii,
Lucian Nemeș. Deoarece verni-
sarea expoziției a coincis cu prima
zi din Postul Crăciunului, autorul
acesteia, artistul plastic Viorel
Chirea, a susținut și un minirecital
de colinde românești. 

Printre primii vizitatori ai expo-
ziției s-au aflat scriitorul Mircea
Ion Casimcea, artiștii plastici
turdeni, Gavril Nechifor și Flaviu
Bugnariu, profesoara pensionară
Maria Bocoș, pasionată de creația
literară și un grup de circa 20 de
elevi din clasa a IX-a B a Cole-
giului Tehnic din Turda, veniți la
muzeu împreună cu profesorul
lor, Răzvan Neagu, doctor în isto-
rie.

M
Emil HĂLĂŞTUAN

Proiect Erasmus+ la Şcoala Mihai Viteazu Câmpia Turzii

coala Gimnazială “Mihai Vitea-
zul” Câmpia Turzii implemen-
tează în perioada 2 octombrie

2017-1 octombrie 2019  proiectul
Erasmus+, cu nr–2017-1-TR01-KA219-
046238_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

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 au avut diferite activităţi,
în colaborare cu profesorii şi elevii din

şcoală. Prima zi (13 noiembrie 2017) a fost
dedicată unui eveniment de lansare a
proiectului, în care s-au prezentat
instituţiile partenere, activităţile, rezultatele
precum şi impactul aşteptat. De asemenea,
s-au organizat activităţi de cunoaştere şi
relaţionare, deoarece a fost prima întâlnire
transnaţională a acestui parteneriat.

Ş
Sergiu JUCAN
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A doua femeie pilot de supersonic din Forţele Aeriene
Române lucrează la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii

imona Măierean a fost
prima femeie pilot de
supersonic din istoria

Forţelor Aeriene Române. 

Ei bine, chiar dacă ea a trecut de
ceva vreme la manşa Spartanului,
are acum o urmaşă. 

Locotenent Romina Mîrza a efec-
tuat recent primul ei zbor în
simplă comandă pe Mig-21 Lan-
cer şi a devenit astfel a doua
femeie pilot de supersonic din
Forţele Aeriene Române.

Cariera Rominei începe cu admi-

terea în Academia Forţelor Aeri-
ene, acolo unde a intrat prima, cu
9.85 la examenul de admitere,
urmând cu zborul cu IAK-ul de la
Bobocu şi ajungând până la
trecerea pe Şoim de la Bacău. 

Ajunsă în Baza 71 Aeriană de la
Câmpia Turzii, Romina Mîrza, de
loc din comuna Taga, judeţul
Cluj, practic o localnică, a făcut
trecerea pe Mig-ul 21 Lancer, iar
recent a zburat pentru prima dată
în simplă comandă, devenind a
doua femeie pilot de supersonic. 

Sursa: aviatiamagazin.com

S

E vremea cititului!

entru formarea obișnuinței de a citi și de a frecventa
biblioteca publică, la Secția pentru Copii a Filialei
Oprișani a Bibliotecii Municipale ”Teodor Mură-

șanu” s-a încheiat prima etapă a Proiectului de educație pentru
lectură ”E vremea cititului!” Aceasta s-a desfășurat între 13
octombrie și 13 noiembrie 2017 și a avut 68 de copii  partici-
panți care au lecturat 7965 de pagini.

La sfârșitul perioadei stabilite pentru lectură, în urma întâlnirii
de la bibliotecă pentru discuția despre personajele, acțiunea și
numărul paginilor citite, s-au stabilit și câștigătorii etapei I,
care au fost recompensați cu cărți și diplome: Daria Cosmina
Cloţa, clasa a V-a A (prof. Monica Rad) şi Andreea Gherman,
clasa a III-a B (prof. Marcela Oltean) de la Şcoala Gimnazială
Horea, Cloşca și Crişan; Mădălina Gheţi, clasa a IV-a A (prof.
Laura Şuteu) de la Şcoala Andrei Şaguna – Structura şcolară
primară Waldorf.

Etapa a  II-a a proiectului se va desfășura între 18 noiembrie
și 18 decembrie, participanții fiind copiii din clasa a II-a C (
prof. Florentina Moldovan), clasa a III-a C (prof. Adela
Bartha) şi clasa a IV-a A ( prof. Stanca Bărăian Surd) de la
Şcoala Gimnazială ”Ioan Opriş”.

Proiectele de educație pentru lectură  destinate copiilor ocupă
locul principal în cadrul obiectivelor instituției referitoare la
educația non-formală deoarece, din punct de vedere social și
educational, bibliotecile publice joacă un rol foarte important
în formarea gustului și al practicilor de lectură. Ele oferă acces
gratuit la cărți, impulsionând crearea de practici uzuale de
lectură și inculcând lectura ca o valoare personală și socială.

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

n târgul de toamnă desfășurat
duminică, 12 noiembrie, la
Viișoara, vântul a suflat a
pustiu. Țăranii din satele

învecinate au încercat să vândă, fără
mari șanse de reușită, câteva vaci,
cel mult 15 și câțiva viței, tot așa,
vreo 10-15. 

În ciuda prețurilor relativ mici, de 2
mii – 3 mii de lei pentru o vacă și de
800, până la cel mult 1500 de lei,
pentru un vițel, multe din puținele
animale oferite spre vânzare  la târ-
gul de toamnă de la Viișoara s-au
întors, duminica trecută, în grajdu-
rile din care au plecat dimineața.
Caii se vindeau cu două, trei mii de
lei, bucata, dar deși oferta la aceste
animale a fost mai bogată, cumpă-
rătorii au cam lipsit din târgul de la
Viișoara. 

Oile și porcii au absentat cu desă-
vârșire din târg. Un ”târgoveț” din
Urca, celălalt sat al comunei Viișoa-
ra, spunea că lipsa porcilor nu
trebuie să mire pe nimeni. 

”De doi ani i-am vândut pentru pre-
țuri de nimic, cu 5-6 lei kilogramul,
pe picioare și mulți țărani au
renunțat să mai crească porci. Acum
vin oameni din alte părți, care caută
porci. Ne bat în poartă, dar puțini au
noroc să găsească porci de vânzare.
Și prețurile au urcat, anul acesta, la
9-10 lei, kilogramul de carne, în
viu”, a precizat omul.

Dacă porcii lipsesc din târguri, în
schimb pe site-urile de vânzări-
cumpărări abundă ofertele de carne
de porc. În județul Cluj, porcii se
vând pentru prețuri de 9-12 lei, kilo-
gramul de carne, în viu. În zona
Bucureștiului și în județele Ilfov și

Giurgiu porcii se vând cu prețuri ce
oscilează între 7 și 10 lei, kilogra-
mul, în viu, sau ”pe picioare” cum se
mai spune prin Transilvania. Cei mai
ieftini porci se găsesc, potrivit ofer-
telor de pe site-urile de profil, în
județul Buzău, unde ”jertfa de Ignat”
se vinde și cu 5 lei, kilogramul, în
viu.

În ceea ce privește porcii crescuți cu
mâncare ”bio” și cei din soiurile cu
conținut redus de colesterol, aceștia
se vând cu prețuri mai mari. Astfel,
porcii vietnamezi se vând cu 12-15
lei, kilogramul ”pe picioare”. 

Pentru porcii din rasa ”mangalița” se
cer prețuri ce oscilează între 14 și 15
lei, kilogramul de carne, în viu, iar
porcii despre care se afirmă că au
fost hrăniți cu alimentație ”bio” ca la
”mama acasă” se vând cu 15 lei,
kilogramul ”pe picioare”.                   

Î
Emil HĂLĂŞTUAN

TUTUN, ŢIGĂRI, ACCESORII ŢIGĂRI, 
CAFEA, BĂUTURI, RĂCORITOARE

ZIARE, REVISTE, CĂRŢI
LOTO-PRONO, PLĂŢI FACTURI

Câmpia Turzii, Piaţa Unirii, Hala agroalimentară (Piaţa Mare)
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EDITORIAL
Despre pretenții

O poveste pentru Moş Crăciun 

e peste 25 de ani, turde-
nii reproșează adminis-
trației locale lipsa de

interes pentru înnoirea orașului.
Casa de cultură veșnic în cons-
trucție, străzile din ce în ce mai
bogate în gropi și leit-motivul ”în
Turda nu ai ce face, nu ai unde să
mergi!”, repetat adesea până la
saturație, au reprezentat, ani la
rând, un fel de semne de recu-
noaștere, de includere a localității
în categoria ”locurilor unde nu se
întâmplă nimic”. 

Dar, tot de-a lungul timpului con-
știința turdenilor, a celor care au
rămas acasă, într-un oraș a  cărui
populație a scăzut, de la 61 de mii
de locuitori în 1989, la ceva mai
mult de 43 de mii, în 2011, s-a
dezvoltat. Trăitori la Turda, oame-
nii vor atributele necesare confor-
tului urban, de care fiecare așteap-
tă să se bucure, asemenea clujeni-
lor, sibienilor, timișorenilor, bra-
șovenilor sau, de ce nu, a bucu-
reștenilor.

Însă de aici încolo, încep proble-
mele. Povestea răsștiută de toată
lumea în micro, la nivelul unei
familii, își păstrează valabilitatea

și la dimensiunile unei comunități
precum cea turdeană. Pentru spo-
rirea gradului de confort personal,
în ceea ce îi privește, oamenii vor,
ba un autoturism, ba o casă mai
spațioasă, ba fie măcar un telefon
mobil, mă rog, acum un smart-
phone mai acătării. 

Dar toate astea costă. Toate pre-
supun cheltuieli suplimentare ce
trebuie suportate din bugetul
personal. Așa stau lucrurile și în
cazul unei comunități, urbane în
cazul de față.

Turdenii trebuie să conștientizeze
că sporirea gradului de confort
urban costă. Și cu toate ”baloa-
nele de oxigen” reprezentate
pentru bugetul orașului de fon-
durile nerambursabile, înnoirea
Turzii, alinierea municipiului la
standardele confortului urban, așa
cum se vede acesta de la nivelul
secolului XXI, presupune și un
efort financiar sporit al contri-
buabilului local. 

Iată, linia pe care merge adminis-
trația locală, care recurge la
schimbări de o anvergură nemai-
întâlnită la Turda până acum, îi
uimește pe unii și îi nemulțumește
pe alții. 

Cea mai proaspătă provocare
propusă de autoritățile turdene în
acest sens o reprezintă înnoirea
”iluminatului festiv” al orașului
cu ocazia sărbătorilor de iarnă.
Schimbarea corpurilor de ilumi-
nat ornamentale, vechi și adesea
categorisite ”de prost gust” în anii
anteriori, precum și extinderea
rețelei de iluminat festiv dincolo
de ”granițele” zonei centrale a
orașului presupune cheltuieli mai
mari decât de obicei. Astfel, în
ultima ședință, cea de vineri, 17
noiembrie, a forului deliberativ
turdean, s-a aprobat cheltuirea
sumei de circa 77 de mii de euro
pentru asigurarea iluminatului
festiv al orașului, la apropiatele
sărbători ale iernii 2017-2018.

Sigur, opoziția din Consiliul local,
rol  asumat de grupul celor cinci
consilieri liberali, a criticat lar-
ghețea cu care majoritatea PSD-
ALDE-PRM consimte să cheltu-
iască banii comunității. Dar felul
în care liberalii au abordat această
problemă  nu pare cel mai potri-
vit în cazul particular al ilumina-
tului festiv de sărbători. 

În primul rând, ansamblul pro-
blemei viza suma necesară pentru
patru ani, din 2017 până în 2020,

or dacă acum se vor cheltui 77 de
mii de euro, pentru anii 2018 și
2020 s-au prevăzut câte 17 mii de
euro, iar în 2019 se vor cheltui
circa 30 de mii de euro pentru
asigurarea iluminatului festiv
public din Turda, cu prilejul
sărbătorilor de iarnă. La un total
de 142 de mii de euro în patru ani,
rezultă o medie anuală de mai
puțin de 40 de mii de euro. Este
suma prea mare, sau prea mică? 

Asta depinde de cum se vor
cheltui banii, ceea ce se va
răsfrânge asupra felului în care va
arăta Turda la apropiatele sărbă-
tori ale iernii.

Apoi, orice cheltuială făcută de
autorități pentru sporirea zestrei
edilitare a orașului va produce
beneficii, în timp. Aproape toată
lumea pedalează pe varianta dez-
voltării Turzii cu ajutorul turis-
mului. Și iată, într-un an și jumă-
tate, perioadă scursă de la alege-
rile locale din 2016, când alegă-
torii turdeni ”au schimbat maca-
zul” preferințelor politice, de la
democrat-liberalii portocalii care
s-au adăpostit sub pulpana
galben-albastră a liberalilor sadea,
înspre social-democrație, lucrurile
au început să se miște în direcția

dezvoltării obiectivelor ce pot
determina o creștere a afluenței
turiștilor înspre Turda. 

Factorii decidenți la nivel local, a
căror structură a rezultat ca
expresie a voinței alegătorilor tur-
deni, atât a celor care au votat, cât
și a celor care nu au participat la
scrutinul din vara anului 2016 și-
au asumat un program de ges-
tionare a problemelor edilitare din
Turda. Rolul opoziției nu este cel
de a obstrucționa derularea pro-
gramului, ci de a veghea la corec-
titudinea înfăptuirii acestuia și de
”a-i trage de mânecă” pe edili, nu
când aceștia încearcă să con-
cretizeze obiectivele propuse, ci
tocmai invers, când s-ar constata
deraieri de la înfăptuirea obiec-
tivelor edilitare propuse, prin care
majoritatea a obținut girul comu-
nității locale pentru administrarea
Turzii până în anul 2020.  

Obținerea unui grad sporit de con-
fort urban presupune cheltuieli
suplimentare. Problema nu o
reprezintă faptul că se cheltuiesc
bani, pentru că bani s-au cheltuit
tot timpul. Cuantificarea rezulta-
tului acestor cheltuieli se face prin
măsurarea foloaselor rezultate
pentru comunitate. 

D
Emil HĂLĂŞTUAN

n scopul susținerii și  dezvoltării creativității
în rândul copiilor, Biblioteca Municipală
”Teodor Murășanu” invită copiii cu vârsta
între 8 și 10 ani să participe la activitatea de

creație ” O poveste pentru Moș Crăciun”, ediția a IX-a,
2017.

Dragi copii,
Știți deja că Moş Crăciun  este un foarte bun prieten al
copiilor! Prin urmare, pe lângă faptul că adoră să
confecționeze jucării și tot felul de surprize pentru voi,
este și un mare amator de povești și un cititor pasionat.
La Polul Nord cărțile ajung mai greu și lui îi place să
citească în mod deosebit poveștile pe care le creați voi.
Ajutați-l să-și petreacă serile cât mai plăcut! Inventaţi o
poveste, scrieţi-o şi aduceţi-o la una din secţiile pentru
copii ale Bibliotecii Municipale „Teodor Murăşanu”, la
cea din centru - Str. Coşbuc nr. 2, sau la cea din
Oprişani - str. Tineretului nr.6 (la parterul clădirii fostu-
lui internat din curtea liceului Liviu Rebreanu), până în
data de 28 noiembrie 2017. Puteţi să împodobiţi
povestea şi cu desene şi nu uitaţi să vă scrieţi numele,
clasa şi şcoala la care învăţaţi. 

Poveștile sunt destinate lui Moș Crăciun, dar asta nu
înseamnă că el trebuie să fie și personajul din povestea
creată de voi !  

Moş Crăciun ştie că voi sunteţi foarte talentaţi şi plini
de imaginaţie şi că nu îl veţi dezamăgi. Va trece pe la
bibliotecă şi va lua cu el cele mai frumoase  dintre
poveştile scrise de voi  pentru care va lăsa în schimb un
mic premiu. O să vă ținem la curent cu lista
premianților care va fi postată pe pagina web a
bibliotecii, rubrica anunțuri, în preajma zilei de 6
decembrie.

Vă aşteptăm!

Contact: Biblioteca municipală, tel. 0264-313837

Î

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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Cvartetul Transilvan cântă în cvintet, la Turda
ici nu se vor fi stins
ecourile ”Săptămânii
lirice turdene” că un alt

regal muzical îi va răsfăța pe
melomanii turdeni. Marți, 21
noiembrie, de la ora 18, la Teatrul
Aureliu Manea va avea loc
concertul cameral susținut de
Cvartetul Transilvan. 

Spre deosebire de alte dăți când
au mai oferit spectacole publi-
cului turdean, de această dată
membrii Cvartetului Transilvan,
violoniștii Gabriel Croitoru și
Nicușor Silaghi, respectiv Marius
Suărășan, la violă și Vasile Jucan,
la violoncel, vor cânta în cvintet. 

Astfel, împreună cu Dorin Mâtea,
la violă, din Geneva, Elveția,
cvartetul de stat al Filarmonicii
”Transilvania” din Cluj-Napoca,
va cânta o compoziție a lui
Wolfgang Amadeus Mozart,
pentru cvintet cu două viole, iar
cu violoncelistul Kostyak Emeric,
din Basel, Elveția, membrii
Cvartetului Transilvan vor inter-
preta Schubert în C Major – D
956, op. postum 163, pentru
cvintet cu două violoncele.   

Fondat în anul 1987, Cvartetul
Transilvan a obţinut, într-o peri-
oadă relativ scurtă de timp, nume-
roase premii și distincții națio-
nale, printre care premiul I la
Concursul național pentru cvarte-
te de coarde „Gheorghe Dima”
Premiul Asociației Criticilor
Români și Premiul Uniunii Com-
pozitorilor din România. 

La numai doi ani de la formare,
datorită nivelului profesional de

excepție, Cvartetul Transilvan a
dobândit statutul de cvartet de stat
al Filarmonicii „Transilvania”. 

Absolvenți ai Academiei de Mu-
zică „Gheorghe Dima” membrii
fondatori ai cvartetului, Nicușor
Silaghi, Marius Suărășan și Vasile
Jucan s-au perfecționat în inter-
pretarea camerală, în perioada
studiilor universitare, cu persona-
lități importante, printre care
Wilhelm Georg Berger (Româ-
nia), Gerhard Schultz și Thomas
Kakuska (membri ai Cvartetului
Alban Berg).

Participarea lor la Festivalul
„Orlando” din Kerkrade, în anul
1990, a reprezentat lansarea
ansamblului pe scenele interna-
ționale. Cvartetul clujean a fost
remarcat de Earl Carlyss, membru
al Cvartetului Juilliard, care i-a
invitat pe interpreți să participe la
Festivalul din Aspen (Colorado,

1991), oferindu-le și o bursă de
specializare în cadrul Centrului de
Studii Avansate pentru Cvartete
de Coarde. Cu Earl Carlyss ca și
mentor, membrii cvartetului de
stat al Filarmonicii ”Transilvania”
din Cluj-Napoca s-au perfecționat
la centrul din Aspen timp de trei
ani consecutiv, cu o serie de
ansambluri de talie mondială, pre-
cum Emerson String Quartet,
American String Quartet,
Cleveland String Quartet sau
Mendelsohn String Quartet. Din
anul 1998, Cvartetul Transilvan îl
are în componență, la vioara I, pe
Gabriel Croitoru (din ansamblu
au mai făcut parte şi violoniştii
Cristian Tănase şi George Dudea),
unul dintre cei mai valoroși
violoniști români ai perioadei
actuale, care îmbină cu succes o
carieră solistică de excepție cu
rafinamentul interpretării came-
rale. Pentru meritele sale artistice
deosebite, statul român i-a acordat

lui Gabriel Croitoru privilegiul de
a cânta pe vioara Guarneri del
Gesù („Catedrala”), care i-a apar-
ținut lui George Enescu.

Cvartetul a participat la festivaluri
internaționale de prestigiu, pre-
cum Aspen Music Festival,
Ravinia Festival, sau la cele din
Aldeburgh, Bath, Edinburgh, Bel-
fast, Kuhmo, Bad Gleichenberg,
Salzburg, Chemnitz, Salamanca,
Eche-sur-Alzette, Aix-en-Provence.

Cu prilejul concertelor susținute
în străinătate, Cvartetul Transil-
van a evoluat în săli de concert
renumite: Wigmore Hall (Lon-
dra), Pleyel (Paris), Queens Hall
(Edinburgh), Snape Maltings
Concert Hall (Aldeburgh),
Wheeler Hall (Aspen), Mandel
Hall (Chicago), Wilshire Ebel
Theatre (Los Angeles), Elmwood
Hall (Belfast), Conservatoire
Royale (Bruxelles).

Printre muzicienii consacrați care
au colaborat cu Cvartetul Transil-
van se numără Rudolf Firkušný,
Michel Bourdoncle, Rita Sloan,
Erik Friedman, Luz Leskowitz,
Sharon Bezaly, Jeremy Menuhin,
Vladimir Mendelssohn, Dejan
Lazic, Götz Teutsch, János Bálint,
Ştefan Ruha, Valentin Gheorghiu,
Dan Grigore, Marin Cazacu,
Dana Borşan, Aurel Marc,
Adriana Bera, Daniel Goiţi, Mihai
Ungureanu, Mirel Iancovici,
Sherban Lupu, Aurelian Octav
Popa, Cristina Anghelescu.

Repertoriul Cvartetului Transil-
van include creații ale marilor
compozitori clasici, romantici,
moderni și contemporani (inclu-
zând realizarea unui mare număr
de prime audiții absolute). În cei
peste douăzeci și cinci de ani de
activitate artistică, 

Cvartetul Transilvan a susținut
peste 2 mii de concerte. 

A reprezentat totodată România,
prin concerte organizate cu ocazia
evenimentelor importante și a
întâlnirilor diplomatice de la
Consiliul Europei sau de la
Comisia Europeană, precum și cu
prilejul unor vizite prezidențiale
și aniversări naționale.

Pe lângă activitatea artistică,
membrii Cvartetului Transilvan
îndrumă în prezent o serie de
tineri valoroși prin activitatea
didactică pe care o desfășoară în
cadrul Academiei de Muzică
„Gheorghe Dima” și a Univer-
sității de Muzică din București.
(https://filarmonicatransilvania.ro
/despre/cvartetul-transilvan)

N
Emil HĂLĂŞTUAN

“Festivalului Jocului Fecioresc 
din Transilvania”, la Câmpia Turzii 

entrul Județean pentru Conser-
varea și Promovarea Culturii
Tradiționale Cluj, instituție de

cultură aflată în subordinea Consiliului
Județean Cluj, în parteneriat cu Primăria
Municipiului Câmpia Turzii, a organizat
sâmbătă, 11 noiembrie 2017, începând cu
ora 17.00, la Palatul Cultural „Ionel
Floașiu” din Câmpia Turzii, cea de-a
XXXII-a ediție a ,,Festivalului Jocului
Fecioresc din Transilvania”.

În cadrul festivalului au evoluat, în fața
unei săli pline de iubitori de folclor, ansam-
blurile folclorice Datina Turdeană, Comori
Ardelene, Țarina și Mugurii Țarinei din
Turda, Mugurelul și Ardeleana ale Centru-
lui Cultural din Câmpia Turzii, Izvorașul
Turenilor din Tureni, Șoimii Carpaților din
Florești, Fiii moților și Rügyek ale Casei de
Cultură din Mihai Viteazu. De asemenea,
cei prezenți s-au putut bucura și de
formațiile de jocuri și obiceiuri
tradiționale: Zorile și Taraful Tradițional
din Mociu, dar și Urca, ce aparține comunei

Viișoara.

Festivalul și-a propus să valorifice și să
promoveze jocul tradițional, în special
jocul fecioresc, ce se caracterizează prin
virtuozitatea și bogăția elementelor core-
grafice autentice. Ediția din acest an a
acestui festival, cu o îndelungată tradiție, a
fost prezentată de către Grigore Sâmboan.

Jocul fecioresc din România a fost înscris
în Patrimoniul Mondial UNESCO în anul
2015. În patrimoniul imaterial al umanității

se mai află Doina, Călușul, tehnicile de
fabricare a ceramicii de Horezu și Colindul
de Ceată Bărbătească.

Cel care a luptat ca Jocul Fecioresc din
România să fie înscris în Patrimoniul
Mondial UNESCO este cercetătorul Zamfir
Dejeu, prezent de asemenea la Câmpia
Turzii, care a adunat zeci de filmări, docu
mente şi fotografii despre dansurile fecio
reşti din Transilvania, pentru a se asigura că
una dintre perlele dansurilor tradiţionale
primeşte recunoaşterea internaţională meritată.

C
Sergiu JUCAN
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Interviu cu actorii Mihaela Deceanu și Valentin Oncu
âmbătă, 18 noiembrie,
ora 19.00 se va rejuca
piesa “Tragedian la Jubi-

leu” cu cea de-a doua distribuție
propusă de regizorul Muriel
Manea. Spectacolul se va juca din
nou cu casa închisă. 

Am stat de vorbă cu doi dintre
actorii ce fac parte din această
producție a Teatrului Aureliu
Manea Turda, Mihaela Deceanu
cea mai longevivă actriță a teatru-
lui turdean, și actorul Valentin Oncu.

1. Ce rol aveți în piesa „Tragedian
la Jubileu”? 
Mihaela Deceanu: În piesa mai sus
menționată joc rolul Nastasiei
Feodorovna Merciutkina.
Valentin Oncu: Rolul pe care îl
interpretez în „Tragedian la jubi-
leu” este Hirin, un contabil bătrân
și flegmatic.

2. V-ați obișnuit cu acest rol?
M.D.: De la bun început rolul mi
s-a părut extrem de interesant,
provocator, obligându-mă să
găsesc modalități deosebite de
interpretare.
V.O.: Mi se pare greu să te obiș-
nuiești cu un rol, pentru că în

momentul în care zici că te-ai
obișnuit apare și plictiseala, mono-
tonia care sunt de evitat. Personajul
e un organism viu care crește cu
fiecare repetiție sau reprezentație și
noi,ca actori, avem datoria de a ne
recrea, reinventa întotdeauna.

3. Vă definește în vreun fel sau
există ceva din caracterul perso-
najului și în voi?
M.D.: Da, regăsesc în personajul
Merciutkinăi o parte din  perseve-
rența mea! 
V.O.: Cred că unul dintre punctele
comune pe care le am cu perso-
najul ar fi dorința de liniște când se
focusează pe o anumită sarcină. 

4. Cum este să lucrați cu Muriel
Manea? 
M.D.: Muriel Manea este unul
dintre puținii regizori care știu să
respecte efortul actorului; Muriel
este capabilă să-i înțeleagă acto-
rului momentele mai puțin bune în
repetiții și în egală măsură găsește
modalități de stimulare creativă a
acestuia. Este extrem de talentată
nu numai ca regizor, dar și ca actor;
cu o ușurință fantastică îți demons-
trează prin interpretare și atitudine
ce  anume vrea de la un personaj;

face acest lucru cu atâta naturalețe
și prietenie încât nimic nu pare
forțat în relația cu actorii interpreți.
Este solară, pozitivă,  este   o bucu-
rie să fii în distribuția ei!
V.O.: Pentru mine e o plăcere fie-
care repetiție și întâlnire cu regi-
zorul și omul Muriel Manea,
pentru că mă forțează să îmi ating
limitele și să merg dincolo de zona
mea de confort. Împreună explo-
răm un univers pe care puțini
regizori îndrăznesc să-l exploateze. 

5. Ce vreti sa transmiteti 
publicului cu acest rol?
M.D. Tare mult aș dori ca publicul
să înțeleagă și din acest spectacol
că lumea este frumoasă prin
diversitatea ei, că oamenii indife-
rent de epocă, țară, sau stare
socială sunt ”speciali”, chiar dacă
au același metehne, aceleași
ambiții, același bucurii și tristeți,
aceleași vicii și virtuți diferența
făcând-o ochiul care observă. 
V.O.: Hirin vrea să evidențieze că
în fiecare dintre noi e o linie subțire
între liniște, cotidian și haos. 

Mulțumim actorilor pentru interviu
și așteptăm să-i vedem pe scenă,
sâmbătă 18 nov, ora 19.00.

S

PPEENNTTRRUU  NNOOII   PPAACCIIEENNTTUULL  CCOONNTTEEAAZZĂĂ!!

CENTRUL MEDICAL PRIVAT CLINIC MED DIAGNOSIS
DOTAT CU APARATURĂ MEDICALĂ DE ULTIMĂ
GENERAŢIE, VĂ PUNE LA DISPOZIŢIE CABINETE 
MEDICALE DE: 

- CARDIOLOGIE-ECOGRAFIE DOPPLER, 
TEST DE EFORT ŞI MONITORIZARE HOLTER 
- GINECOLOGIE-ECOGRAFIE 
- GASTROENTEROLOGIE-ENDOSCOPIE 
- NEUROLOGIE-ELECTROMIOGRAFIE 
- DERMATOLOGIE 
- UROLOGIE 
- MEDICINA MUNCII. 

TOT AICI BENEFICIAŢI DE CEL MAI PERFORMANT
COMPUTER TOMOGRAF DIN ORAŞ, 

OPERAT  ÎN PARTENERIAT CU 
CENTRUL MEDICAL TRANSILVANIA. 

SĂLI DE AŞTEPTARE CIVILIZATE, MEDICI SPECIALIŞTI
RENUMIŢI, ECHIPAMENTE  PERFORMANŢE - TOTUL
SUB COORDONAREA DOCTORULUI  FLORIN PELEA. 
DOAR LA CLINIC MED DIAGNOSIS BENEFICIAŢI ACUM
DE SERVICII MEDICALE DE SIGURANŢĂ 
ÎN TRANSPORTURI. 

PENTRU ŞOFERI PROFESIONIŞTI PENTRU ŞOFERI PROFESIONIŞTI 
DE LA PROFESIONIŞTI! DE LA PROFESIONIŞTI! 

CLINIC MED DIAGNOSIS – STRADA  LIANELOR 13 
TELEFON: 0264.30.60.22 

MICRO-feelings - expozitie 
de fotografie la Şcoala 
de Arte Tudor Jarda

upă 10 ani de lucrări, Clujul are
o instituție de cultură și educație
moder-nă - Școala de Arte

Tudor Jarda. În perioada 16-17 noiembrie
2017 a avut loc inaugurarea sediului si-
tuat pe strada Fabricii de Zahăr, nr. 51.
Din 16 noiembrie la 16:00, până la 17
noiembrie la 19:00, la sediul Şcolii de
Arte Tudor Jarda au avut loc prezentări,
vernisaje, momente artistice într-un
eveniment deosebit, cu invitați de marcă. 

„Există un raport intim între culoare şi

formă. Forma poate exista prin ea însăşi,
dar culoarea nu. Valoarea unei culori este
subliniată prin unele forme şi atenuată
prin alte forme. Nepotrivirea între formă
şi culoare nu este lipsită de armonie; din
contra, poate crea o nouă armonie, una a
tainelor nepătrunsului ascuns, a ceea ce
vedem dar nu distingem, a ceea ce simţim
dar nu atingem... Uneori mai bine definite,
alteori mai subtile, aceste forme pot
prinde viaţă prin culoare, pot fi modelate
în imaginaţia noastră şi pot crea un plus de
dinamism. Cât priveşte culoarea, aceasta
arată care sunt aspiraţiile şi speranţele
noastre” – Dan Istrate

D
Dan ISTRATE
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unicipiul Câmpia Turzii a încheiat, recent,
un protocol de colaborare cu firma ARC
Consulting, în ceea ce priveşte imple-

mentarea proiectului: “Incluziune socială şi îmbună-
tăţirea condiţiilor de viaţă a romilor şi a altor grupuri
vulnerabile” în cadrul activităţii “Employment,
Employability and Income”. 

Proiectul face parte din “Fondul Tematic pentru inclu-
ziunea romilor şi a altor grupuri vulnerabile” din
cadrul Programului de cooperare Elveţiano-Român
pentru  reducerea disparităţilor economice şi sociale
din cadrul Uniunii Europene lărgite. 

Obiectivul general al protocolului încheiat între
municipiul Câmpia Turzii şi ARC Consulting este
acela de a creşte veniturile familiilor participante prin
îmbunătăţirea aptitudinilor profesionale şi a spiritului
antreprenorial. 

Totodată, prin implementarea protocolului se are în
vedere ocuparea locurilor de muncă vacante din
Municipiul Câmpia Turzii şi din împrejurimi. 
Durata protocolului este de 12 luni. 

“Fiecare cetăţean are dreptul la o viaţă socială fără
carenţe şi greutăţi economice. Din aceste raţiona-
mente am decis să acordăm un sprijin în plus acelor
membri ai comunităţii noastre care, din diverse
motive, se află în imposibilitatea de a-şi găsi de
muncă sau de a dobândi o stare de bunăstare socială”,
afirmă primarul municipiului, Dorin Nicolae Lojigan.

M

Comunicat de presă
O şansă în plus pentru integrarea socială a persoanelor vulnerabile

din Câmpia Turzii 

n data de 11.11.2017, în inter-
valul orar 07:30 – 10:00,
lucrători din cadrul Serviciului
Public Administrare Piețe și Obor

Turda împreună cu lucrători din cadrul
Serviciului Public Poliția Locală Turda, au
efectuat activități de supraveghere, îndru-
mare și control, în Oborul din municipiul
Turda, cu ocazia târgului săptămânal
desfășurat în această locație.

Activitățile desfășurate au vizat urmă-
toarele aspecte:
- urmărirea modalității de încasare a taxei
de acces în incinta Oborului, conform tari-
felor aprobate;
- verificarea producătorilor agricoli și a
celorlați comercianți care oferă spre vân-
zare produse agricole, animale sau de altă
natură, dacă dețin documente care atestă
proveniența legală, starea de sănătate sau
îndeplinirea celorlalte condiții prevăzute de
lege;
- verificarea producătorilor agricoli care
comercializează cereale, dacă utilizează
mijloace de măsurare verificate metrologic,
respectiv de a nu utiliza alte mijloace de
măsurare care nu fac parte din Lista oficială
a mijloacelor de măsurare supuse controlu-
lui metrologic legal.

În urma activităților desfășurate, au fost
depistate un număr de două persoane fizice,
cu domiciliul în alte localități decât
municipiul Turda, care dețineau și ofereau
spre vânzare cantitatea de 0,36 m3 de
cherestea rășinoase și 112 metri liniar de
margini rășinoase, pentru care nu dețineau
documente din care să rezulte proveniența

legală a acestora, faptă care contravine
prevederilor legale din domeniul silvic,
respectiv Legea nr. 171/2010 privind stabi-
lirea și sancționarea contravențiilor silvice. 

Întrucât competența de constatare și sanc-
ționare revine lucrătorilor din cadrul
Poliției Române, cele două persoane,

împreună cu materialul lemnos, au fost
predate lucrătorilor de poliție din cadrul
Poliției municipiului Turda, care au proce-
dat la confiscarea cantității de material
lemnos menționată mai sus și predarea
acesteia la Ocolul Silvic Turda, precum și
la sancționarea contravențională a celor
două persoane.

Informăm, pe această cale, pe toți locuitorii
municipiului Turda, dar și al comunelor
învecinate, cu privire la obligativitatea de a
deține documente din care să rezulte
proveniența legală a produselor destinate
comercializării, starea de sănătate a ani-
malelor oferite spre vânzare, precum și
îndeplinirea altor condiții prevăzute de lege
(exemplu: cântărirea produselor – doar cu
mijloace de măsurare verificate metro-
logic).

Totodată, rugăm pe toți utilizatorii (comer-
cianți, cumpărători, vizitatori, etc.), ca pe
timpul cât se află în incinta Oborului Turda,
să contribuie la păstrarea curățeniei și la
respectarea celorlalte norme de conviețuire
socială, a ordinii și liniștii publice.

Șef Serviciu Administrare Piețe și Obor
Nicolae POPA 

Î
Controale în Oborul din Turda
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I&C Transilvania Construcţii
exploatează şi produce sorturi
(balast, nisip, pietriş)

Transilvania Impact
produce şi vinde betoane

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

Betoane: 0264-312453

Sorturi: 0264-286032

office@transilvaniaimpact.ro
www.transilvaniaimpact.ro

Noi îţi luminăm viaţa!

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

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

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

TANIRA

În zona Unităţii militare
petreceri private - 0752-171277

0748 239 238
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Deputatul PSD Cluj Cristina Burciu
solicită inventarierea asistenţei medicale
primare din mediul rural

eputatul social democrat
Cristina Burciu este
preocupată de situaţia

asistenţei medicale primare din
mediul rural al judeţului Cluj,
adresându-se în acest sens, printr-
o interpelare parlamentară,
ministrului Sănătăţii, Florian-
Dorel Bodog.

„Populaţia din zona rurală a
judeţului Cluj, şi de altfel din
toată ţara, întâmpină mari proble-
me din cauza insuficienţei cabi-
netelor medicale. De asemenea,
ne confruntăm cu supraaglome-
rarea centrelor de primiri urgenţe
din reşedinţele de judeţ şi oraşele
mari, unde aceşti pacienţi ajung
vrând-nevrând, neavând acces la
servicii medicale mai aproape de
casă”, a arătat parlamentarul clu-

jean, în documentul oficial trimis
conducerii Ministerului Sănătăţii. 

În cuprinsul interpelării, Cristina
Burciu a solicitat ministrului
Bodog să-i răspundă următoarelor
întrebări: „1. Care este situaţia
unităţilor medicale şi sanitare din
mediul rural, atât la nivel naţional,
cât şi în judeţul Cluj, raportat la
numărul optim?; 2. Care este
deficitul de medici şi asistenţi
medicali din zona rurală, în ţară şi
în judeţul Cluj, în comparaţie cu
media europeană a unui cadru
medical/locuitori?; 3. Ce măsuri
aveţi în vedere pentru rezolvarea
situaţiilor lipsei asistenţei me-
dicale primare, mai ales în zonele
izolate?”.

„Consider că se impune inven-

tarierea clară a acestei situaţii,
respectiv găsirea unor soluţii
pentru ca starea de sănătate a
populaţiei din mediul rural să nu
aibă de suferit”, a concluzionat
parlamentarul PSD.

Biroul de Presă al Deputatului
PSD Cluj Cristina Burciu, 
14 noiembrie 2017

D

Deputatul PSD Cluj, Cristina Burciu:
„Propunerea pensionarilor turdeni 
va fi inclusă în viitoarea lege a pensiilor”

Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, sărbătorită la Câmpia Turzii
În data de 20 noiembrie 1989 a fost semnată Convenţia ONU cu privire la drepturile
copilului, această zi devenind Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului în întreaga
lume. Cu această ocazie Asociația Civică pentru Inițiativă și Acțiune Communitară, în
parteneriat cu Clubul Copiilor din Câmpia Turzii au organizat, în data de 17 noiembrie, la
sala de spectacole a Palatului Cultural ,,Ionel Floașiu”, o manifestare artistică ai cărei
protagoniști au fost copiii de la diferite formații artistice din municipiu. Rând pe rând au
urcat pe scenă trupe de dans, soliști vocali, majorete, dar și elevi de la cercul de pian.
Pentru reușita acestei manifestări ne-am bucurat de sprijinul financiar al Asociaţiei Life
and Light Gatier.

Coordonator departament activități ACIAC, Lăcătuș Nicușor

eputatul PSD Cluj Cristina Burciu a primit
răspuns la interpelarea parlamentară
adresată ministrului Muncii şi Justiţiei

Sociale, Lia-Olguţa Vasilescu, referitoare la solici-
tarea Asociaţiei Pensionarilor şi Persoanelor Vârst-
nice „Dr. Ioan Raţiu” din municipiul Turda privind
completarea punctului IV din Anexa nr.15 la
Normele de aplicarea a Legii nr. 263/2010.

Răspunzând memoriului formulat de Asociaţia
Pensionarilor şi Persoanelor Vârstnice „Dr. Ioan
Raţiu” din municipiul Turda – preşedinte Emilia
Szilagyi, ministrul Muncii a precizat: „Ministerul
Muncii şi Justiţiei Sociale a demarat, conform pro-
gramului anual de lucru al Guvernului, o amplă
activitate de reevaluare a legislaţiei pensiilor din
România, studiindu-se posibilitatea asigurării,
pentru toţi pensionarii, a unor venituri echitabile,
corelate cu contribuţia acestora adusă în timpul vieţii
active la bugetul asigurărilor sociale de stat. În
cadrul demersului de reevaluare a legislaţiei din
domeniul pensiilor, obiectivul cheie este reprezentat
de corectarea disfuncţiilor din sistem, în scopul
reducerii deficitului bugetului asigurărilor sociale de
stat, prin eliminarea inechităţilor şi îmbunătăţirea
colectării veniturilor”.

În ceea ce priveşte solicitarea pensionarilor turdeni
ca acordul global să fie inclus în calculul pensiilor,
Lia-Olguţa Vasilescu a răspuns: „Referindu-ne la
sumele încasate pentru lucrul în „acord global”,
trebuie specificat că, anterior datei de 1 aprilie 2001,
erau reglementate mai multe forme de retribuire: în
acord sau cu bucata (acord direct, acord global,
acord indirect, acord progresiv), în regie sau după
timp, forma de retribuire pe bază de tarife sau cote

procentuale din valoarea achiziţiilor, desfacerilor sau
prestărilor de servicii. „Acordul global”, aşa cum era
reglementat de legislaţia de salarizare anterioară
datei de 01.04.2001, nu reprezenta un spor la salariu,
ci o formă de retribuire (funcţie de realizarea unui
produs, unei lucrări etc.). 

În funcţie de gradul de realizare a lucrării, durata,
gradul de reducere a cheltuielilor de producţie, etc.,
grupul de muncitori care lucrau „în acord global”,
erau retribuiţi, după caz, cu sume mai mari sau mai
mici decât salariul tarifar de încadrare. Altfel spus,
sumele primite pentru lucrul în acord global,
înlocuiau salariul tarifar de încadrare şi sub nici o
formă acestea nu pot fi considerate sporuri (a se
vedea în acest sens prevederile art. 12 din Legea nr.
5711974 privind retribuirea după cantitatea şi cali-
tatea muncii). 

Pentru a proteja, însă, acele categorii de persoane
care, lucrând „în acord global”, nu încasau salariul
tarifar, ci sume mai mici, s-a reglementat ca la sta-
bilirea pensiilor elementul de bază pentru calculul
punctajului anual să fie salariul înregistrat în
carnetul de muncă şi nu venitul efectiv realizat”.

„În prezent, este demarată o amplă activitate de
reevaluare a legislaţiei sistemului public de pensii.
Propunerea făcută a fost reţinută şi urmează să fie
analizată la modificarea Legii nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice”, a concluzionat
ministrul Vasilescu, în răspunsul trimis interpelării
deputatului Cristina Burciu.

Biroul de Presă al Deputatului PSD Cluj 
Cristina Burciu, 17 noiembrie 2017

D

Siguranța cetățeanului -
prioritate a Poliției Locale Turda!

entru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și crearea/păstrarea
unui mediu de siguranță în rândul copiilor și nu numai, pe
domeniul public, polițistii locali au acționat și în scopul

respectării prevedrilor art. 3 lit.r și ale art. 20 lit. g și lit. h din
HCL212/2005 modificat  cu HCL338/2016 privind buna gospodărire
a municipiului Turda.

Astfel, în perioada 01.11.2017 – 13.11.2017 s-a acționat și în scopul
identificării zonelor în care există câini fără stăpân și soluționarea
sesizărilor telefonice sau scrise privind existența acestor câini fără sau
cu stăpân, care de cele mai multe ori fiind pe drumul principal care
asigură accesul copiilor spre școală sau în zona locurilor de joacă,
devin agresivi.

În urma identificării acestor zone, conform celor 41 planuri de
acțiune, s-a acordat sprijin reprezentanților Centrului Ecarisaj Bogata,
aceștia ridicând din zona Micro I, Micro III-IV și zona centrală 284
câini fără stăpân. 

În urma soluționării sesizărilor cetățenilor care ridicau această
problemă a agresivității câinilor în stradă și/sau parcuri, reprezentând
4,1% din totalul sesizărilor, polițistii locali au aplicat 45 de sancțiuni
contravenționale în valoare de 16.650 lei, după cum urmează:
* 13 sancțiuni contravenționale în valoare de 5.450 lei, pentru neres-
pectarea prevederilor art.3, lit. r din HCL 212/2002 modificata prin
HCL 338/2016  ”de a nu deține în apartamente, în curțile de folisință
comună câini, pisici sau alte animale fără a avea consimțământul
majorității locatarilor de pe scara respectivă sau curtea comună” 
* 17 sancțiuni contravenționale în valoare de 6.200 lei, pentru neres-
pectarea prevederilor art. 20, lit. g din HCL 212/2002 modificata prin
HCL 338/2016  ”Plimbarea câinilor fără lesă și/sau botniță și lăsarea
lor în libertate pe străzi, locuri de agreement, lipsa igienizării, a
ridicării/colectării corespunzătoare în pungi a reziduurilor animaliere
…”
* 10 sancțiuni contravenționale în valoare de 4.200 lei pentru neres-
pectarea prevederilor art. 20, lit. h din HCL 212/2002 modificata prin
HCL 338/2016 ”Este interzis accesul persoanelor cu câini, în parcuri,
spații de joacă penrtu copii, în incinta instituțiilor de învățământ sau
orice instituție public de pe raza municipiului Turda 
* 5 sancțiuni contravenționale în valoare de 800 lei pentru neres-
pectarea prevederilor art. 2, pct. 17 din legea 61/1991 ”lăsarea în
libertate ori fără supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol
pentru persoane sau bunuri”.

Siguranța cetățeanului este o prioritate a Poliției Locale Turda, drept
urmare invităm în special proprietarii de animale de companie-câini și
iubitorii de animale, să respecte legislația în vigoare -normelele de
conviețuire socială și în special a celor privind deținerea câinilor în
apartamente/ curți, curți comune dar și plimbarea acestora pe
domeniul public. 

Contact: Poliția Locală Turda: tel.0264-317303 / 0731-300903. 
Director Executiv, Moldovan Valer 

P
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MUNICIPIUL TURDA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact
asupra mediului si a nu se supune evaluării adecvate pentru proiectul
“Construire sală de sport competiţională de nivel internaţional” în
localitatea TURDA, str. Sadionului, nr.14 , județul Cluj. Informaţiile
privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99 în zilele de: luni
între orele 09.00-16.30 şi marți-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între
orele 9,00-12,00 şi la punctul de lucru MUNICIPIUL TURDA cu se-
diul în municipiul Turda, str. P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 28, județul
Cluj. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 08.00-16.30 şi
vineri între orele 8,00-14,00, în termen de 5 zile de la publicarea
anunțului în ziar.

O săptămână teatrală 
pe gustul tuturor

Teatrul Aureliu Manea din Turda, pregătește o săptămână antre-
nantă, cu spectacole pentru toți iubitorii de artă.

Marți, 21 nov. ora 18.00, cunoscătorii muzicii clasice sunt invitați
la un extraordinar concert cameral susținut de Cvartetul Transilvan.
Veți fi purtați pe ariile lui Mozart și a lui Schubert.

Sâmbătă, 25 nov. ora 19.00, comedia este la ea acasă, gata să vă
destindă weekendul, cu piesa „Îndrăgostiții din Ancona”, un muzical
ce nu trebuie ratat. Piesa este o producție a Teatrului Aureliu Manea, în
regia lui Andrei Mihalache. Din distribuție fac parte actorii: Alexandra
Dușa, Ioan Alexandru Savu, Maria Salcă, Mihaela Deceanu, Doina
Șoproni, Călin Mihail Roajdă, Valentin Oncu / George Sfetcu, Miron
Cornel, Diana Tușa și cu participarea extraordinară a baritonului
Adonis Tanța. Acţiunea se petrece în orăşelul italian Ancona, într-o
veche piaţetă, unde apropierea dintre case şi vulcanicul sânge latin fac
imposibile păstrarea secretelor....

Duminică, 26 nov. ora 11.00, cei mici sunt așteptați la teatru. Actorii
prezintă povestea lui Ion Creangă despre fata babei cea urâtă şi rea la
suflet şi fata moşneagului cea frumoasă, harnică şi bună la suflet. O
poveste îndrăgită de toată lumea, „Fata babei și fata moșului”. 

Așadar, teatrul vă cheamă să pașiți în lumea artei.
Biletele se găsesc la agenția teatrului sau online pe www.teatrulau-

reliumaneaturda.ro

A venit din Cluj fără permis
La data de 14 noiembrie a.c., în jurul

orei 16:30, politiștii din cadrul Poliției
munici-piului Câmpia Turzii, Comparti-
mentul Rutier, au identificat un tânăr, de 25
de ani, din Cluj-Napoca, care conducea o
autoutilitară fără a avea permis de condu-
cere. Cel în cauză a fost depistat pe strada
1 Decembrie 1918, din municipiul Câmpia
Turzii.

În cauză se efectuează cercetări sub
aspectul săvârșirii infracțiunii de
conducerea unui vehicul fără permis de
conducere, faptă prevăzută de Codul penal.

Prins de poliţişti şi băut şi fără permis
La data de 16 noiembrie a.c., în jurul

orei 2:00, poliţiştii din cadrul Poliției
municipiului Turda au depistat un bărbat,
de 39 de ani, din Turda, în timp ce con-
ducea un autoturism pe strada Calea
Victoriei, fiind sub influența alcoolului.

Fiind testat cu aparatul etilotest, a
rezultat o concentrație de peste 1,00 mg/l
alcool pur în aerul expirat.

În urma verificărilor efectuate, s-a
stabilit că bărbatul nu avea permis de con-
ducere pentru nicio categorie de autovehi-
cule. 

În cauză se efectuează cercetări sub
aspectul săvârşirii infracţiunilor de  condu-
cerea unui vehicul fără permis și condu-
cerea unui vehicul sub influența alcoolului,
fapte prezăzute de Codul penal.

Țigarete de contrabandă puse în vânzare
la Turda

Polițiștii au confiscat peste 1.600 de
țigarete de contrabandă, în cadrul unei

acțiuni desfășurate pe raza municipiului
Turda.

La data de 15 noiembrie a.c., polițiștii
din cadrul Poliției municipiului Turda au
acționat în zona piețelor agroalimentare din
municipiu, pentru prevenirea comerțului
ilicit.

În cadrul acțiunii, a fost depistat un
bărbat, de 52 de ani, din Turda, care deținea
în scopul vânzării 1.600 de țigarete de
contrabandă. Țigaretele au fost ridicate în
vederea confiscării.

În continuare se fac cercetări sub
aspectul săvârșirii infracțiunii contrabandă,
faptă prevăzută de Codul vamal.

Un bebeluș de apoximativ 8 luni, 
cu capul zdrobit, găsit printre gunoaie

Polițiștii au fost sesizați vineri
dimineață în jurul orei 07:00 cu privire la
faptul că a fost găsit un bebelus mort la
rampa de la Pata Rât.

“Polițiștii au fost sesizați în această
dimineață cu privire la faptul că a fost găsit
un făt decedat la rampa de la Pata Rât. La
fața locului se află o echipă complexă de
polițiști coordonată de procurorul criminal-
ist din cardrul parchetului de pe lângă
Tribunalul Cluj. Se efectuează cercetări
pentru stabilirea împrejurărilor în care a
survenit decesul fătului și identificarea
mamei, urmând a fi luate măsurile legale”,
a declarat Carmen Jucan, purtătorul de
cuvânt IPJ.

Prins în trafic sub influenşa alcoolului 
şi a altor substanţe

În urma probatoriului administrat,
polițiștii rutieri din Turda au dispus
reținerea unui bărbat, care a fost depistat în
trafic sub influența alcoolului și a unor
substanțe cu efecte psihoactive.

La data de 29 octombrie a.c., un bărbat,
de 36 de ani, din Turda, a fost depistat con-
ducând un autovehicul pe strada Mihai
Viteazu, din municipiu, fiind sub influența
alcoolului.

La acel moment, în urma testării cu
aparatul etilotest, a rezultat o concentrație
de peste 0,70 mg/l alcool pur în aerul expi-
rat. Ulterior, analizele de laborator au
indicat faptul că bărbatul consumase și
substanțe cu efecte psihoactive. 

Prin urmare, având în vedere probato-
riul administrat, la data de 16 noiembrie
polițiștii au dispus reținerea bărbatului 24
de ore, pentru comiterea infracțiunii de
conducerea unui vehicul sub influența
alcoolului sau a altor substanțe, faptă
prevăzută de Codul penal. 

Bărbatul a fost prezentat magistraților

pentru dispunerea altor măsuri.
Bărbat din Câmpia Turzii, cu mandat 
de executare a pedepsei, prins şi dus 
la Gherla

La data de 16 noiembrie a.c., polițiștii
din cadrul Poliției municipiului Câmpia
Turzii, Biroul de Investigații Criminale, au
depistat un bărbat, de 22 de ani, din
Câmpia Turzii, pe numele căruia era emis
un mandat de executare a unei pedepse pri-
vative de libertate.

Cel în cauză are de executat 5 ani și 2
luni pentru săvârşirea infracţiunii de furt
calificat, în baza mandatului emis de către
Judecătoria Turda. Bărbatul a fost încarcer-
at la penitenciarul Gherla.

Prinşi la furat de motorină
La data de 17 noiembrie a.c., în jurul

orei 15:50, poliţiştii din cadrul Secţiei 9
Poliţiei Rurală Turda, Postul de Poliţie
Comunal Moldoveneşti, în timp ce îşi
exercitau atribuţiile de serviciu pe raza de
competenţă, au depistat doi bărbaţi, în
flagrant delict, în timp ce sustrăgeau
motorină dintr-o autoutilitară.

Astfel, un bărbat, de 42 de ani, din
judeţul Ialomiţa, în calitate de conducător
al autoutilitarei, s-ar fi înţeles cu celălalt
bărbat, în vârstă de 58 de ani, din judeţul
Alba, să îi vândă motorină.

Cei doi au fost depistaţi în parcarea
unui hotel, de pe raza comunei
Moldoveneşti, la marginea DN1 E81,
având asupra lor 50 de litri de motorină
extraşi din rezervorul autoutilitarei.

În cauză se efectuează cercetări sub
aspectul săvârşirii infracţiunii de  furt
calificat, faptă prevăzută de Codul penal.

POLIŢIA INFORMEAZĂ

TEATRUL AURELIU MANEA TURDA
ORGANIZEAZĂ CONCURS
ÎN DATA DE  11 decembrie  2017, ORELE 11.00
PENTRU OCUPAREA  URMĂTORULUI POST
CONTRACTUAL VACANT:

Referent grad prof II–1 post, 
durată nedeterminată

Condiţii specifice de participare - studii liceale  
- minim 3 ani si 6 luni vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupării postului
- experienţă în domeniul contabil

Concursul este organizat conform prevederilor
HGR 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-
cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor
de promovare în grade sau trepte profesionale ime-
diat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 

Poate participa la concurs persoana care înde-
plineşte condiţiile generale stabilite prin art. 3 din
HGR 286/2011. 

Proba scrisă/practică se va susţine în data de 11
decembrie  2017, orele 11,00 la sediul instituţiei,
interviul urmând să se desfăşoare în data de 12
decembrie 2017  la ora 11 la sediul instituţiei. 

Dosarele se depun la sediul Teatrului Aureliu
Manea Turda, Str Republicii, nr. 52, secretariat
până la data de 28 noiembrie 2017, orele 15.
Dosarele se vor verifica de către comisia de
concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor
afişa pe site şi la sediul instituţiei.

Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se
pot obţine de la Compartiment contabilitate, resur-
se umane, achiziţii publice, telefon 0264-311952.

MANAGER
CĂTĂLIN GRIGORAŞ

Concurs la Teatrul Aureliu Manea Turda
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Prin rechizitoriul nr. 2197/P/2016
al Parchetului de pe lângă
Judecătoria Turda, înregistrat în
data de 26.01.2017, cu numărul
745/328/2017 la Judecătoria
Turda, a fost trimis în judecată,
alaturi de alţi inculpaţi, inculpatul
- Morar Cosmin pentru infrac-
ţiunea de tulburarea ordinii şi
liniştii publice, art 371 Cod penal.

Prin actul de sesizare a instanţei
s-a arătat că în data de
12/13.11.2016, în discoteca
Moara cu Noroc, Câmpia Turzii,
inculpaţii au fost implicaţi într-o
altercaţie, iar persoanele de faţă
au resimţit panică, nelinişte..

S-au avut in vedere urmăatoarele
probe proces verbal percheziţie,
procese verbale de cercetare la
faţa locului,  declaraţii persoane
vătămate, certificate medico-lega-
le, declaraţii martori, declaraţii
inculpaţi, proces verbal vizionare
imagini, dvd, raport de expertiză
criminalistică, înscrisuri, proces
verbal.

Prin încheierea din data de
20.03.2017 s-a dispus începerea
judecăţii faţă de inculpaţi con-
form prevederilor art. 346 alineat
1 Cod de procedură penală.

S-au comunicat fişele de cazier
judiciar ale inculpaţilor f 11-17.
Inculpaţii au depus înscrisuri f 69-
85, f 93 – 96.

S-a comunicat adresa nr
458951/2017 a Poliţiei Câmpia
Turzii f 89-91.

În şedinţa publică din data de
26.05.2017, inculpatul Morar
Cosmin a declarat ca a comis
fapta de care este învinuit, nu
doreşte administrarea altor probe,
fiind de acord cu cele adminis-
trate în cursul urmăririi penale.(f
67).

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

Analizând materialul probator al
cauzei s-a reţinut următoarea stare
de fapt:

În data de 12.11.20116, inculpaţii
s-au aflat cu toţii la discoteca
Moara cu Noroc, Câmpia Turzii.

Potrivit imaginilor foto, fila  154,
inculpatul RBG a sosit la ora
23.45, intrând singur în local.

Apoi, la ora 23,53, conform ima-
ginilor de la paginile f 155-160,
au sosit inculpaţii DAA şi KIM,
care au oprit la intrare, discutând
cu agenţii de pază, persoana
vătămată RTA.

În decursul a câtorva minute, s-a
apropiat de ei inculpatul F, care
l-a lovit pe agentul de pază RT. În
acel moment, a intervenit şi
persoana vătămată, agent de pază
GR, inculpaţii D şi K, cu toţii
împingându-se, lovindu-se. În
conflict a intervenit şi inculpatul
Morar Cosmin, care a împins
agenţii de pază.

În aceste împrejurări, deja per-
soanele din local s-au agitat,
fetele începând să strige, să
meargă spre ieşire.

De intrare, s-a apropiat inculpatul
R, care a avut la el un pistol, cu
care a tras în sus.

Agenţii de pază l-au imobilizat pe
inculpatul R, pentru puţin timp,
acesta eliberându-se şi ieşind din
local. Agenţii de pază au folosit
bastoane şi sprayuri cu gaz pentru
a stinge conflictul.

Această stare de fapt reiese din
imaginile foto surprinse de came-
rele foto, arătate anterior, din
declaraţiile persoanelor vătămate
RT şi GR, din declaraţiile marto-
rilor BC f 180 (lumea se înghe-
suia spre ieşire, apoi s-au auzit
împuşcături), FL (a descris
începerea conflictului, a arătat că
lumea era agitată, fetele ţipau) f
199, SA f 189 (a descris
îmceperea conflictului, faptul că
s-a retras mai departe).

Inculpaţii au recunoscut comite-
rea faptelor.

Instanţa a reţinut că inculpaţii au
comis fapta spontan, fără o
pregătire prealabilă, o înţelegere
prealabilă, întrucât din probele
administrate reiese că numai in-
culpaţii D şi K au mers împreună
la local. Inculpatul R a intrat
singur, iar F şi Morar Cosmin
erau în local.

Conform art 386 Cod de
procedură penală s-a respins ca
neîntemeiată cererea de schim-
bare a încadrării juridice. Din
probele arătate nu s-a putut reţine
existenţa unei legături subiective
între inculpaţi, care să justifice
reţinerea agravantei prevăzute de
art 77 litera a Cod penal, comi-

terea faptei „împreună”, presupu-
nând că cel puţin trei dintre ei au
cunoscut că urmează a comite
această faptă.

În cauză s-a produs tulburare în
rândul persoanelor aflate în local,
acestea strigând, dorind să plece,
această stare fiind determinată de
conflictul început de inculpaţii D,
K, F , Morar Cosmin, apoi a fost
intensificată de acţiunea inculpa-
tului R.

Ca urmare a existenţei stării de
tulburare, de agitaţie publică,
fapta se încadrează în dispoziţiile
art 371 Cod penal, tulburarea
ordinii şi liniştii publice, având
gravitatea infracţiunii, fiind pro-
dus rezultatul cerut de textul
legal.

Nu se încadrează în prevederile
art 2 pct 1 legea 61/1991
(săvârşirea în public de fapte, acte
sau gesturi obscene, proferarea de
injurii, expresii jignitoare sau
vulgare, ameninţări cu acte de
violenţă împotriva persoanelor
sau bunurilor acestora, de natură
să tulbure ordinea şi liniştea
publică sau să provoace indig-
narea cetăţenilor ori să lezeze
demnitatea şi onoarea acestora
sau a instituţiilor publice), întru-
cât rezultatul cerut de prevederile
art 371 Cod penal, tulburarea
ordinii publice s-a produs.
Producerea rezultatului exclude
luarea în considerare a aplicării
prevederilor contravenţionale.

Fapta inculpaţilor nu se înca-
drează nici în prevederile art 2 pct
24 legea 61/1991 (provocarea ori
participarea efectivă la scandal, în
locuri sau localuri publice), întru-
cât rezultatul produs completează
acest conţinut, atrăgând o înca-
drare juridică distinctă, art 371
Cod penal; nu sunt aplicabile nici
prevederile art 2 pct 25 legea
61/1991 (tulburarea, fărră drept, a
liniştii locuitorilor prin produce-
rea de zgomote cu orice aparat
sau obiect ori prin strigăte sau
larmă) acestea nefiind incidente
în cauză, starea de fapt descrisă,
nefăcând referire la liniştea
locuitorilor, ci chiar la persoanele
prezente în respective locaţie.

Fapta inculpatului Morar Cosmin
care, în data de 12.11.2016, a par-
ticipat la un incident într-un local
public, având o atitudine agresivă,
ceea ce a provocat temere şi
agitaţie între persoanele prezente
constituie infracţiunea de tulbu-

rarea ordinii şi liniştii publice,
prev de art 371 Cod penal, faptă
comisă cu intenţie, acceptând că
acţiunea sa poate provoca teamă
persoanelor prezente.

La individualizarea judiciară a
pedepsei, conform prevederilor
art 74 Cod penal, s-a ţinut seama
de dispoziţiile art 396 aliniat 10
Cod de procedură penală privind
reducerea limitelor de pedeapsă,
de persoana inculpatului, persoa-
nă tânără, cu studii medii, dar fără
ocupaţie stabilă, cu o atitudine
sinceră în faţa instanţei de jude-
cată. S-a ţinut seama de natura
infracţiunii care aduce atingere
ordinii publice, care protejează
securitatea persoanelor în spaţiile
publice, de numărul relativ mare
al persoanelor afectate de com-
portamentul inculpatului. În sta-
bilirea cuantumului pedepsei, s-a
ţinut seama şi de împrejurarea că
inculpatul are doi copii minori f
75, 76.

Faţă de natura infracţiunii,
instanţa a apreciat că este nece-
sară aplicarea unei pedepse, prin
condamnare, iar această pedeapsă
este necesar a fi închisoare. O
pedeapsă cu amenda nu este
suficientă pentru a atrage atenţia
inculpatului asupra faptei sale, nu
este suficientă, prin constrângerea
adusă, pentru a provoca grija
inculpatului faţă de normele
sociale, pentru a-l determina să
dorească să şi le însuşească, să le
respecte. Nu s-a putut face apli-
carea prevederilor art 83 Cod
penal, ţinând seama de aceste
criterii, atingerea adusă ordinii
sociale fiind suficient de gravă,
încât îndreptarea inculpatului să
nu fie lăsată numai în sarcina
acestuia, reeducarea acestuia
necesitând constrângerea sigurată
de o pedeapsă la care a fost con-
damnat.

În baza art 371 tulburarea ordinii
şi liniştii publice, cu aplicarea art
374 aliniat 4 Cod de procedură
penală, art 396 aliniat 10 Cod de
procedură penală, a fost con-
damnat inculpatul Morar Cosmin
la o pedeapsă de 6 luni închisoare.
Conform art 70 Cod penal s-a
aplicat pedeapsa complementară a
publicării, o singură dată, în
extras a acestei hotărâri de
condamnare. Această pedeapsă
complementară este necesar să
sprijine atât reeducarea inculpatu-
lui prin expunerea faptei sale, în
public, cât şi pentru prevenirea
comiterii de fapte similare de

către alte persoane, prin publi-
carea urmării legale, acestea
putând să-şi îndrepte comporta-
mentul.

Deoarece pedeapsa este mai mică
de 3 ani inchisoare, inculpatul nu
are antecedente penale, şi-a mani-
festat acordul de  a presta muncă
neplătită în folosul comunităţii,
iar instanta a apreciat că aplicarea
pedepsei este suficientă pentru
reeducarea inculpatului şi chiar
fără executarea pedepsei, incul-
patul nu va comite alte
infracţiuni, în baza art 91 Cod
penal s-a dispus suspendarea sub
supraveghere  a executarii pedep-
sei pentru 2 ani termen de
supraveghere stabilit potrivit art
92 alineat 2 Cod penal si atrage
atenţia inculpatului asupra preve-
derilor art 96 Cod penal referi-
toare la revocarea suspendarii sub
supraveghere a executării pedep-
sei.

Potrivit art 93  alineat 1 Cod penal
a fost obligat inculpatul la urmă-
toarele măsuri de supraveghere
prev de lit a-e, datele fiind comu-
nicate Serviciului de probatiune
de pe lângă Tribunalul Cluj:
a) să se prezinte la Serviciul de
Probaţiune de pe lângă Tribunalul
Cluj, la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele con-
silierului de probatiune desemnat
cu supravegherea sa
c) să anunţe, în prealabil, schim-
barea locuinţei  şi orice deplasare
care depăşeşte 5 zile 
d) să comunice   schimbarea locu-
lui de muncă;
e) să comunice informaţii si docu-
mente de natură a permite controlul
mijloacelor sale de existenţă.

Conform art 93 alineat 2 lit b Cod
penal a fost obligat  inculpatul să
urmeze un curs de reintegrare
socială derulat de Serviciul de
Probaţiune Cluj ori organizat în
colaborare cu instituţii din comu-
nitate

În baza art 93 alineat 3 Cod penal
a fost obligat  inculpatul la 60 zile
muncă în folosul comunităţii, fără
plată, la Primăria Turda, ori la
Primăria Câmpia Turzii

S-a constatat că persoanele vătă-
mate nu s-au constituit parte
civilă în cauză.

În baza art 274 aliniat 1, 2 Cod de
procedură penală a fost obligat
inculpatul la cheltuieli judiciare
către stat de 400 lei.

Extras din sentinţa penală nr. 266/05.07.2017 a Judecătoriei Turda,
definitivă prin neapelare în data de 25.07.2017

Restaurantul Expres din Turda, colţ cu Hotel Potaissa, vă invită să petreceţi cele mai
frumoase momente din viaţa dumneavoastră într-o atmosferă specială, un
aranjament deosebit, o servire ireproşabilă şi un meniu bogat. Capacitate 160 de
locuri. 

Rezervă sala din timp! 

Telefon: 0752-210024



SPORT18
www.ziarul21.ro

ZIARUL 21
20 - 26 noiembrie 2017

Potaissa Turda s-a deplasat
miercuri, 15 noiembrie, la Iaşi
pentru confruntarea cu CS
Politehnica Iaşi, echipă aflată pe
ultimul loc în clasamentul Ligii
Naţionale de Handbal Masculin.
Aşa cum ne-au obişnuit, handba-
liştii turdeni au tratat meciul cu
seriozitate, cu toate că diferenţa
dintre cele două echipe era
evidentă, Poli Iaşi fiind singura
formaţie care nu a bifat nicio
victorie în această ediţie de cam-
pionat.

Ciprian Vancea a deschis scorul în
primul minut de joc, dar Iancu a
restabilit egalitatea. Dacă în mi-
nutul 9 gazdele aveau un avans de
trei goluri, turdenii au punctat de
cinci ori consecutiv şi în minutul
14 tabela afişa 6-8.

Săulescu şi Budui au readus
echilibrul pe tabelă, dar oaspeţii
au reuşit să se desprindă şi în mi-
nutul 23 aveau un avans de trei
goluri, scor 9-12.

Până la finalul primului act, tur-
denii au mai punctat de patru ori
în timp ce gazdele şi-au mai trecut
în cont trei goluri, scor 12-16.

Adomnicăi a înscris imediat după

reluarea partidei, dar ieşenii au
răspuns prin Vancea care a punc-
tat de două ori consecutiv.

Aşa cum era de aşteptat, turdenii
au impus un ritm bun şi nu le-au
permis adversarilor să le pună
prea multe probleme. Elevii lui
Horaţiu Gal au menţinut o dife-
renţă liniştitoare, scor 21-26
(min.45), 24-31 (min.51) şi 26-33
(min.56).

Niţu a mai punctat de două ori
până la final şi s-a încheiat 28-33. 

Miercuri, 22 noiembrie, în etapa
cu numărul XII, Potaissa Turda va

întâlni, pe teren propriu, formaţia
Dinamo Bucureşti.

Meciul va începe la ora 19 şi va fi
transmis în direct la DigiSport.

Politehnica Iaşi: Au marcat:
Vancea 8 goluri, Niţu 6, Bulov 5,
Săulescu 3, Budui 2, C. Bursuc 1,
Ciobanu 1, R.Bursuc 1, Chirilă 1.
Antrenor: Florin Spiridon

Potaissa Turda: Ţenghea, Varo-
portari
Au marcat: Thalmaier 6, Cântec
6, Ignat  6, Iancu 5, Adomnicăi 4,
Zacaciurin 4, Arsenic 1, Asoltanei 1.
Antrenor: Horaţiu Gal

Potaissa Turda a învins Politehnica Iaşi 
şi a bifat a opta victorie în Liga Zimbrilor

Politehnica Iaşi -Potaissa Turda  28-33 (12-16)

Voleibalistele de la CSS Turda au bifat o victorie importantă în
etapa a IV-a a Campionatului de Volei dedicat cadetelor. Meciul
dintre CSS Turda şi CSS Sibiu disputat duminică, 12 noiembrie, în
Sala de Sport a Şcolii "Ioan Opriş" s-a încheiat cu victoria
sportivelor noastre, care s-au impus cu 3-2.

CSS Turda şi-a adjudecat primul set, scor 25-17, dar echipa
oaspete a revenit şi a restabilit egalitatea, după ce s-a impus în setul
secund, 18-25. Voleibalistele noastre au preluat din nou conducerea,
scor 25-20, dar situaţia a fost reechilibrată de sportivele din Sibiu,
scor 24-26.

Ambiţioase şi determinate, sportivele de la CSS Turda s-au
impus în setul decisiv, scor 15-7, şi şi-au trecut în cont o victorie
importantă.

Victorie importantă pentru
cadetele  de la CSS Turda 

Pagină realizată de redactorul sportiv Denisa MĂRGINEAN

Sâmbătă, 18 noiembrie, CSM Câmpia Turzii a întâlnit, în
deplasare, formaţia CS Atletic Olimpia Gherla într-un meci contând
pentru etapa a 14-a a Ligii a IV-a la fotbal. Formaţia din Câmpia
Turzii s-a deplasat la Gherla fără trei titulari, Dan Ştefan, Tescar şi
Duma, şi a suferit a şaptea înfrângere din această ediţie de campi-
onat.

Soarta meciului a fost tranşată în prima repriză când golgheterul
campionatului, Mihai Szabo, a marcat de două ori. Echipa din
Câmpia Turzii a terminat meciul cu şapte juniori în teren, cinci
dintre aceştia fiind titulari.

Cu un total de 19 puncte, formaţia din Câmpia Turzii ocupă locul
IX în clasamentul Ligii a IV-a şi va întâlni, etapa viitoare, pe teren
propriu, Arieşul Mihai Viteazu.

CSM Câmpia Turzii: Antonie-Tarcea, Oroian, Cămărăşan, Bogoşi-
Moldovan E.,Tomuţă, Nicola, Rotaru- Dudaş, Moldovan S.
Au mai intrat: Crăciun, Rus, Indrei, Cioargă.

CSM Câmpia Turzii 
a fost învinsă 

de  Atletic Olimpia Gherla
Atletic Olimpia Gherla- CSM Câmpia Turzii 2-0 (2-0)

Vineri, 17 noiembrie, a avut loc la sediul Federaţiei
Române de Handbal tragerea la sorţi a meciurilor din
faza optimilor de finală ale Cupei României la hand-
bal masculin.

Potrivit tragerii la sorţi, în optimi se vor duela
echipele: 

CS Minaur Baia Mare-CS Dinamo Bucureşti
CSM Bucureşti-HC Odorhei
AHC Potaissa Turda-CSM Focşani 2007
SCM Politehnica Timişoara-CSU Suceava
AHC Dobrogea Sud Constanţa-CS Politehnica Iaşi

Loc 1 Divizia A Seria B-CSM Făgăraş
HC Vaslui-CSA Steaua Bucureşti

Loc 1 Divizia A Seria A-AHC Dunarea Călăraşi
2014

Meciurile din optimile de finală se vor disputa în
manşă unică, în 7 decembrie, iar cele din sferturi o
săptămână mai târziu, pentru calificarea la Turneul
Final Four al competiţiei.

Turneul Final Four va avea loc în 17-18 martie 2018.
În 2017, Cupa României a fost câştigată de
campioana Dinamo Bucureşti.

Potaissa Turda va întâlni CSM Focşani
2007 în faza optimilor de finală 

ale Cupei României la handbal masculin

Vineri, 17 noiembrie, a debutat turneul de sală 1 dedicat Juniorilor
2. În seria H, juniorii de la Potaissa Turda au obţinut următoarele
rezultate:
Vineri, 17 noiembrie:
CS Marta Baia Mare-Potaissa Turda 19-38 (8-18)
LPS Cluj-Adep Satu Mare 32-14 (13-5)
Academia Minaur Baia Mare-CSS 2 Baia Mare 25-21 (14-10)

Sâmbătă, 18 noiembrie:
Potaissa Turda- Adep Satu Mare 29-20 (16-10)
CSS 2 Baia Mare-LPS Cluj  21-24 (12-14)
CS Marta Baia Mare- Academia Minaur Baia Mare 13-33 (6-17)

Duminică, 19 noiembrie:
Adep Satu Mare- CSS 2 Baia Mare
LPS Cluj- CS Marta Baia Mare
Academia Minaur Baia Mare- Potaissa Turda

A debutat turneul de sală 1
dedicat Juniorilor II
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Federaţia Română de Rugby prin Departamentul de
Dezvoltare Transilvania Nord şi clubul „Vulturul Negru”
au organizat sâmbătă, 11 noiembrie, etapa a III-a din
cadrul Campionatului Regional de Minirugby Transilva-
nia. Competiţia s-a desfăşurat pe  stadionul din localitatea
Sântandrei- Bihor la categoriile de vârstă: U8, U10 şi U12.
La această etapă s-au înscris 18 echipe şi în jur de 220 de
copii.

COPII U8 (2010 – şi mai mici)
ECHIPE PARTICIPANTE
1. WARRIORS TIMIȘOARA
2. ACS „FLORIN POPOVICI“ BAIA MARE
3. CSM SIBIU
4. CS.ȘOIMII CÂMPIA TURZII
5. „U“ CLUJ-NAPOCA

Meciuri programate:
ACS „FLORIN POPOVICI“ BAIA MARE -„U“ CLUJ-
NAPOCA 25-15
CSM SIBIU- CS.ȘOIMII CÂMPIA TURZII 25-0

„U“ CLUJ-NAPOCA- CSM SIBIU 10-20
WARRIORS TIMIȘOARA- ACS „FLORIN POPOVICI“

BAIA MARE 10-5
CSM SIBIU – WARRIORS TIMIȘOARA 15-10
CS.ȘOIMII CÂMPIA TURZII-„U“ CLUJ-NAPOCA 20-

10
WARRIORS TIMIȘOARA- CS.ȘOIMII CÂMPIA
TURZII 15-20
ACS „FLORIN POPOVICI“ BAIA MARE- CSM SIBIU
15-35
CS.ȘOIMII C. TURZII- ACS „FLORIN POPOVICI“
BAIA MARE 15-15
„U“ CLUJ-NAPOCA- WARRIORS TIMIȘOARA 0-20

Clasament turneu U8
1. CSM SIBIU 22 puncte
2. CS ȘOIMII C. TURZII 19 puncte
3. WARRIORS TIMIȘOARA 18 puncte
4. ACS „FLORIN POPOVICI“ BAIA MARE 17 puncte
5. „U“ CLUJ-NAPOCA 14 puncte

COPII „U“ 10 (2008 – 2009)
ECHIPE PARTICIPANTE
1. WARRIORS TIMISOARA
2. „U” CLUJ NAPOCA
3. CSM CAMPIA TURZII
4. CS.SOIMII CAMPIA TURZII
5. CSM SIBIU
6. CS.SARACENS TIMIȘOARA
7. CS.OLIMPIC VADU CRISULUI

Et.1
1. „U” CLUJ NAPOCA- CS.OLIMPIC VADU CRISU-

LUI 15-0
2. CSM CAMPIA TURZII- CS.SCM TIMIȘOARA 0-10
3. CS.SOIMII CAMPIA TURZII- CSM SIBIU 5-10

Et.2
4. CS.SCM TIMIȘOARA- CS.SOIMII CAMPIA

TURZII 0-25
5. CS.OLIMPIC VADU CRISULUI- CSM CAMPIA

TURZII 15-0
6. WARRIORS TIMISOARA-„U” CLUJ NAPOCA 20-

10
Et.3
7. CSM CAMPIA TURZII- WARRIORS TIMISOARA

0-55
8. CS.SOIMII CAMPIA TURZII- CS.OLIMPIC VADU

CRISULUI 0-5
9. CSM SIBIU- CS.SCM TIMIȘOARA 20-0
Et.4
10. CS.OLIMPIC VADU CRISULUI- CSM SIBIU 0-0
11. WARRIORS TIMISOARA- CS.SOIMII CAMPIA

TURZII 50-0
12. „U” CLUJ NAPOCA- CSM CAMPIA TURZII 25-0

Et.5
13. CS.SOIMII CAMPIA TURZII-„U” CLUJ NAPOCA

0-20
14. CSM SIBIU- WARRIORS TIMISOARA 0-40
15. CS.SCM TIMIȘOARA- CS.OLIMPIC VADU

CRISULUI 0-20
Et.6
16. WARRIORS TIMISOARA- CS.SCM TIMIȘOARA

20-0
17. „U” CLUJ NAPOCA- CSM SIBIU 20-0
18. CSM CAMPIA TURZII- CS.SOIMII CAMPIA

TURZII 5-25
Et.7
19. CSM SIBIU- CSM CAMPIA TURZII 5-0
20. CS.SCM TIMIȘOARA-„U” CLUJ NAPOCA 0-20
21. CS.OLIMPIC VADU CRISULUI – WARRIORS

TIMISOARA 0-20

CLASAMENT FINAL TURNEU U10
1. WARRIORS TIMISOARA 28 puncte
2. „U” CLUJ NAPOCA 26 puncte
3. CSM SIBIU 23 puncte
4. CS.OLIMPIC VADU CRISULUI 23 puncte
5. CS.SOIMII CAMPIA TURZII 20 puncte
6. CS.SARACENS TIMIȘOARA 18 puncte
7. CSM CAMPIA TURZII 16 puncte

COPII ,,U“ 12

ECHIPE PARTICIPANTE
1. WARRIORS TIMIȘOARA
2. „U” CLUJ NAPOCA
3. ACS F.POPOCICI BAIA MARE
4. CSM CAMPIA TURZII
5. CS.SCM TIMIȘOARA
6. VULTURUL NEGRU ORADEA

Grupa 1:
Warriors Timisoara
ACS Florin Popovici Baia Mare
CS SCM Timisoara

Grupa a 2-a:
U Cluj Napoca
CSM Campia Turzii
Vulturul Negru Oradea

Programul meciurilor:
1. ACS F.POPOCICI BAIA MARE- CS.SCM

TIMIȘOARA 20-5
2. „U” CLUJ NAPOCA- VULTURUL NEGRU

ORADEA 25-0
3. CS.SCM TIMIȘOARA – WARRIORS TIMIȘOARA

0-15
4. CSM CAMPIA TURZII-„U” CLUJ NAPOCA 0-10
5. WARRIORS TIMIȘOARA- ACS F.POPOCICI BAIA

MARE 5-15
6. VULTURUL NEGRU ORADEA – CSM C.TURZII 0-

20

Semifinale
Loc.1 Gr.I – Loc 2 Gr. II ACS F.POPOCICI BAIA

MARE- CSM CAMPIA TURZII 20-5
Loc 2 Gr.I- Loc 1 Gr. II WARRIORS TIMIȘOARA- „U”

CLUJ NAPOCA 25-0

JOCURI FINAL
loc 1-2 „U” CLUJ NAPOCA- ACS F.POPOCICI BAIA

MARE 10-0
loc 3-4 WARRIORS TIMIȘOARA- CSM CAMPIA

TURZII 25-0
loc 5-6 CS.SCM TIMIȘOARA- VULTURUL NEGRU

ORADEA 15-5

CLASAMENT FINAL TURNEU
1. „U” CLUJ NAPOCA 22 puncte
2. ACS F.POPOCICI BAIA MARE 20 puncte
3. WARRIORS TIMIȘOARA 18 puncte
4. CSM CAMPIA TURZII 16 puncte
5. CS.SCM TIMIȘOARA 15 puncte
6. VULTURUL NEGRU ORADEA 13 puncte

CS Şoimii Câmpia Turzii (U8), locul II în etapa a III-a 
a Campionatului Regional de Minirugby Transilvania

Samuraii turdeni, locul 6 la Cupa Samus
Luna noiembrie a început în forţă pentru sportivii Clubului Samurai Turda care au participat sâmbătă 4.11.2017 la Cupa Samus organizată la Dej
de către Clubul Sportiv Budokan Ryu, împreună cu Federaţia Română de Karate WUKF. La startul competiţiei s-au aliniat 350 de sportivi de la
22 de cluburi din ţară, sportivii noştri reuşind să ocupe locul 6 în clasamentul general al cluburilor. Clubul Sportiv Samurai a fost reprezentat de
16 sportivi care au reuşit să aducă la Turda 10 medalii de aur, 14 medalii de argint şi 7 medalii de bronz. Dorim pe această cale să urăm succes
sportivilor care vor reprezenta clubul nostru la finalul lunii noiembrie, la Campionatul Mondial UWK organizat în Montecatini Italia. 
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GARSONIERE
* Vând garsonieră de 28 mp.,
ultra finisată, mobilată, pe str.
Lotus nr. 8A, bl. TX.2, et. I. Tel.
0755-817037.

APARTAMENTE 1 CAMERĂ
* Vând apartament cu 1 cameră,
bucătărie, hol, baie, balcon ultra
finisat, C.T., Str. Lotus nr. 8 A.
Tel. 0744-929553.

APARTAMENTE 2 CAMERE
* Vând in Turda, apartament cu 2
camere, bucătărie, baie, hol, CT,
parchet laminat, geamuri termo-
pan, ușă metalică, la parter. Str.
Constructorilor nr.6. Tel. 0752-
293645.
* Vând apartament cu 2 camere,
etaj IV, fără balcon, acoperit cu
tablă, gresie, faianță, central,
bucătărie mobilată. Tel. 0740-
656503.
* Vând in Turda, apartament cu 2
camere, renovat, geamuri
termopan, ușă metalică, C.T., acte
în regulă, ocupabil imediat. Zonă
bună, aproape de piața Micro III.
Preț negociabil. 20.000 euro sau
900.000 lei. Tel. 0747-887332.
* De vânzare apartament cu 2
camere, bucătărie, baie. Tel.
0748-295994.
* Vând apartament cu 2 camere,
în Turda, vis-à-vis de Kaufland.
Preț 22.000 euro. Tel. 0747-
030336.
* Vând apartament cu 2 camere și
dependințe, încălzire centrală,
geamuri și uși termopan, situat în
zona centrală, str. Nouă nr. 3.
Scara A ap. 1 (în spatele hotelului
Tiver, C.Turzii). Tel. 0746-
471871.

APARTAMENTE 3 CAMERE 
* Vând apartament cu 3 camere,
în Turda, zona micro II, comfort I,
bloc cărămidă, CT, parchet,
termopane + garaj auto. Zonă
foarte bună. Tel. 0752-069967.
* Vând apartament cu 3 camere în
C. Turzii, str. Laminoriștilor nr.
17. Tel. 0726-825692.
* 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.

APARTAMENTE 4 CAMERE
* Vând apartament cu 4 camere,
conf. 1, decomandate, 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.

ÎNCHIRIERI
* Închiriez 2 camere, la curte, în
zona centrală, cu intrări și contor-
izare separate, mobilat, C.T.,
mașină de spălat, frigider, baie,
cămară. Tel. 0740-834298.

CASE
* Vând casă cu 2 camere în sat
Bercheș, Comuna Frata. Preț
65.000 lei negociabil. Tel. 0756-
546634.

* Vând casă bătrânească, în satul
Petreștii de Jos, cu 2 mori in
funcțiune, curent trifazic, acte în
regulă. Tel. 0748-263713.
* 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 bună, din cărămidă, 2
camere, bucătărie, baie, cămară
plus anexe, S.T. 350 mp., uși-
geamuri termopan. Preț negocia-
bil. Turda. Tel. 0758-139775.
* Vând casă, sat Luncani, comuna
Luna nr. 178, liberă, grădină plus
anexe, loc de casă plus utilități, în
Turda. Tel. 0741-746310.
* Vând urgent casă cu etaj, zonă
centrală, compusă din 2 ap.
separate, de 3 și 4 camere, fiecare
cu bucătărie, baie, cămară,
balcon, separate, două garaje,
curte interioară, grădină mare,
livadă + anexe. Acte la zi. Preț
negociabil. Tel. 0748-124495.
* Vând casă urgent în Turda str.
Nicolae Vlăduţiu, nr. 14, preţ
avantajos, vânzare integral sau cu
dreptul la uzufruct viager, la
înţelegere. Tel. 0264-314643,
0787-737703.
* Vând casă din cărămidă, 85 mp,
situată pe un teren intravilan de
600 mp, întabulată, str. General
Dragalina nr. 74. Preţ negociabil.
Tel. 0747-234794 sau 0751-
792969.
* Vând casă în com. Frata,
compusă din bucătarie, 2 camere,
antreu, beci, apă, canalizare,
curent, 3 focuri de gaz, sup. 1800
mp., aproape de centru. Tel. 0758-
944804.
* Vând  sau schimb cu apartament
+ diferența, casă situată în Turda
Nouă, compusă din 4 camere,
bucătărie, hol, 2 băi, cămară. S.T.
616 mp., din care construiți 150
mp. Tel 0753-921768 sau 0264-
313902.
* Vând casă și grădină 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.
* Vând casă, zona centrală, 240
mp., hol, baie, bucătărie, 3
camere, pivniță, garaj, curte.
Turda, str. Vasile Alecsandri nr. 4.
Preț 49.000 euro. Tel. 0742-
211706.
* Vând casă în Turda, str. Axente
Sever nr. 17, ap.3, întabulată, cu
taxele la zi, compusă din 1
cameră, bucătărie, baie, cămară,
curte 175 mp. Tel. 0748-546946.
* Vând casă in Turda, compusă
din 2 camere, bucătărie, hol mare,
baie, beci, grădină de 1 ar.  Tel.
0756-692682.
* Vând casă la țară, în Petrești, 2
camere,  beci, cămară, poiată cu
șură, curent și apă în curte,
întabulată, la șosea. Cea mai bună
poziție din sat, cu posibilitate de
extindere. Gard de beton și fier, la
șosea. Tel 0757-795724.
* Vând casă, 3 camere, bucătărie,
baie, garaj, 6 ari grădină. Sat
Ștejeriș. Tel. 0742-351955.

TERENURI
* Vând grădină de 5 ari, sat
Pietroasa și un ha de pădure.
0751-333052, 0745-249423.
* Vând  în com. Mihai Viteazu
teren intravilan, 9.000 mp., 24 m
lat, 400 m lung., cu acces la
ambele capete – cu c.f. Tel. 0741-
757150.
* Vând teren 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. (infor-
mații 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 în Turda, str. Sândulești,
grădină, 27 ari, front 15 m la două
capete, utilități. 10 euro/mp. Tel.
0742-468145.
* Vând teren pentru construcție
casă în Turda, 2728 mp, intravi-
lan, întabulat, defalcat 2 parcele,
str. Sândulești 1351 mp, front
stradă 14 m., str. Romană front
stradă 16 m., 617 mp. Negociabil.
Tel. 0745-037653.
* Vând sau dau în arendă,
suprafață de 2700 mp, teren
intravilan, construibil, în parcelă
de 900 mp, cu numere topo,
utilități, ocupat cu vie și pomi,
situat in Turda Nouă (Saline),
zonă liniștită, cu mult spațiu
verde. Tel. 0264-311485 sau
0751-500774.
* Vând loc de casă în sat Luncani,
grajd, fost C.A.P., gaz, apă, curent.
Teren 45 ari. Tel. 0741-746310.
* 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.
* Vând teren intravilan, vie-
livadă 2900 mp., dealul Zânelor.
Tel. 0753-687081.
* Vând teren agricol in comuna
Călărași, 2,65 ha, neîntabulat,
parcele de livadă, 6 ari,  în sat
Bogata (întabulat). Preț teren
agricol 8.000 euro fix și 4500
euro livada. Tel. 0749-336124,
0740-214012. 

VÂNZĂRI DIVERSE
* Vând în Turda dvd player
„Elite” împreună cu sistem
„Home Cinema”, 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, dimen-
siuni: l-97 cm., h-180 cm. Preț
180 lei. Tel. 0728-842441.

* 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 per-
sane. Tel. 0743-664283.
* Vând cazan pentru țuică din
cupru, de 90 kg, moară cu
ciocane, mașină de sfărmat
porumb, bile de brad (popi) pen-
tru cofrat placa, troci pentru porci
din tablă de 4 mm, chei fixe și
tubular, cablu de remorcat. Tel.
0751-787870.
* Vând câine caucazian foarte bun
la pază. Vârsta de 3 ani. Tel.
0744-962699.
* 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.  Golf V/2004, motor
1.9, diesel. Tel. 0740-798399.
* Vând frigider mare, stare foarte
bună și mașina de spălat
automată. Garanție 8 ani. Urgent.
În C. Turzii. Tel. 0759-157955.
* Vând încălzitor de apă pe gaz,
Junkers, pentru baie sau
bucătărie. Tel. 0747-624232.
* Vând în C.Turzii mobilă furnir
nuc, frigider Arctic, mobilă
Bobâlna, mobilă mahon, canapea
extensibilă din piele, 4 fotolii,
masă televizor, măsuță cafea,
dulap bucătărie, mașină de cusut
Singer. Tel. 0749-272247.
* Vând profile metalice pentru
construcția unui garaj dublu sau
hală mai mică + 6 stâlpi care se
pot asambla. Tel. 0725-549690.
* Vând în Turda combină
muzicală electronică, pentru
copii, cu 4 tobe digitale, tip
Yamaha DD-20, cu 100 de tipuri
de melodii electronice. Preț 100
lei. Tel. 0756-709595.
* 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, maro-roșcat, furtune
acetilenă cu bec, motor el. la 220
v. x 400 w. x 1.500 rot/min., elec-
tromotor 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 colțar pentru living com-

pus din 4 piese, material textil și
piele, de culoare maro, stare
perfectă, preț 600 lei și cărți
vechi, 4 lei bucata. Tel. 0743-
066715.
* Vând congelator Arctic cu 5
sertare, stare excelentă, motor
mașină de spălat Indesit și pompă
de evacuare, Junkers pe gaz
Ariston, lămpi pentru tavan case-
tat, cu tuburi de neon. Tel. 0745-
177549.
* Vând avantajos corp centrală
termică Junkers, folosită 5 ani, în
stare de funcționare sau pentru
piese, aragaz cu 4 ochiuri și
cuptor puțin folosit. Preț 250 ron.
Rulotă, vizibilă la domiciliu, în
str. Bicazului nr.4. Tel. 0264-
317615.
* Vând masă de ping-pong, in
stare perfectă din panel. Preț
negociabil. Tel. 0787-642646.
* Vând ușă pt sobă de teracotă,
100 lei, bidon de plastic de 220
litri la 100 lei, 6 plăci azbociment
de 120/ 100cm cu 10 lei/ bucată,
redresor pentru încărcat baterie
mașini – 40 ron. Tel. 0745-
476708.
* Vând fotolii pat, 2 buc., cuptor
cu microunde Maxwell, stâlpi
metal pentru poartă de 2,5 m., 3
buc., sobă Vesta, magnetofon
Tesla, popi metalici, uși metalice
în toc, 2 buc,. Tel. 0743-796262.
* 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. 0746-
127588.
* 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 mașină de cusut
„Singer” 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 din
tablă pentru vin, 220 l. Tel. 0264-
314643.
* Vând cărțile –Armele lui Krupp,
de William Manchester și Mic
Dicționar Enciclopedic ediţia
1974, 1900 pagini. Turda. 0748-
979436.

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

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

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

* ASISTENŢĂ TEHNICĂ la lucrări de construcţii: civile,
industriale, agrozootehnice, edilitare şi gospodării comunale.
Tel. 0744-218545, 0264-312340.
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TALON GRATUIT DE MICĂ PUBLICITATE
valabil numai pentru persoane fizice

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

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

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

În atenţia cititorilor!

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

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

Sesizări şi reclamaţii mica publicitate tel. 0752-171277.

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

* Vând in C. Turzii țuică de prune
100% naturală, fără zahăr sau alte
fructe. Preț 35 lei/ litru. Tel. 0749-
272247.
* Vând lemne pentru foc gata
crăpate, 11 m cubi, calorifere din
fontă, hintă pentru 2 persoane,
redactor mic cu motor, paturi
suprapuse pentru cabane turistice.
Tel. 0741-142473.
* Vând țuică de pune 30 ron/litru
și țuică de mere 20 ron/ litru. Tel.
0749-336124, 0740-124012.
* Vând în Turda pat de dormitor
cu saltea „Relaxa” în stare
excelentă. Tel. 0742-306459.
* Vând bidoane tablă emailată
pentru tăierea porcului, dif.
mărimi. Tel. 0740-001887.
* Vând în Turda, pătuț copil, port-
bebe, suport plasă pentru cântărit
bebeluși, hintă pentru copii, cadru
metalic pentru persoane in vârstă
sau care au piciorul accidentat.
Tel. 0724-007175.
* Vând trăsurică pentru copil mic
până la 3 ani, o bibliotecă, un
geam mare, nou, din lemn, cu
două canate, un polizor manual pe
rulmenți si o bicicletă în stare

foarte bună. Tel. 0748-625663.

CUMPĂRĂRI  
* Cumpăr aparate radio cu lămpi,
orice stare. Tel. 0741-766356.

PRESTĂRI SERVICII
*P.F. instalator, execut intervenții
și reparații la instalațiile de apă,
numai în zona Turda. Tel. 0745-
956848.

* P.F. execut tăiat și curățat pomi,
vie, gard viu, lucrări de grădinărit,
săpat grădină, reparații anexe
gospodărești, crăpat lemne de foc,
etc., la prețuri bune, numai in
zona Turda. Tel. 0745-956848.
* Meseriaș, execut amenajări inte-
rioare de la A la Z, finisaje,
zugrăveli în var  sau lavabilă,
reparații spaleți, geamuri, uși,
plachez cu gresie, faianță, montez
parchet, tavane false, ob. sanitare,
electrice, instalații apă la prețuri
bune. Tel. 0743-978232.
* Economistă cu experiență, țin
evidență contabilă completă,

depun declarații, întocmesc
bilanțuri, la prețuri avantajoase.
Tel. 0744-672715.
* Doamnă serioasă, fără vicii,
caut să ingrijesc 1 sau 2 copii, in
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.
* Pensionară, îngrijesc persoane
în vârstă și copii. Fac și menaj
ușor. Tel. 0746-633664.
* Doamnă pensionară, caut să
ingrijesc copil de grădiniță, în
Oprișani Micro I-II. Vând cana-
pea ieftină. Tel. 0264-312078.
* Doamnă serioasă, îngrijesc per-
sonane bolnave sau copii. Tel.
0741-116638.
* Sobar, teracotar, execut orice fel
de sobe de teracotă pe lemne, pe
gaz, șeminee după reviste și bar-
beque. Tel. 0748-625663.
* Caut femeie pentru îngrijirea
unei fetițe de 7 ani, cu dizabilități.
Rog seriozitate. Tel. 0741-
116597.

AUTO
* Vând Opel Astra G, combi, an
2001, motor 1.7, DTI, înmatri-
culat. C.Turzii. Preț 1300 euro
negociabil. Tel. 0757-296071.
* Vând Renault Kangoo, motor
1500 cmc, diesel, dubiță, 78.000
km, fără evenimente, unic propri-
etar, oglinzi electrice, stare foarte
bună, rezervă cauciucuri de iarnă.
Tel. 0744-768668.
* Vând în Turda mașină Hyundai,

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.

PIERDERI

NUMELE: ______________________________________________ 

VÂRSTA:  ______________________

LOCALITATEA: _________________________ 

ADRESA: ______________________________________________

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

Vine Moş Crăciun 
şi aduce

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

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

Societate comercială
angajează, în Turda, şofer

categoria B. Experienţă
minim 1 an. Relaţii la tel.

0245.218.480 sau
0747.010.183.

Pierdut certificat
constatator, pe numele

Păunescu Mariana
Margareta. P.f.a.  

Îl declar nul.

Pierdut anexă nr.
2085/27.07/1997 de la punct
de lucru Tabidani, Strada

Petru Maior, nr. 21 c. 
O declar nulă.

Manpower
România 
te ajută 

să îţi găseşti 
un loc 

de muncă:

Ce căutăm?
• Lucrători comerciali
• Operatori producţie
• Operatori in depozite 
• Operator mecanic/electric;
• Stivuitorişti

Beneficii: 
- Posibilitatea de a începe 
o carieră de succes;
- Pachete salariale atractive; 
- Consultanţă în carieră;

Pentru informatii suplimen-
tare contactati-ne la adresa
Calea Turzii nr. 7, et. 2: Cluj-
Napoca 

Tel: 0264-442744; 
0729-800773; 0729-800168;
0729-800756
Fax: 0264-442911

Email: cluj@manpower.ro 

SC 2CONNECT SRL 
cu sediul în Luna, angajează

responsabil de producție
(experiența în automotive
reprezintă un avantaj) și

inginer mecanic cu experiență
în mașini și utilaje.

Detalii la sediul firmei 
la intrare în Luna.

Magazinul Dedeman Turda
angajează 

TEHNICIAN SERVICE şi
CONSULTANT VÂNZĂRI.

Dacă dorești să faci parte din
echipa Dedeman, depune CV-
ul tău la adresa: 
resurse93@dedeman.ro<mail
to:resurse93@dedeman.ro>
sau la Biroul de Informații din
magazin. Noi îți oferim pachet
salarial motivant, training-uri
și posibilitatea dezvoltării în
carieră. Mai multe detalii la
tel. 0747-033.305.

SC FERMA BOGATA SRL cu sediul în Târgu Mureş, str.
Tineretului nr. 2, camera 43, etaj 3, jud. Mureş, anunţă
organizarea şedinţei de dezbatere publică în vederea obţinerii
Autorizaţiei Integrate de Mediu pentru „Ferma de creştere şi
îngrăşare suine” de pe amplasamentul din sat Bogata, com.
Călăraşi, jud. Cluj, în data de 05.12.2017, ora 16, la sediul
Căminului Cultural din Bogata, jud. Cluj. Documentaţia de
susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei Integrate de
Mediu poate fi consultată la sediul APM Cluj, Calea
Dorobanţilor nr. 99 şi la SC FERMA BOGATA SRL din sat
Bogata, com. Călăraşi, jud. Cluj, în zilele de luni-vineri, între
orele 9-14 până la data de 04.12.2017.
Propunerile justificate ale publicului privind solicitarea de
Autorizaţie Integrată de Mediu se pot transmite zilnic la sediul
APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel.
0264-410722, fax 0264-410716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro,
până la data de 04.12.2017.

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.

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.
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Administraţia Financiară            0264-312.036,
0264-314.941 

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

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

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

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

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

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

Informaţii turistice 
Centrul de Informare Turistică   0364-108.229 

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

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

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

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

Cabinete stomatologice
Dr. Ioana Şerban                           0264-311.378

Taxi
Cantatur                                                       945

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

TELEFOANE UTILEMERSUL TRENURILOR
SOSIRI - PLECĂRI STAŢIA CÂMPIA TURZII 

VALABIL DE LA 13.12.2016 Poliţie, pompieri, salvare  112

ALIS GRUP Telefon: 0753-099275; 

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

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

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

HOROSCOP HOROSCOP HOROSCOP
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Rang     Tren    Sosire    Plecare                          Direcţie

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

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

BERBEC 
Falsa dv. intuiţie produce încurcături şi este
foarte posibil ca cei dragi să vă acuze de rea-
credinţă. Imaginea dv. este percepută eronat
miercuri, chiar şi de cei care până acum v-au
susţinut mereu. Nu este de mirare că vă doare tot
timpul capul! Aveţi atât de multe probleme joi
legate de colaborări mai vechi sau mai noi, încât
nu le mai puteţi descurca singur. Este posibil ca
vineri să finalizaţi un contract sau doar să
stabiliţi un contact cu persoane din străinătate.  

TAUR 
Puteţi începe o activitate nouă marţi, care vă va
avantaja mai ales din punct de vedere financiar.
Apelaţi la prieteni miercuri cu sau fără un motiv
serios. Persoanele foarte tinere primesc joi pro-
puneri indecente, pe care le resping fără să stea
pe gânduri. Ataşamentul faţă de persoana iubită
vă face să acceptaţi schimbări majore. Secrete
bine păzite întregul interval, mai ales de către
native. Cei ce vă iubesc încearcă să vă ajute şi în
această săptămână chiar vor reuşi.  

GEMENI 
Cu toate că nu vă implicaţi în nimic din ceea ce
vi se propune luni de către colegi, nu vă puteţi
opri să nu-i judecăţi, dând dovadă de onestitate
şi fler justiţiar. Starea de irascibilitate se va man-
ifesta miercuri, mai ales în prezenţa prietenilor
şi a membrilor familiei (nici colegii nu vor fi
scutiţi). Sunteţi în pericol vineri de a vă cheltui
toate economiile, îndeosebi dacă nu puteţi
rezista să-i contactaţi telefonic zilnic pe amicii
dv. din străinătate sau din provincie.  

RAC 
Vă asumaţi marţi noi responsabilităţi, fără să
staţi prea mult pe gânduri. Miercuri, sfătuin-
du-vă cu ceilalţi membri ai familiei, admiteţi că
aţi făcut o greşeală. Sunteţi supus de către şefi la
o serie de probe, pe care nu prea le luaţi în
serios. Joi, întâlnire neaşteptată cu una dintre
persoanele pe care le iubiţi. Faceţi observaţii
vineri, care sunt preluate imediat de cei din
anturaj şi transmise mai departe. În week-end,
pot apărea neînţelegeri cu vecinii şi rudele.  

LEU
Persoane influente intervin marţi în ajutorul dv.,
fără să ştiţi care este motivul pentru care
acţionează astfel. Un prieten din străinătate vă
dă în sfârşit telefon sau vă scrie miercuri.
Munciţi din greu joi la noi proiecte, dar, din
păcate, rezultatele sunt puţin răsplătite sau
deloc. Părinţii pot avea neplăceri legate de starea
de sănătate. Odihna este absolut necesară
începând de vineri. Vi se pare ciudat că în loc de
entuziasm, trăiţi o permanentă melancolie.  

FECIOARĂ
Primiţi luni o mare sumă de bani cu care nu ştiţi
ce să faceţi mai întâi. Aveţi atât de multe planuri,
încât cu greu vă decideţi că lista iniţială este cea
mai bună. Invidii amicale neaşteptate întregul
interval. Nu luaţi decizii importante, mai ales
miercuri şi joi! Cineva din anturaj vă dă
informaţii false vineri, pentru a vă încurca. În
week-end, telefoane urgente de la rude. Aţi pier-
dut pe cineva drag din familie ori dintre amici şi
de atunci nu mai puteţi să vă reveniţi.  

BALANŢĂ 
Vă confruntaţi luni cu probleme noi pentru
rezolvarea cărora degeaba apelaţi la cei din jur.
Este neapărată nevoie de un specialist şi aveţi
timp destul la dispoziţie marţi ca să-l căutaţi.
Cheltuiţi prea mult şi nu veţi reuşi să faceţi
economiie. O primă sau o mărire de salariu vă
provoacă joi o bucurie de scurtă durată, dar nu
câştigaţi bani în plus. Sunteţi lacom întregul
interval şi faceţi excese îndeosebi de natură
alimentară. În week-end, lipsă de activitate.  

SCORPION 
Reveniţi de marţi la sentimente mai bune faţă de
vecini şi mai ales faţă de prieteni. Aveţi în
continuare senzaţia că v-au înşelat, dar conside-
raţi că îi puteţi ierta încă o dată. Neînţelegerile
care apar în anturaj miercuri sunt provocate de o
persoană care minte sau fură. Până va fi
descoperit vinovatul, este de preferat să nu faceţi
afirmaţii acuzatoare. Vi se comunică o veste pe
neaşteptate joi şi aveţi o reacţie imprevizibilă.
Cei din preajmă consideră că sunteţi doar şocat.  

SĂGETĂTOR
Sunteţi apreciat pentru iniţiativele din cursul
săptămânii trecute, dar şi pentru tendinţa de a vă
ţine promisiunile. O persoană dragă încearcă
marţi să vă comunice o noutate. Nu acceptaţi
miercuri izbucnirile celor cu care colaboraţi.
Rămâneţi cel mai bun prieten al celor care se
bazează pe propriile forţe. Nu sunteţi foarte
bolnav vineri, dar starea febrilă vă îngrijorează,
mai ales că nu sunteţi singurul care aveţi astfel
de probleme. În week-end, vă programaţi vizite.  

CAPRICORN 
Aţi reuşit încă de săptămâna trecută să depăşiţi
ultimele obstacole majore şi vă pregătiţi să le
daţi membrilor familiei veşti bune. Este de
preferat să aşteptaţi însă până miercuri! Reuşiţi
joi de unul singur să obţineţi realizări frumoase.
Rămâne să vă achitaţi ultimele datorii şi
mulţumirea va fi oarecum totală. Nici dv. nu vă
vine să credeţi vineri că modestia vă împinge să
atribuiţi meritele dv. altora. În week-end, rudele
vă ţin companie ori vă cer favoruri.  

VĂRSĂTOR 
Este de preferat să nu vă orientaţi marţi spre
schimbarea profesională care vi se oferă cu atât
de multă obstinaţie, chiar dacă vă doriţi atât de
mult evoluţia socială. Riscuri periculoase pot
apărea şi miercuri. Vi se interzice joi să interve-
niţi în favoarea unor colegi, dar nu aveţi linişte
până nu rezolvaţi situaţia. Dacă aveţi răbdare şi
le dovediţi celorlalţi că puteţi face şi economii,
veţi primi cadouri sau sume importante de bani
vineri. În week-end, plictiseală şi singurătate.  

PEŞTI 
Cu toate că nu ar trebui să plecaţi la drum lung,
chiar la început de săptămână, nu veţi avea
încotro. Cei care au autoturisme personale ar
trebui să facă neapărat o revizie a acestora! Nu
luaţi în seamă miercuri sfaturile persoanei iubite
şi vă implicaţi în rezolvarea unei probleme de
serviciu care vă poate aduce laude sau critici, în
egală măsură. Descoperiţi vineri că nu mai
puteţi avea încredere în rudele apropiate. În
week-end, plecaţi pe la rude.  
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M MAGAZIN ALIMENTAR

În Câmpia Turzii, lângă pasarelă

Autogara Câmpia Turzii

PROGRAM AUTOGARĂ:

05.00 - 00.30;
Tel: 0264-366767,

0743-056176

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

LEGENDA:
* nu circulă sâmbătă şi duminică;   

Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor

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

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

calculatoare noi şi second hand, laptop-uri
aparatură foto

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

RECLAME 23
www.ziarul21.ro

preţuri mici

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

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

A & A

A & A - la ieşirea din Turda spre Alba Iulia

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

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

Telefon: +40 264 314 725

office@domeniulpublicturda.ro

STATIA DE MIXTURI ASFALTICE
Str. Mihai Viteazu, FN

SERE Str. Petru Maior, nr. 4

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

Telefon: 0264-365770, 
Fax: 0264.365770, 

Email: office@compsal.ro

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

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

M Întreţinere instalaţii electrice.   
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Reţeaua de magazine MARELE ALB îşi aşteaptă clienţii 
cu produse din vestita gamă ţărănească, jumări adevărate, 

mezeluri şi carne proaspătă

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

clienţii beneficiază de super oferte:

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

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

oferte speciale pentru clienţi speciali!
facebook: Macelaria Marele Alb

Un adolescent cu minte morbidă a batjocorit un copil
cu handicap psihic. Ce lucruri înjositoare și umilitoare
l-a obligat să facă doar pentru a se amuza cu prietenii

ndrei Davidescu are, la 17 ani, o
minte morbidă. Adolescentul,
care se prezenta în fața priete-

nilor ca un Casanova, nu a ezitat să își
filmeze iubita în vârstă de 16 ani  în timpul
unei partide de amor și apoi să le arate
prietenilor imaginile. Tânărul nu s-a oprit
aici și, în octombrie, victima sa a fost un
copil cu handicap psihic. Davidescu, însoțit
de șapte prieteni, l-au întâlnit în drumul lor
pe băiat, l-au înconjurat și ce a urmat arată
apucăturile morbide ale adolescentului.
Băiatul a fost amenințat, bătut și obligat să
mănânce bălegar, să lingă praful de pe jos
și să se masturbeze.

După ce și-a filmat prietena în timpul unei
partide de amor și a prezentat imaginile
prietenilor lui, Andrei Davidescu a dovedit
mai departe „spectatorilor” săi de ce este
capabil. Adolescentul a pornit la drum, la
începutul lunii octombrie, însoțit de alți
șapte minori, în satul Dragoș Vodă, din
județul Călărași, iar în plimbare lor s-au
întâlnit cu un băiat cu handicap psihic. Ei
știau că băiatul are un retard mintal, dar
asta nu i-a oprit să îl înconjoare și să îl
umilească în cel mai josnic mod.

Umilire și înjosire doar pentru
amuzament: l-au pus să mănânce
bălegar, să lingă praful 
și să se masturbeze
Tratamentul la care a fost supus copilul cu
handicap este greu de înțeles de o minte
sănătoasă. După ce și-au înconjurat victi-
ma, prin amenințări și agresiuni fizice, cei
opt tineri au supus-o la tratamente degra-
dante, cum ar fi să lingă praful de pe jos,
să-i lingă pe talpă, să mănânce bălegar, să

lingă un băț, să sugă un pahar de plastic, să
le lingă scuipatul, au obligat-o să se
masturbeze și au încercat să-i introducă un
cocean în anus.

Davidescu și prietenii lui nu s-au oprit aici,
ci au și filmat totul. În timp ce îi cereau sub
amenințări și corecție fizică să facă toate
aceste lucruri greu de imaginat, au filmat
cu telefonul mobil al lui Davidescu.

Înregistrările au fost găsite după extinderea
cercetărilor în dosarul în care Andrei
Davidescu a fost arestat pentru pornografie

infantilă, tentativă de viol și agresiune
sexuală. Aceste imagini sunt acum probe
valide la dosar, confirmate de magistratul
care a și dispus arestarea preventivă a
„regizorului” morbid.

În filmări se vede cum copilul cu handicap
psihic este încolțit, speriat și gata să
îndeplinească orice act umilitor, doar
pentru a scăpa de agresorii săi. Tinerii l-au
obligat mai întâi pe copilul cu handicap să
arate la camera video organul genital, apoi
l-au determinat să se culce pe iarbă și să se
masturbeze. „Da ia scoal-o mă prostule să

vedem cât de mare e. Ai ***** mă oaia
vreodată?”

Davidescu și prietenii lui au vrut apoi să îi
introducă băiatului un băț în anus, pentru
a-l ”ajuta” să se excite. Legat de același
moment, Davidescu și-a scuipat victima
după ce, la final, a refuzat să își lingă din
palmă propriul lichid seminal.

„Andrei Davidescu: Bă, îţi băgăm mă
un băţ în cur?
….
Andrei Davidescu: Ia uite, e impotent ăsta,
nu se mai scoală p**a
Necunoscut: Hai mă dă-i
Andrei Davidescu: Bă te bat dacă nu se
scoală
Andrei Davidescu: Ia arată f******* alea
cât de mari le ai mă. Ia trage de unu tare așa
(râde). Da ia scoal-o mă prostule să vedem
cât de mare e. Ai f**** mă oaia vreodată?”,
intervenea minorul arestat.

Andrei Davidescu este în arest din 15
noiembrie, fiind cercetat de procurorii
DIICOT Călăraşi pentru pornografie infan-
tilă, efectuarea de operaţiuni cu produse
psihoactive, tentativă la viol şi agresiune
sexuală. Acuzațiile sunt legate de agresarea
sexuală și filmarea prietenei lui.

Anchetatorii l-au reținut pe Andrei Davi-
descu în 14 noiembrie și în aceeași zi au
găsit, după perchezițiile făcute, atât video-
clipul cu caracter pornografic în care era
prietena lui, cât și imaginile cu copilul cu
handicap psihic.

Sursa: Libertatea

A


