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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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Pedepse cu închisoarea pentru cei care 
nu virează la buget contribuţiile sociale 

u mai puţin de 32 de
impozite şi contribuţii
datorate bugetului vor

intra sub incidenţa actului norma-
tiv. Ministerul Finanţelor a elabo-
rat un proiect de Ordonanţă de
urgenţă care prevede că neplata
către buget, cu intenţie, a impozi-
telor şi contribuţiilor supuse regi-
mului de reţinere, va fi incrimi-
nată ca faptă de evaziune fiscală şi
pedepsită cu închisoare de la un
an la 6 ani. 

Angajaţii se aşteaptă la un 2018
cu mai multă muncă şi mai mult
stres... „Constituie infracţiune şi

se pedepseşte cu închisoare de la
un an la 6 ani nereţinerea sau
neîncasarea, reţinerea şi neplata
ori, după caz, încasarea şi neplata,
în tot sau în parte, cu intenţie, în
cel mult 30 zile de la termenul de
scadenţă prevăzut de lege, a
impozitelor şi contribuţiilor pre-
văzute în anexa la prezenta lege.
Neplata cu intenţie, în cel mult 30
de zile de la termenul de scadenţă
prevăzut de lege, a impozitelor şi
contribuţiilor prevăzute în anexă
constituie infracţiune şi atunci
când neplata este consecinţa
utilizării acestor sume în alte
scopuri“, potrivit proiectului de

act normativ, citat de Agerpres. 

Nu mai puţin de 32 de impozite şi
contribuţii datorate bugetului vor
intra sub incidenţa actului norma-
tiv. Printre acestea se numără
impozitul pe venitul din salarii şi
asimilate salariilor, impozitul pe
veniturile din pensii, impozitul pe
veniturile din drepturile de propri-
etate intelectuală, impozitul pe
veniturile din arendă, impozitul
pe veniturile sub formă de do-
bânzi şi dividende, impozitul pe
veniturile din premii şi din jocuri
de noroc, contribuţia de asigurări
sociale datorată de persoanele

fizice care realizează venituri din
salarii şi asimilate salariilor şi
contribuţia de asigurări sociale de
sănătate datorată de persoanele
fizice care realizează venituri din
salarii şi asimilate salariilor. 

Ministerul Finanţelor speră că în
aceast fel să crească substanţial
gradul de colectare a veniturilor la
bugetul asigurărilor sociale de stat
şi, în acelaşi timp, să-i responsabi-
lizeze pe angajatori în ceea ce
priveşte plata la timp a contribu-
ţiilor sociale obligatorii datorate
atât de către aceştia, cât şi de către
angajaţi. 

Actul normativ vine în contextul
aprobării Ordonanţei de urgenţă
79/2017, pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, care
transferă în totalitate la angajat
sarcina fiscală a contribuţiei de
asigurări sociale şi a contribuţiei
de asigurări sociale de sănătate,
angajatorul urmând ca, în conti-
nuare, să stabilească, să reţină, să
declare şi să plătească obligaţiile
datorate. 
De la 1 ianuarie 2018, contri-
buţiile sociale trec de la angajator
la angajat iar impozitul pe venit
scade de la 16% la 10%. 

N

Cresc ratele.
Indicele

ROBOR a ajuns
la 2,21%, cel

mai mare nivel
din octombrie

2014
Indicele ROBOR la trei luni a ajuns la
2,21%, cel mai mare nivel din octombrie
2014, potrivit datelor prezentate de către
Banca Națională a României (BNR).
Creșterea acestuia duce la rate mai mari
pentru românii cu credite în lei, cei mai
afectați fiind cei cu împrumuturi luate prin
programtul ”Prima Casă”.

De asemenea, cresc dobânzile și pentru
creditele în lei luate de către firme, dar este
afectat și Guvernul, care se împrumută pe
piața românească de la bănci pentru plata
salariilor, pensiilor și investițiilor.

Indicele ROBOR și-a dublat valoarea de la
începutul lui septembrie. ROBOR este este
media dobânzilor la care băncile se
împrumută între ele.

Pensiile se dau mai
devreme în decembrie,

conform unui anunț
făcut luni de Casa

Națională de Pensii
Plata pensiilor a fost devansată în luna decembrie, beneficiarii
urmând astfel să încaseze pensiile mai devreme cu câteva zile.
”Având în vedere apropiatele Sărbători de iarnă și din dorința
de a veni în sprijinul beneficiarilor sistemului public de
pensii, Casa Națională de Pensii Publice și C.N. Poșta
Română S.A. și-au manifestat disponibilitatea de a achita
drepturile bănești în avans, după cum urmează:
• drepturile de pensie din sistemul public precum și alte
drepturi prevăzute de legi cu caracter special se vor achita la
domiciliul beneficiarilor în perioada 12 – 22 decembrie.
• drepturile restante de pensii precum și alte drepturi
prevăzute de legi cu caracter special se vor achita în înterval-
ul 19 – 22 decembrie.
• drepturile veteranilor de război se vor achita în perioada
12 – 22 decembrie la domiciliul acestora.
• În cazul tuturor beneficiarilor care au fost avizați la domi-
ciliu (persoane care nu au fost găsite acasă) plata se face până
la data de 28 decembrie, la ghișeele poștale.
• Referitor la drepturile achitate prin intermediul băncilor cu
care Casa Naţională de Pensii Publice are încheiate convenţii,
acestea vor fi încasate de la aceeaşi dată, respectiv 14
decembrie”, se arată într-un cominucat al Casei Naționale de
Pensii.

50 de ani de căsătorie,
sărbătoriţi la Turda

Serviciul Public de Asistenţă Socială Turda aduce la cunoștința
cuplurilor care împlinesc 50 ani de căsătorie, că evenimentul de pre-
miere va fi organizat în data de 14.12.2017 orele 09.00 în Sala mare
a Primăriei Turda.

Toate persoanele care și-au depus cereri sunt rugate să se prezinte la
sediul Primăriei din P-ța 1 Decembrie 1918 nr. 28  începând cu orele
08.30, având asupra lor cartea de identitate.

Cuplurile care nu și-au depus cerere, dar care împlinesc 50 ani de la
încheierea căsătoriei până la această dată, sunt așteptate pe str. Dacia
nr. 1, până la data de 12.12.2017 orele 10.00  cu următoarele acte în
original și copie: certificatul  de căsătorie, cartea de identitate a
ambilor soți, precum și un certificat fiscal de la Serviciul Impozite
și Taxe.
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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

Spectacol caritabil oferit 
de Teatrul Aureliu Manea Turda

aideți să fim mai buni în
aceată lună magică, să dăm
mână de la mână, să aju-

tăm așa cum putem ca să aducem un
zâmbet de Crăciun și altora.

În prag de sărbătoare, Teatrul
Aureliu Manea Turda, a organizat
un spectacol caritabil şi a oferit din
puținul pe care îl are. Actorii teatru-
lui au prezentat spectacolul „Trage-
dian la Jubileu”, în regia lui Muriel
Manea, sâmbătă 09 decembrie, ora
19.00, iar toate încasările au fost
donate unei familii nevoiașe din
Turda.

„Tragedian la Jubileu” este o
înlănțuire de situații comice care se
produc într-o instituţie bancară, cu
prilejul aniversării a 15 ani de la
înființare. Directorul băncii plănu-
iește ziua perfectă în care să pri-
mească laudele comisiei, dar și
premiul mult așteptat. Însă pe par-
cursul zilei lucrurile iau turnuri din
ce în ce mai complicate, spre
disperarea directorului, a cărui zi
mult așteptată ia dimensiunile unui
haos total.

Fiecare personaj al spectacolului
este o reprezentație a anumitor
aspecte ale dimensiuni umane:
conflictul bărbat-femeie, viața de
cuplu, cariera, romanticul și, nu în
ultimul rând, eroticul - pulsul
sanguin. Dacă luăm în considerare
ideea de teatru ca act social,
„Tragedian la Jubileul” punctează
slăbiciuni ale omului cum rareori
apar pe scenă atât de numeroase și
într-un timp atât de scurt.

„Tragedian la Jubileu este o adap-
tare după cele 2 piese într-un act ale
lui Cehov, „Jubileul” și „Tragedian

fără voie”, personajele din cele
două piese intersectându-se în
același spațiu – Banca comercială.
Cehov redă micile neplăceri ale
traiului de toate zilele și aspectele
tragic-comice. 

În schițele lui Cehov, comicul e
destul de inofensiv fiind stârnit de
insistențele plictisitoare ale vizita-
torilor. Comicul este intensificat de
finaluri neașteptate. 

Cehov nu a fost tandru cu
personajele sale, eroii lui mișcân-
du-se mereu dezarticulat, haotic,
fără sens lizibil, spunând cele mai
banale lucruri, fiind concomitent
veseli și nefericiți”,  a declarat regi-
zorul Muriel Manea-Iakab.

Din distribuția spectacolului au
făcut parte actorii: Valentin Oncu,
Raluca Eremei-Bîrza, Miky Paicu,
Ioan Alexandru Savu.

H

Îndrăgostiții din Ancona 
au ajuns la Suceava

eatrul Aureliu Manea Turda
a dus la Suceava spec-
tacolul “Îndrăgostiții din

Ancona”, o super comedie muzicală
care îti dă porția de răsete în preajma
sărbătorilor. Spectacolul s-a jucat la
Teatrul Municipal Matei Vișniec din
Suceava, în data de 07 decembrie
ora 19.00.

Spectacolul “Îndrăgostiții din
Ancona” este o producție a Teatrului
Aureliu Manea Turda, în regia lui
Andrei Mihalache. Din distribuție
fac parte actorii: Alexandra Dușa,
Ioan Alexandru Savu, Miron Cornel,
Valentin Oncu / George Sfetcu,
Maria Salcă, Diana Tușa, Mihaela
Deceanu, Doina Șoproni, Adonis
Tanța.

În piesa „Îndrăgostiții din Ancona”,
acţiunea se petrece în orăşelul italian
Ancona, într-o veche piaţetă, unde
apropierea dintre case şi vulcanicul
sânge latin fac imposibilă păstrarea
secretelor. 

T



EVENIMENT 05
www.ziarul21.ro

ZIARUL 21
11 - 17 decembrie 2017

Hărțuit în Gară la Cluj de un fost pușcăriaș

„Sărmanii” care-şi cară acasă ajutoarele
sociale cu taxiul: „Nu e treaba dumneatale
cum ne descurcăm noi“ 

ntr-o postare făcută pe
Facebook, un tânăr,
Bogdan Nagii a povestit
cum a fost hărțuit de un

fost pușcăriaș, în gara din Cluj-
Napoca. Bogdan cere ca poliția să
patruleze mai des prin gară pentru
ca aceste întâmplări să fie evitate.

Pe Facebook Bogdan Nagii a
scris: „00:30 in gara Cluj Napoca,
ma plimbam pentru ca trenul
intarzie sa apara (eh nah, ceva
obisnuit la CFR) si ma opreste un
barbat cu tupeu jegos si ma intrea-
ba “boss, do you speak english
mo?” … aveam doar o casca in
ureche, asa ca am scos si pe aia ca
sa aud mai bine, asa ca il intreb
“I’m sorry, may I help you man?”
Si zice “auzi-l ma ca e strain, hai
Max ca asta ne da bani, sa moara
ma-sa”.

Auzi ca sa moara mama … pai
fmm :)) si ii zic “auzi bossulica,
bani nu iti dau, dar o tigara, doua
iti dau … ca bani eu nu folosesc
decat card” si, el om binevoitor,
imi sugereaza “uite domnu, este
acolo un tonomat de bani, daca
vrei sa ma ajuti si pe mine ca abia
ce am iesit din puscarie si nu mai
vreau sa fur si sa talharesc pe
nimeni si nu am mancat nimic de
2 zile, iti arat cat am cersit azi ca
de la ora 2 is aici si ma rog de

oameni, hai fa un gest ca o sa te
ajute Dumnezeu” zice el …
bineinteles ca automat mi-am luat
o mica panica in momentul in care
a zis ca cerseste … nu nu,
glumesc, va dati seama ca omu’
abia a iesit din puscarie pentru ca
fura si talharea, asa ca primul
instinct a fost sa ma indepartez si
sa pun mana pe portofel, just in
case …
si cu incredere si mandrie ii zic “

eu nu mananc cate 2 zile, dar nu
fur pe nimeni, nu talharesc si nu
cersesc, dar asta nu ma opreste sa
merg la munca … si crede-ma ca
am probleme mai multe ca tine,
asa ca eu zic sa te multumesti cu
astea 3 tigari si sa iti pui gandurile
in ordine, ca esti mai batran ca
mine cu minim 10 ani si inloc sa
imi dai tu sfaturi despre ce ar tre-
bui sa fac cu viata asta, vin eu si
iti intind o mana de ajutor si o

vorba buna …

hai ca te las, o sa imi pierd trebul
care oricum avea intarziere, griji
de tine si la colegul tau la fel, salut
si seara faina” si uite asa, dupa ce
ii dau cele 3 tigari, bineinteles ca
au continuat insistentele pentru
bani, ca deeehhh …

un fost puscarias prinde tupeu
cand ii sugerezi sa mearga la

munca, asa ca ma prinde de mana
si ma ia destul de tare in vorbe,
am da incerc sa inlocuiesc cam tot
ce e de natura sexologica si geni-
tala, asa ca uite ce mi-a zis “da’ ce
faci ba baiet, ma iei peste picior si
o dai in panarama cu mine, ca te
bag in ‘ursuletul ma-tii’ bai
‘ursuletule’ …

eu ti-am cerut bani in “ursuletul
ma-tii ba, nu tigari … si tu ma iei
la “cimpanzeu”?” Sa fiu sincer,
mi-am zis in minte ca o sa imi
para rau dupa laptop, telefon,
portofel si dupa fata mea (eram
convins ca o sa imi iau bataia
vietii), dar cert e ca am avut “bile”
si cu ajutorul unui taximetrist care
a vazut si auzit toata povestea, a
venit inspre noi si i-a spus tipului
ca a sunat la politie si ca vine un
echipaj chiar acum, asa ca ar ca e
bine sa inceteze si sa plece rapid
…

m-am vazut salvat, dar in pros-
timea mea mi-am zis sa ii zic la
puscarias ca ii dau 10 lei, doar sa
plece si sa isi vada d’ale lui … si
i-am dat 10 lei, 3 tigari si pace,
dar oricum ar trebui sa existe
macar din cand in cand un echipaj
de politie in astfel de locuri, mi se
pare extrem de periculos pentru
oricine trece prin astfel de locuri
… true story, sad story”.

Î

ăracii oraşului au primit ajutoare
alimentare de la primărie. Unii
nevoiaşi au comandat taxiul

pentru a transporta sacoşele cu alimente. 

Sute de nevoiaşi încadraţi în categorii
sociale de persoane cu venituri foarte mici
au stat la cozi uriaşe, săptămâna trecută,
pentru a primi pachete cu ajutoare alimen-
tare din partea primăriei. Unii dintre ei
şi-au permis luxul de a plăti taxiul pentru a
transporta sacoşele acasă. Este vorba
despre un program care se desfăşoară în
perioada 4-15 decembrie, de care vor bene-
ficia în jur de 15.000 de oameni. Sunt vizaţi
şomerii, persoanele cu handicap, asistaţii
social şi pensionarii cu un venit sub 600 de
lei. Fiecare poate ridica gratuit două
kilograme de ulei, pungi de zahăr, făină,
mălai şi orez, valoarea fiecărui pachet fiind
de aproximativ 40 de lei. 

„15.000 de pachete cu alimente sunt oferite
din fondurile bugetului local. Distribuirea
produselor alimentare se face în funcţie de
listele transmise de către Casa Judeţeană de
Pensii, Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului, Agenţia
Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă, de listele întocmite în baza cere-
rilor depuse de persoanele fără venituri cu
vârsta de peste 60 de ani şi de lista per-
soanelor beneficiare de venit minim
garantat aflate în evidenţa autorităţii locale. 

„Am stat destul la coadă“  
Mulţi dintre cetăţeni, încadraţi în categoria
sărmanilor au plecat cu taxiul după ce şi-au
ridicat plasele încărcate cu alimente, în
prima zi de desfăşurare a programului
social. Un kilometru cu taxiul este taxat cu
2 lei şi 95 de bani, ceea ce face ca o cursă
medie să se ridice la valoarea de 13-14 lei. 

Chestionaţi de ziariştii prezenţi de unde pot
fi ridicate sacoşele cu ajutoare, nevoiaşii
s-au arătat iritaţi. „Nu este treaba
dumneatale cum ne descurcăm noi. Vreţi să
duc sacoşele până acasă cu autobuzul? Mă
aşteaptă copiii acasă să le pregătesc masa şi
nu este normal să stau plecată de acasă atât

de mult. Am stat destul la coadă“, a declarat
una dintre femeile care a comandat un taxi
pentru a-şi căra acasă ajutorul social.   

Alţi beneficiari ai programului primăriei se
plâng că sunt la mila instituţiilor statului
român după o viaţă de muncă. Adriana
Stancu, una dintre femeile venite să
încaseze plasele cu alimente, spune că a
muncit peste 30 de ani ca infirmieră la
Spitalul Judeţean, iar pensia pe care o
încasează acum este mai mică de 600 de
lei. „Sunt mană cerească alimentele pe care
le-am primit. Eu am o pensie de sub 600 de
lei, sunt bolnavă şi am nevoie de medica-
mente. Pensia mea este deja arvunită lună

de lună pentru medicamente. Două
kilograme de ulei, zahăr, făină, mălai şi
orez pentru mine înseamă destul de mult.
Am stat la coadă mai bine de două ore, dar
nu am altă soluţie. Majoritatea oamenilor
veniţi aici sunt sărmani, iar tot ce vedeţi că
se întâmplă acum este realitatea“, a spus
femeia. 

400 de lei pensie, la 86 de ani
Alţi bătrâni beneficiari ai programului se
plâng că n-au suficienţi bani pentru a tra-
versa cu bine iarna. „Am 400 de lei pensie
şi abia reuşesc să trăiesc de la o lună la alta.
Aceste alimente sunt ca un cadou de
Crăciun şi mă bucur că cineva se mai
gândeşte şi la noi. La 86 de ani este
umilitor să ajungi să trăieşti din mila
statului, dar când nu ai ce să mănânci
accepţi absolut orice. Din acest motiv am
stat la coadă şi am îngheţat de frig“, a
povestit Maria Purcaru. Sute de oameni au
stat la coadă pentru a încasa sacoşele cu
alimente Unii beneficiari au făcut haz de
necaz spunând că şi-au adus aminte de
perioada comunismului stând la coadă.
„Aşa era pe vremea lui Ceauşescu. Anul
trecut la fel am stat la coadă, însă aceste ali-
mente sunt bune pentru noi. Sper să mai
primim şi la anul. De Paşte a fost exact la
fel şi dacă stau bine să mă gândesc atunci
am venit de la ora 7.00 şi am plecat acasă
în jur de 12.00“, a spus altă femeie de la
rând.

S
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Adrian Mischian despre demisia lui Horațiu
Bretoiu din PMP: <<De prima demisie 
este “vinovat” Marian Morar, iar de a doua
demisie… este “vinovat” subsemnatul>>

drian Mischian, consili-
er local PMP, a explicat
demisia lui Horațiu

Bretoiu din fruntea PMP Câmpia
Turzii, printr-o postare pe pagina
personală de facebook. Horațiu
Bretoiu, fostul candidat PMP la
primăria Câmpia Turzii este la a
doua demisie din fruntea acestui
partid, de data aceasta invocând
motive personale.

Adrian Mischian: “Un alt aspect
ce vreau să-l prezint, este legat de
organizația politică din care fac
parte – PMP Câmpia Turzii, și
anume, faptul că d-l Horațiu
Bretoiu a demisionat din funcția
de președinte. Greu de explicat
membrilor și simpatizaților PMP
Câmpia Turzii decizia dânsului,
mai ales că este a DOUA demisie
din aceasta funcție în decurs de 12
luni, cu specificația că după prima
demisie a revenit în partid după
câteva luni pe aceeași funcție. Cu
lipsa de colegialitate a d-lui
Bretoiu eu personal sunt obișnuit,
dar măcar pe ceilalți membrii
PMP, care au muncit în campania
electorală să adune voturi pentru

dânsul în încercarea de a deveni
primar, elegant era să-i cheme, sa
le mulțumească și să le spună de
decizia luată.

Să-ți ascunzi demisia în spatele
unei functii onorifice de preșe-
dinte al unui ONG, chiar dacă este
vorba de o asociație de talia

Clubului Rotary, că vrei să-i
salvezi imaginea, este o explicație
foarte ieftină, știm și eu și d-l
Bretoiu și alte persoane adevă-
ratul motiv al plecării. Din punc-
tul meu de vedere, nici nu are
dreptul să ocupe această funcție
onorifică. Dar despre Clubul
Rotary și de încercarea unora de

a-l împroșca cu noroi, mai mult în
altă postare.

Bineințeles că domnia sa nu se
face vinovat de nimic, de prima
demisie este “vinovat” Marian
Morar, iar de a doua demisie din
PMP în decurs de 12 luni, este
“vinovat” subsemnatul. Cu sigu-

ranță, l-a nemulțumit faptul că,
personal am refuzat ca PMP
Câmpia Turzii să fie o anexă a
coaliției politice ce conduce
Câmpia Turzii și m-am opus ca
PMP să fie un refugiu pentru
anumite persoane care nu-și
găsesc locul în alte partide. L-au
deranjat, cu siguranță, și luările
mele de poziție în cadrul
ședințelor de consiliu local pe
anumite decizii, interpelări care
au supărat conducerea actuală a
administrației locale. 

Şi ca să răspund unui articol
apărut în presă, în urma plecării d-
lui Bretoiu nu este nicio degrin-
goladă în partid, din informațiile
mele nu vor pleca din partid multe
persoane și alături de ceilalți
membri de partid, am să mă lupt
în continuare pentru ca deciziile
politice ce privesc PMP Câmpia
Turzii să fie luate în interiorul
partidului și nu în altă parte, iar
partidul să fie vizibil în continu-
are, de data asta prin poziții
oficiale și nu numai prin prezența
mea sporadică în presă și pe
rețeaua de socializare.

Adrian MISCHIAN
consilier local PMP”

Sergiu JUCAN

A

Drumul de la Câmpia Turzii la Viișoara, 
letal pentru mașini

alul de lucrări de modernizare,
reabilitare și întreținere a drumu-
rilor județene, anunțat cu mare

tam-tam de Consiliul Județean Cluj, încă de
la începutul acestui an, nu a ajuns și la
tronsonul din DJ 150 ce face legătura între
Viișoara și podul de la intrarea în drumul
comunal ce duce spre Urca, celălalt sat al
comunei din apropierea Câmpiei Turzii. 

Pe la sfârșitul lunii octombrie, un șofer a
dat cu roata mașinii într-una din gropile de
pe drum. A ieșit de acolo cu puntea din față
a autoturismului îndoită și, la cât costa
reparația, omul a ales să-și abandoneze
mașina la fier vechi. 

Încă din luna decembrie a anului 2016,
Consiliul Județean Cluj anunța deblocarea
a patru contracte ”subsecvente acordului-
cadru încheiat cu asocierea formată din SC
Kiat Group Construct SRL, SC Tehnic
Asist SRL şi SC Damar SRL, pentru
proiectarea şi execuţia lucrărilor de
modernizare şi reabilitare a patru sectoare
de drumuri județene, de importanță
deosebită pentru județul Cluj”, se preciza
într-un comunicat al forului deliberativ
județean, din 15 decembrie 2016. Printre
cele patru tronsoane ”de importanță
deosebită” se afla și DJ 150 Câmpia-Turzii

-Viișoara - Ceanu Mare - Frata - Mociu. 

Dar, pesemne gradul ”importanței deose-
bite” a acestui drum, ce trece printr-o
comună (Viișoara) al cărui primar social-
democrat face parte din ”tabăra politică
dușmană” președintelui Consiliului Jude-
țean Cluj, liberalul Alin Tișe, s-a dovedit
mai scăzut decât al celorlalte trei drumuri.
Aceasta ar putea fi o posibilă explicație a
faptului că din toate lucrările de moderni-
zare și de reabilitare promise, DJ 150 s-a
ales cu niscaiva lucrări de întreținere, exe-
cutate în luna noiembrie pe tronsonul
Frata-Mociu. 

”Din cază că banii alocați acestor lucrări
s-au terminat, nu s-a ajuns pe sectorul de
drum Câmpia Turzii – Viișoara”, a precizat
Cristian Bara, purtător de cuvânt al
Consiliului Județean Cluj, detașat pe lângă
Direcția județeană de Drumuri și Poduri. În
comunicatul publicat cu aproape un an în
urmă, se preciza că ”finanțarea lucrărilor de
proiectare şi execuţie a lucrărilor de
modernizare şi reabilitare pe cele patru
sectoare de drumuri judeţene (n.r: printre
care și DJ Câmpia Turzii - Viișoara - Frata-
Mociu) este realizată prin intermediul cre-
ditului în valoare de 225 de milioane de lei,
contractat de Consiliul Județean Cluj în
cursul lunii decembrie 2016”. Oare câți
bani din creditul contractat s-au cheltuit

pentru lucrările de modernizare și reabi-
litare a celor patru drumuri, de suma nu a
mai ajuns și pentru drumul de la Viișoara la
Urca? 

Deși gropile din tronsonul de drum
Viișoara – podul de la intrarea pe drumul
comunal spre Urca, nu se pot umple cu
promisiuni, Cristian Bara dă asigurări că
anul viitor, de îndată ce condițiile meteo
vor permite, se va moderniza și drumul de
la Câmpia Turzii la Viișoara și mai departe,
spre Frata. ”Se vor executa lucrări de
refacere a fundației drumului și se vor
așterne două straturi de asfalt. De aseme-
nea, se vor reface acostamentele, marcajele
și semnalizările rutiere ale drumului” a
adăugat Cristian Bara.

Așadar, până în primăvara viitoare,
șoferilor care au drum prin Viișoara, către
Urca, încolo, li s-ar potrivi mai bine urarea
”Gropi ușoare!” decât ”Drum bun!”

„Sunt încântat de faptul că am reușit, după
un blocaj de aproape cinci ani, să deblocăm
situația acestor patru contracte suspendate
care vizează efectuarea de lucrări de
modernizare și reabilitare pe nu mai puțin
de 160 de kilometri de drumuri județene.
Astfel, în perioada imediat următoare,
asocierea condusă de Kiat va efectua
lucrările de proiectare, urmând ca, sperăm

noi din primăvară, pe toate cele patru
sectoare de drumuri să înceapă efectiv
lucrările. Importanța reabilitării acestor
drumuri este de necontestat în condițiile în
care cele patru sectoare de drumuri
județene sunt printre cele mai importante
din județ, ele legând două drumuri
naționale, realizează accesul spre zona
turistică și trec prin mai multe localități”, a
precizat președintele Consiliul Județean
Cluj, domnul Alin Tișe. 

Biroul de presă
15 decembrie 2016

Emil HĂLĂŞTUAN

V
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Concert de Crăciun la Salina Turda
alina Turda are plăcerea
de a va invita duminică,
17 decembrie 2017,

începând cu orele 17.00 la un
regal de sărbătoare: Concertul de
Crăciun susţinut de naistul Radu
Nechifor, acompaniat de Marius
Tuţă-clape, Alex Petre-chitară,
Daniel Iliescu-tobă, Mircea Ittu-
Bass, Tibi Fazekaş-vioară. 

Colindul oferit printre cristale şi
stalactite va bucura auditoriul cu
un repertoriu de colinde tradiţio-
nale, autentic româneşti. 

Concertul va fi organizat în
amfiteatrul minei Rudolf din inte-
riorul Salinei Turda. Intrarea la
spectacol este liberă şi se va face
începând cu orele 16.00 cu acces
exclusiv pe Aleea Durgaului, nr.
7. 

Radu Nechifor este naist, profesor
şi constructor de naiuri. A început
studiul muzicii la vârstă de 12 ani
în cadrul Liceului de Artă din
Sibiu, iar în 2003 intră primul la
catedra de nai a maestrului
Gheorghe Zamfir de la Universi-
tatea Naţională de Muzică –
Bucureşti. Este câştigătorul a
multor concursuri de specialitate,
cele mai importante fiind
"Strugurele de Aur"şi "Creation
pour la Paix", concursuri la care a
câştigat marile premii. În ultimii
ani a pus în scenă spectacolul
"Simply the Best-Povestea Naiu-
lui" (2013, 2014 şi 2015), unul
dintre cele mai complexe concerte

organizate în Sibiu. 

În prezent este organizator al
cursurilor internaţionale de nai
"Internaţional Panflute Master-
class", găzduit de Muzeul în aer
liber-Astra, profesor la Liceul de
Artă din Sibiu, vice-preşedinte al
Asociaţiei Internaţionale de

Tineret Become şi director al
Casei de Cultură din Cisnădie.  

Partener al evenimentului este
Teatrul Aureliu Manea Turda. 
Vă aşteptăm să întâmpinăm cu
bucurie colindătorii şi să pătrun-
dem împreună în spiritul vrăjit al
Crăciunului!

S-a câştigat premiul de categoria I
la Loto 6/49 

La tragerea Loto 6/49 din 3
decembrie, s-a câştigat premiul
de categoria I în valoare de
6.372.850,87 lei (peste 1,37 mi-
lioane euro). 

Biletul norocos a fost jucat la
agenţia 13-013 din Constanţa şi a
fost completat cu trei variante
simple la Loto 6/49, preţul aces-
tuia fiind de numai 18,10 lei.
Acesta este al şaselea câştig de

categoria I obţinut în acest an la
Loto 6/49. Ultima data, premiul
de categoria I, s-a câştigat în data
de 08.10.2017 şi a fost în valoare
de 4.604.988,60 lei. 

Conform Regulamentului pri-
vind organizarea şi administrarea
jocurilor loto, câştigătorul are la
dispoziţie 90 de zile de la data
tragerii pentru a-şi revendică pre-
miul.

S

Au răpit o femeie sub ameninţare cu cuţitul

a data de 07.12.2017, în urma activităţilor
de cercetare penală efectuate în dosarul
penal și a probatoriului administrat în

cauză, poliţiştii din cadrul Poliției municipiului
Turda, au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale
faţă de doi bărbați de 38, respectiv 46 ani, din
comuna Iara, județul Cluj pentru săvârșirea
infracțiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal,
lovire sau alte violențe și amenințare, fapte
prevăzute și pedepsite de Codul Penal.

În fapt, la data de  02.12.2017, în jurul orelor 20.30,
în timp ce persoana vătămată, o femeie, se afla pe o
stradă din municipiul Turda, a fost acostată de

primul bărbat și urcată împotriva voinței sale, sub
amenințarea unui cuțit, în autoturismul condus de cel
de-al doilea bărbat, după care a fost transportată în
comuna Iara. 

Pe traseul parcurs, bărbatul de 38 ani a părăsit auto-
turismul de mai multe ori, timp în care persoana
vătămată a fost închisă în autoturism de către
conducătorul auto.

Față de cei doi a fost luată măsura reținerii pentru 24
ore, urmând ca în cursul zilei de azi, să fie prezentați
Parchetului de pe lângă Judecătoria Turda cu
propunere de arestare preventivă.

L

SAccident mortal. Circulația pe
varianta Vâlcele-Apahida, blocată

O persoană a murit şi alte trei au
fost rănite grav într-un accident
de circulaţie care a avut loc
vineri după amiaza pe Centura
Vâlcele-Apahida. Traficul în
zonă a fost oprit. 

Centrul INFOTRAFIC din
Inspectoratul General al Poliţiei
Române informează că traficul
rutier pe centura de est a munici-
piului Cluj-Napoca (DN1N) a fost

momentan oprit pe ambele sen-
suri la km 15+50 de metri, din
cauza unei coliziuni frontale
dintre două autoturisme.

Reprezentanţii Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Cluj spun că
accidentul a avut loc la ora 16.50,
cauza acestuia fiind neadaptarea
vitezei la condiţiile de drum.
În urma impactului, o persoană a
decedat, alte trei fiind rănite grav.

Mandat de executare a pedepsei

Polițiștii din cadrul Poliției
municipiului Turda, în cadrul
unei acțiuni derulate pe raza de
competență, au depistat un tânăr,
de 25 de ani, din Turda, pe
numele căruia era emis un man-

dat de executare a unei pedepse
privative de libertate. 
Cel în cauză are de executat  2
ani și 10 luni de zile de închi-
soare, pentru săvârşirea infrac-
ţiunii de șantaj.
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Concert caritabil pentru suflet!

ineri, 8 decembrie,
începând cu orele 18:00,
la Palatul Cultural din

Câmpia Turzii a avut loc un con-
cert caritabil de colinde, special
gândit și conceput pentru
ajutorarea asociației Pro Assisto
din Câmpia Turzii și a Asociației
Terapie și Prietenie din Cluj

Napoca! 

La eveniment a participat și pri-
marul municipiul Câmpia Turzii,
Dorin Lojigan, care a remarcat
faptul că de ceva timp, în oraș,
oamenii sunt mai darnici, binevo-
itori și cu sufletul mare! 

Au concertat pentru cei aflați în
sală, prietenii lui Adrian Soporan:

Corina Chereches, Adina Popo-
vici, Elisabeta Guzu, Bogdan
Turean acompaniați de Cristi
Vuscan la acordeon! 

Un moment inedit a fost la
deschiderea spectacolului, când
prezentatorul evenimentului a
conceput o licitație pentru 3
decorațiuni oferite de sponsorul
FlowerStudio by Lavinia Sopo-

ran! Toate cele 3 decorațiuni au
cumulat suma de 500 de lei! 

Cei care și-au adjudecat decorați-
unile au fost Pr. Chereches Aure-
lian, primarul Dorin Lojigan și
omul de afaceri Mugur Prahoveanu.

Seara a fost încununată de copiii
aflați la concert, care au cântat o
colindă și drept recompensă au

primit prăjiturele, cărți de desenat
și decorațiuni de brad, din partea
sponsorilor evenimentului!

Banii strânși din donațiile cetățe-
nilor cu sufletul mare din Câmpia
Turzii s-au împărțit între cele
două asociații, iar organizatorii
s-au declarat multumiți de eveni-
ment și de mărinimia cetățeniilor
din Câmpia Turzii!

V

La Galeria Turzii: Profesorii de educație
plastică se declară ”ProArt”

ltima expoziție realizată anul
acesta la Galeria municipală de
Artă din Turda, de filiala locală a

Uniunii Artiștilor Plastici din România și-a
deschis porțile joi, 7 decembrie, la ora 17.
Intitulată ProArt, expoziția reunește picturi,
dar și sculpturi, din creația unor profesori
de educație plastică din cinci județe: Satu
Mare, Mureș, Bihor, Sălaj și Cluj. 

Așadar, pe simezele Galeriei municipale de
Artă a Turzii expun Zsolt Agoston și Daniel
Romeo Todea (Mureș), Victor Apostu,
Borbely Cezarina, Farkas Melinda, Felicia
Ilie, Sanda Manciac, Cristina Marian,
Corina Rus și Gavril Zmicală (Cluj), Elena
Câmpian (Bihor), Igli Brigitta (Satu Mare),
respectiv Adela Elena Daroczi (Sălaj). 

Aceștia participă la expoziția ProArt, în
calitate de invitați ai membrilor UAP, din

filiala Turda, dintre care Alexandru
Picovici, Mariana Codorean-Picovici, Alin
Bâlcu, Gheorghe Roșa, Lucian Țânțariu,
Stanca Țop și Adrian Țop participă, de
asemenea, cu lucrări, la ultima expoziție
realizată anul acesta la Galeria municipală
de Artă. 

Potrivit unei hotărâri adoptate de Consi-
liului local Turda la ședința ordinară din
luna noiembrie, din 2018 Galeria munici-
pală de Artă se va afla în administrarea
Casei de Cultură. Astfel, perioada de peste
zece ani de când galeria a fost încredințată
administrării, întâi de către Asociația
Atelier 7+, apoi, în tandem, de filiala locală
a UAP și de Societatea Culturală
Filarmonia, se va încheia la sfârșitul anului
2017, odată cu expoziția ProArt. 

Președintele filialei UAP Turda, profesorul
Alexandru Picovici, care a spus că această
expoziție reprezintă ”un dar al nostru, de

Moș Nicolae, pentru toți turdenii” a mai
precizat că următoarea expoziție a artiștilor
plastici din ”parohia” sa va avea loc la Alba
Iulia, în primele zile ale anului 2018. 

”Un an, doi, vom ieși cu lucrările noastre
peste granița Turzii. Vom strânge relațiile
de colaborare cu celelalte filiale ale UAP
din țară” a punctat Picovici faptul că parti-
ciparea membrilor UAP Turda la expoziția
de la Alba Iulia înseamnă mai puțin un
eveniment ocazional și mai mult o altă
poziționare față de modul de promovare și
de susținere a actului creator, pe plan local.

Profesoara Cristina Oprea, reprezentanta
Casei de Cultură, la rândul său artist plastic
și doctor în istoria artei, a transmis mesajul
adresat expozanților de către primarul
Turzii, Cristian Matei, care s-a scuzat
pentru că nu a putut onora invitația organi-
zatorilor, de a participa la vernisarea
expoziției Pro Art. Cristian Matei a trasmis,

în mesajul său faptul că îl bucură
organizarea expoziției găzduită de Galeria
municipală de Artă și că profită de acest
prilej pentru a-i felicita pe expozanți,
cărora primarul Turzii le-a urat succes și pe
mai departe. 

”Sărbători fericite și un An nou prosper”,
le-a urat Cristian Matei artiștilor plastici
participanți la ultima expoziție organizată
de filiala locală a UAP, în 2017 la Galeria
municipală de Artă din Turda. 

Invitat la vernisarea expoziției, profesorul
Beniamin Chira, inspector de arte la
Inspectoratul Școlar Județean Cluj, a
amintit expozanților că un alt prilej în care
pot schimba idei și împărtăși experiențe, îl
reprezintă întâlnirile lunare ale profesorilor
de arte vizuale, din județul Cluj, a căror
tradiție s-a reînnodat de curând. ”Printr-o
bună colaborare între noi, putem realiza
progresul”, aprecia Beniamin Chira.

U

Adrian SOPORAN

Emil HĂLĂŞTUAN
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Mihai Viteazu: Reducerea impozitului pe venit
provoacă hemoragie bugetului

otărârea coaliției guver-
namentale PSD-ALDE
de a reduce impozitul pe

venit, de la 16 la 10 procente, va
provoca hemoragii bugetelor
locale în 2018. Primarul comunei
Mihai Viteazu, Zeng Ioan, a
precizat, cu prilejul ședinței
ordinare a Consiliului comunal,
de la sfârșitul lunii noiembrie, că
diminuarea impoziului pe venit va
influența negativ bugetul local din
anul viitor. ”Dacă nu se revine
asupra deciziei, vom pierde circa
10 miliarde de lei vechi, adică un
milion de RON”, a apreciat Zeng. 

Veniturile progozate pentru buge-
tul local din 2017 al comunei
Mihai Viteazu s-au cifrat la peste
21,5 milioane de lei. 

Cu prilejul ultimei rectificări
bugetare, aprobată de Consiliul
local din Mihai Viteazu la ședința

ordinară din luna noiembrie, suma
de 294 de mii de lei, din cotele

defalcate aferente impozitului pe
venit, a primit ”pașaport” pentru

intrarea în vistieria locală. 

Cu același prilej, veniturile
bugetului local au crescut și
datorită sumelor defalcate din
TVA, din care comunei Mihai
Viteazu i s-au alocat 134 de mii de
lei. 

Dacă sumele defalcate din TVA,
repartizate comunei Mihai Vitea-
zu în luna noiembrie, au destinație
precisă și s-au întrebuințat pentru
plata salariilor, sporurilor, indem-
nizațiilor și contribuțiilor perso-
nalului care lucrează în școlile și
grădinițele comunei Mihai Vitea-
zu, sume din cota impozitului pe
venit s-au alocat pentru lucrări de
investiții edilitare, precum extin-
derea rețelei de canalizare mena-
jeră și pentru stația de pompare a
apei (strada Delniței), ambele
obiective în localitatea Mihai
Viteazu.

H
Emil HĂLĂŞTUAN

Ziarul Financiar anunță o nouă investiție 
de un sfert de milion de euro la Câmpia Turzii

upă ce într-un an de zile,
administrația condusă de Dorin
Lojigan a reușit să populeze

100% Parcul Industrial de la Câmpia
Turzii, cu investiții totale de aproape 5,5
milioane de euro de la companiile: Berg
Banat, Marco Plast și Sosim Trans, care au
fost convinse de seriozitatea si susținerea
factorului administrativ de la Câmpia
Turzii, în aceste zile, Ziarul Financiar
anunță o nouă investiție de peste un sfert de
milion de euro la Câmpia Turzii.

Caso Mechatronics SRL din Târgu Mureș,
s-a obligat să investească 260.000 euro la
Câmpia Turzii, cu o estimare de zeci de
locuri de muncă create.

“Caso Mechatronics SRL, este nouă pe piață, iar fabrica care urmează a fi construită la Câmpia Turzii va realiza

roboți industriali, însă în prima fază se vor
concentra pe prelucrările metalice și fabri-
carea diferitelor utilaje”, a declarat Remus
Matei, directorul Parcului Industrial de la
Câmpia Turzii, citat de Ziarul Financiar.

Construcția fabricii de la Câmpia Turzii va
începe în primăvara anului viitor, pe o
suprafată de 8100 de metri pătrați.

Dacă în trecutul recent, s-au cheltuit enorm
de mulţi bani de la bugetul local în căutarea
de investitori, fără niciun rezultat însă, în-
tr-o ședință de Consiliu local, primarul
municipiului Câmpia Turzii a fost întrebat:
“Cât ați cheltuit de la bugetul local cu adu-
cerea acestor investitori, care urmează să
investească la Câmpia Turzii aproape 6
milioane de euro?”
Răspunsul a venit rapid: “prețul cafelei și al
apei, ce sunt la protocol!”.

Mort de aproape două
săptămâni, găsit într-un

apartament din Câmpia Turzii

Sâmbătă, 9 decembrie, organele de poliție au fost anunțate de
locatarii unei scări dinte-un bloc din Câmpia Turzii de faptul
că dintr-un apartament se simte un miros greu.

Deplasaţi la fața locului, atât un echipaj al poliției, cât și un
echipaj medical, aceştia au depistat o persoană de aproximativ
70 de ani, decedată.

Deocamdată nu se cunosc cauzele decesului.

D
Sergiu JUCAN

Crucea de la capela din
Câmpia Turzii luminează

În seara de, joi, 7 decembrie, pe rețeaua de socializare face-
book un locuitor al cartierului blocuri a publicat mai multe
poze ce par a fi de la capela nouă de la Câmpia Turzii.
"De la mine de pe balcon am vazut cum luminează crucea de
la capelă, curios am mers până la capelă și da ... arată minunat
..." a fost postarea de pe facebook.

Capela de la Câmpia Turzii a fost o promisiune îndeplinită de
Dorin Lojigan, care a susținut acest proiect şi a găsit resurse
si cadru pentru construcția acestui edificiu.

Moşul de la Pizza Planet 
a făcut fericite două familii

În urma acţiunii pe care Pizza Planet a desfă-
şurat-o, oferind mâncare gratis la 1 Decembrie
2017, organizând un stand cu produse ale
pizzeriei pe care l-a aşezat în mijlocul târgului, în
bolul pentru donaţii s-au strâns 830 de lei.  

Cei de la Pizza Planet voiau să ajute o familie cu
probleme. Şi au ajutat nu una, ci două familii,
una din Turda, cealaltă din Bogata. Din donaţii
s-au cumpărat produse alimentare.

Iar bucuia pe care le-a făcut-o Moşul, trecând şi
pe la ei anul acesta, a fost nemăsurată.
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EDITORIAL
Obligativitatea liberei asocieri

tarea actuală a nației
demonstrează că pentru
români, unele drepturi și

libertăți prevăzute în Constituție
ar trebui să se transforme în
obligații. Poate numai așa, din
obligație, vom învăța să trăim
bine. Pentru că ”a trăi bine” în
comunitate, presupune a adopta
un comportament de ”zoon
politikon” adică de ”animal soci-
al” cum îl defineau grecii din anti-
chitate pe om. Individualismul
exacerbat, însușire ce i-a copleșit
pe români după aproape o
jumătate de veac colectivist, în
care a primat, ca și trăsătură
principală a națiunii ”unitatea de
monolit în jurul conducătorului
iubit” le joacă feste oamenilor
obișnuiți, iar pe ”învârtiți” îi ajută.

Pesemne că în memoria colectivă
a românilor, ce tinde să devină o
”tabula rasa” nu se mai păstrează
pilda prin care Moș Ioan Roată
explica rostul unirii principatelor
românești, Moldova și Țara Ro-
mânească, prin exemplul spicelor
de grâu, ce luate una câte una se
rup ușor, dar legate în snop nu mai
sunt lesne de frânt. ”Unde-i unul,
nu-i putere / La nevoi și la durere,
/Unde-s doi, puterea crește / Și
dușmanul nu sporește!”. Dar se
vede treaba că românii au uitat și
rostul versurilor din textul Horei
Unirii.

Și acum ajungem, așa pe îndelete,
încet, nu încetișor, că-i trecut de
ceasul al 12-lea la cel de-al 13-lea
ceas, sau primul din noapte, dacă
românii nu își vor aduce aminte
de puterea unirii. ”Unire, unire,

dar cum?”, ar putea întreba unii.
Simplu. Prin asociere. Iar liantul
acestor uniuni nu poate fi decât un
interes comun tuturor membrilor
care consimt să se asocieze. Iar
interesul comun invocat aci poate
și trebuie să conste în apărarea
unor drepturi. 

De exemplu, câți români ar avea
interese comune, pentru a căror
respectare se poate lupta într-o,
să-i spunem, Ligă a consuma-
torilor?  Facebook-ul mustește de
fel de fel de povești despre înșe-
lăciunile cărora le cad victimă
cetățenii, ba pentru că au cum-
părat marfă stricată de la super-
market-uri, dar se poate întâmpla
același lucru și cu alimentele de la
alte magazine, ba că s-au pomenit
cu facturi încărcate nejustificat la
utilități, ba că vânzătorul nu res-
pectă clauzele garanției unui
produs, ba că mărfurile cu termen
de valabilitate expirat nu se dau
duse de pe rafturi, ba că pe eti-
chete numele E-urilor cancerigene
stă scris cu litere atât de mici încât
se pot citi doar cu lupa, or, cine
merge cu lupa în buzunar la
cumpărături, ba că... etc. 

O asociație a consumatorilor, cu,
de exemplu, 10 mii de membri, a
1 leu cotizație lunară, ar putea,
lesne, să se judece cu furnizorii de
mărfuri și servicii care ușurează
punga românilor și le fac viața
amară. Și, în justiție ar fi multe
pricinile în care consumatorii ar
obține câștig de cauză. 

Dacă asociația despre care s-a
făcut vorbire în alineatul prece-
dent și-ar înmulți numărul de
membri și ar ajunge să numere

100 de mii, oare ce ecou ar avea în
rândul parlamentarilor sugestia
formulării unor inițiative legis-
lative ce ar urma să îngrădească
posibilitățile furnizorilor de măr-
furi și servicii de a menține vala-
bilitatea axiomei ”Clientul nostru,
fraierul nostru?”

Mai departe, pe firul aceluiași
raționament, se află și posibi-
litatea înființării unor asocieri
pentru apărarea drepturilor per-
soanelor care au suferit abuzuri
din partea unor instituții ale statu-
lui. Cum îl vor privi oare
judecătorii pe reclamantul în
spatele căruia stă puterea a, să
spunem 10 mii de oameni, ca să
nu mai vorbim de 100 de mii? De
ce sprijin moral, juridic și finan-
ciar ar putea beneficia o persoană
năpăstuită în vreun fel oarecare,
ca urmare a unor relații cu
instituțiile statului?

Existența, de zeci de ani, a
Caselor de Ajutor Reciproc a
Pensionarilor, demonstrează, cu
prisosință, forța asocierii. Cea a
breslelor profesionale, ce dețin
monopolul într-un domeniu sau în
altul, sau a uniunilor artistice,
idem. Nimeni nu manifestă vreun
interes acut pentru clintirea
acestora din inerția vremurilor tre-
cute. Într-o societate în care
mecanismul cerere-ofertă și libera
concurență sunt reguli sacro-
sancte, deși numai în stadiu decla-
rativ, avocații, scriitorii, artiștii
plastici, beneficiază de apartenen-
ța la asociații ce mențin mono-
polul în acele domenii, unde
uniunile ”taie și spânzură”. Dacă
asocierile ce dețin exclusivitatea
atestării într-o tagmă profesională

sau în alta rezistă și oferă privi-
legii membrilor acelora, de ce nu
se încumetă oamenii să se asoci-
eze pentru a-și apăra niște drep-
turi?

Simplu. Suspiciunea împiedică
asocierea românilor, cu alte cu-
vinte unirea acestora, determinată
de un interes comun. Apoi,
egoismul: ”Să moară capra
vecinului” a devenit în spațiul
mioritic panaceul universal ce
ajută la vindecarea depresiilor
provocate de starea de ”om ajuns”
a vecinului. Ce dacă vecinul ”a
luat țeapă” în vreo tranzacție
comercială? Ce dacă ”a mușcat-o”
cu prilejul vreunei cumpărături
făcute de la vreun magazin
virtual? Așa-i trebuie!

Deunăzi, discutam cu niște amici
despre o temă ce mă frământă de
când am observat frenezia de-a
dreptul isterică manifestată de
români când vine vorba de a ne
demola valorile definitorii pentru
neam. Și gândul s-a coborât la
broasca râioasă. Trăitoare în mo-
cirlă, aceasta nu își poate depăși
condiția și de aceea tinde să

târască totul în habitatul său. A
doua variantă ar fi că broasca
râioasă trage în mlaștină ființe
care trăiesc la niveluri aflate
deasupra sa, din credința sinceră
că le face un bine. Dacă broaștei îi
place să trăiască în mocirlă, de ce
nu ar fi bună mocirla și pentru
alții?

Dar reflecțiile pe această temă pot
produce insomnii. În speranța că
încă mai pot apărea asemenea
fericite cazuri, determinate de
oareșceva mustrări de conștiință,
lansez aci o provocare: Oare cum
ar da o asociație sau o ligă ce
proclamă protecția cetățenilor
împotriva clasei politice? La vii-
toarele alegeri voi vota candidații
partidului care va milita pentru
transformarea dreptului la liberă
asociere în obligație. Că definiția
binelui făcut cu forța se poate
împrumuta tot de la comuniști:
”Nu știi, te învățăm! Nu poți, te
ajutăm! Nu vrei, te obligăm!”

Nu de alta, dar prea se adeveresc
multe din atributele puse de Horia
Roman Patapievici în cârca
poporului român...                       

S
Emil HĂLĂŞTUAN

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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La Turda s-a deschis Târgul de Crăciun

tmosfera sărbătorilor de
iarnă a cuprins Turda.
După iluminatul public

ornamental, ce îndulcește, din 1
decembrie, întunericul ce învăluie
orașul odată cu sosirea nopții, un
alt ”condiment” specific s-a adău-
gat atmosferei sărbătorești de la
sfârșitul anului. Marți, 5 decem-
brie, în Parcul Central al Turzii

s-a deschis cea de-a doua ediție a
Târgului de Crăciun. 

Așteptată cu vin fiert, floricele de
porumb și ceai cald, inaugurarea
târgului s-a produs în jurul orei
17.30, când primarul Turzii,
Cristian Matei, a dat semnalul
pentru începerea primului punct
inclus în program, un spectacol de
lasere. După aprinderea ilumina-
tului ornamental în Parcul Central

a urmat un spectacol susținut de
corul bărbătesc și de grupul vocal
tradițional ”Horitoarele” din Fin-
teușu Mare, județul Maramureș. 

Prima seară a Târgului de Crăciun
de la Turda s-a încheiat cu un
recital de colinde internaționale,
interpretate de fanfara asociației
Opera Vox.    

Cu începere din 5 decembrie ”toți

turdenii au fost așteptați în Parcul
Central, la unul din cele mai fru-
moase evenimente ale anului. 

Vă așteptăm împreună cu familia
să vă bucurați de magia care va
cuprinde acest loc, de atmosfera
de sărbătoare, de aromele de vin
fiert cu scorțișoară, de minunatele
și sfintele cântece ale iernii, de
statuile vivante, produsele tradi-
ționale și de toate surprizele pe

care vi le-am pregătit! Îi anunțăm
pe această cale pe toți părinții și
pe toți copilașii că Moș Nicolae
ne va face o vizită și le va aduce
bucurie, zâmbete și cadouri
tuturor copiilor care au fost
cuminți”, se precizează într-un
comunicat al autorităților locale,
organizatori ai evenimentului,
care-i îmbie pe turdeni și nu
numai, să viziteze Târgul de
Crăciun. 

A
Emil HĂLĂŞTUAN
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Adrian Soporan, 
noul nostru coleg la Ziarul 21

C, prezentator, organizator de
evenimente, filantrop și... om,
Adrian Soporan “Sopy” cum

este cunoscut în Câmpia Turzii, se alătură
echipei Ziarului 21.

Carismatic, profesionist în tot ceea ce face,
serios, hotărât, cu aspirații mari, Sopy a
ales echipa Ziarului 21 dintr-o dorință
sinceră: “Am ales Ziarul 21, pentru că aici
am găsit profesionalism, muncă, seriozi-
tate, realitate și familie. După prima vizită
în redacția Ziarului 21 am înțeles că
profesia de jurnalist înseamnă muncă,
efort continuu, dar mai presus de toate
înseamnă să iubești ceea ce faci. Aici, la

Ziarul 21 am înţeles că oamenii sunt pe
primul loc, astfel vreau să scriu din suflet
pentru și despre ei, pentru oraș și să prezint
realitatea exact așa cum este ea. Îmi doresc
propria mea rubrică, dar și propria mea
emisiune în ceea ce înseamnă TV21 care
va fi lansat oficial în 2018 ”

Ziarul 21, cea mai longevivă instituție
media din zona Turda și Câmpia Turzii
împlinește în 2018 14 ani de activitate, o
bornă pe care niciun alt organ media
(print) nu a reușit să o atingă. Din echipa
Ziarul 21 fac parte: Lia Durlan, Tania Pop,
Denisa Mărginean, Ada Durlan, Emil
Hălăștuan, Adrian Soporan și cu voia
dumneavoastră, Sergiu Jucan.
Bine ai venit la muncă, Sopy!

M

Ajutoare pentru Moş Nicolae 
la Câmpia Turzii

r.Aurelian Cherecheş împreună
cu Tinerii Voluntari alături de
prof. Simona Moldovan şi prof.

Liana Cerceş l-au ajutat pe Moş Nicolae

să ducă daruri la Secția de Pediatrie a
Spitalului Municipal Câmpia Turzii.
Calde mulțumiri managerului Adi Antal
care a facilitat această acțiune, persona-
lului medical, precum şi d-lui Bozdog
Marcel pentru donația generoasă.

P

Titlul proiectului: ”SIMT ȘI EXPRIM!
Aria tematică: Social/ Axa prioritară: Asistență socială / Domeniul de intervenție:
III.1.2*. protecția copilului
”Proiect cofinanțat din bugetul local al municipiului Câmpia Turzii pe anul 2017”
Beneficiar: Asociația Pro Assisto

COMUNICAT DE PRESĂ
INCHEIERE  PROIECT ”SIMT ȘI EXPRIM”

Proiectul ”SIMT ȘI EXPRIM”, proiect cofinanţat din bugetul local al municipiului
Câmpia Turzii pe anul 2017, al cărui beneficiar este Asociația Pro Assisto, s-a imple-
mentat în municipiul Câmpia Turzii,  în perioada de 29.09 –.08.12.2017.
Scopul proiectului: consolidarea cooperării între membrii comunității.
Obiectivul general: Crearea unui mediu educativ congruent privind dezvoltarea
emoțională a copiilor de vârstă preșcolară, prin mobilizarea părinților și educatorilor în
procesul comun.
Obiective specifice: 
- conștientizarea emoțiilor și exprimarea lor la copii cu vârstă preșcolară
- realizarea unor activităţi de educare pentru părinţi și alte persoane care au în îngrijire
copii.
- întărirea părinților în rolul de formator în dezvoltarea emoțională a copiilor.
- conștientizarea nevoii de educație  a inteligenței emoționale la copii, în rândul
cadrelor didactice din grădinițe.

Prin proiectul ”Simt și mă exprim” s-a lucrat cu 150 de copii de vârstă preșcolară,
de la nivel de grupă mare din grădinițele din Câmpia Turzii, sub formă de joc, in activ-
itati axate pe cunoasterea si identificarea emotiilor proprii si ale celor din jur, expri-
marea acestora si controlul furiei. Activitatile au fost coordonate de specialiști în munca
cu copii, cu sprijinul cadrelor didactice-educatori.. În paralel, s-a organizat un
simpozion și două ateliere tematice, pentru 70 de părinți, insotiti de copii, având ca
temă inteligența emoțională la copiii preșcolari, în vederea familiarizării părinților cu
aceată noțiune și de a  primi cât mai multe informații care să îi sprijine în rolul lor, nu
numai de părinte ci și ”formator” al copilului. 52 educatori din grădinițe au participat
la doua simpozioane cu 1 expert în domeniul psiho-pedagogic, unde s-a dezbatut
necesitatea educării inteligenței emoționale la copii și pentru prezentarea de modele
practice. In cadrul proiectului a fost elaborata o brosura „Simt si exprim”, care contine
notiuni de inteligenta emotionala si lucrari cu tematica a educatorilor. 

Proiectul s-a incheiat cu un specatacol de teatru „In cautarea lui Mos Craciun”, pen-
tru mai mult de 400 de copii din Campia Turzii, sustinut de Teatrul „Tony Bulandra”
din Targoviste.

Valoarea totală, eligibilă, a proiectului este de 19 900 lei, din care finanțarea
nerambursabilă este de 17 910 lei.

Pentru mai multe informaţii privind proiectul puteți contacta
Coordonator  proiect: Floriana Prahoveanu,     tel.0748023580, 

email:proassisto@yahoo.com
florianaprahoveanu@yahoo.com

“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar și obligatoriu poziţia
oficială a Municipiului Câmpia Turzii”

Adrian SOPORAN
Sergiu JUCAN

SSĂĂNNĂĂTTAATTEE  ÎÎNNAAIINNTTEE  DDEE  TTOOAATTEE!!   

ACUM LA  CLINIC MED DIAGNOSIS
BENEFICIAŢI DE CEL MAI NOU  
LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE*  DOTAT
CU APARATURĂ DE ULTIMĂ GENERAŢIE  
ŞI CU UN CENTRU MODERN DE RECOLTARE 
A PROBELOR .  
LABORATORUL CLINIC MED DIAGNOSIS
COMUNICĂ REZULTATELE ANALIZELOR
UZUALE ÎN ACEEAŞI ZI . 

NOU !!! ANALIZE MEDICALE GRATUITE 

PRIN CONTRACT CU CAS CLUJ 

Laboratorul  de analize medicale 

este acreditat RENAR 

DOAR LA CLINIC MED DIAGNOSIS BENEFICIAŢI
ACUM DE SERVICII MEDICALE DE SIGURANŢĂ
ÎN TRANSPORTURI. 

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

DE ACEEA CLINIC MED DIAGNOSIS ESTE CEA
MAI BUNĂ CLINICĂ MEDICALĂ DIN TURDA! 

CLINIC MED DIAGNOSIS – STRADA  LIANELOR 13 
TELEFON: 0264.30.60.22
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ocietatea de Distribuție Electrica
Transilvania Nord SA infor-
mează persoanele fizice şi

juridice că în zilele de 13, respectiv 14
decembrie 2017 vor exista întreruperi în

furnizarea energiei electrice,  după cum
urmează:
- 13 decembrie, între orele 9:00-14:00 pe
străzile: Nichita Stănescu, Dr. Ion Rațiu,
Simion Bărnuțiu, Zaharia Stancu, Marin

Preda, Ioan Floaşiu, Gheorghe Lazăr, Petru
Maior, Tudor Arghezi şi Călăraşilor.
- 14 decembrie, între orele 9:00-14:00 pe
străzile: Livezii, Pârâului şi 1 decembrie de
la nr. 141 spre comuna Luna.

Întreruperea furnizării energiei electrice
este cauzată de lucrări de modernizare a
transformatoarelor din zonele respective.

Direcţia relaţii cu comunitatea

S

n data de 8 decembrie,
la Câmpia Turzii a fost
un moment deosebit de
emoționant! Cuplurile

care au împlinit 50 de ani de

căsătorie au fost premiate de către
autoritățile locale! Vizibil emoțio-
nat, primarul municipiului Câm-
pia Turzii, Dorin Lojigan, a
rememorat cununia civilă, iar cele
30 de cupluri, întrebate fiind de
primar, au rostit, fără ezitare, un

DA hotărât! 

O prezență surpriză a fost per-
soana europarlamentarului Daniel
Buda, care a felicitat cuplurile din
sală și le-a transmis un mesaj
foarte emoționant, încheiat cu

cuvintele din biblie, “Ce a unit
Dumnezeu, omul să nu despartă”.
În încheierea evenimentului, a
avut loc un mini-recital susținut
de grupul de canto “Bella musica”

Un gând aş vrea să transmit și eu!

Este o mare realizare ca doi
oameni să viețuiască împreună, cu
bune, cu rele, cu încercări, cu
bucurii, 5 decenii! Respectul și
comunicarea este totul! Vă
mulțumim că ne arătați o lecție
frumoasa de viață, viața de familie!

Î

COMUNICAT DE PRESĂ
În atenția cetățenilor Municipiului Câmpia Turzii

Întreruperi de curent în 13 şi 14 decembrie

Cuplurile cu 50 de ani de căsnicie, încununate cu respect,
iubire şi înţelegere, premiate la Câmpia Turzii!

Adrian SOPORAN
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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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Spectacol de colinde la Viișoara
utoritățile publice din
comuna Viișoara pri-
mesc colindători. Iar

aceștia nu se vor lăsa așteptați
prea mult. Astfel, duminică, 17
decembrie, cu începere de la ora
18, pe scena Căminului Cultural
din Viișoara vor colinda Corul de
fete ”Simbol” al Catedralei Orto-
doxe Române din Turda, precum
și o ”ceată” alcătuită de societatea
”Rei Culturae Fautores” din par-
tea căreia vor colinda la Viișoara,
actrița Mihaela Deceanu, solista
de muzică populară Nicoleta
Hădărean, precum și Călin Pop,
poet local. Pentru ca ”să alunece”
bine colindele, aceștia vor fi
acompaniați de către profesorul
Dan Gâdea, la taragot, respectiv
de către Ioan Dănuț Zăhan, la

acordeon. 

Profesorul Dan Gâdea, oboist la
Opera Română din Cluj-Napoca,
dar, în același timp și un talentat
taragotist, s-a născut în comuna
Groșii Băii Mari, din apropierea
orașului Baia Mare, la fel ca și alți
trei taragotiști faimoși. Din Groșii
Băii Mari mai sunt originari
Dumitru Fărcaș, care a cucerit
lumea cu sunetul taragotului, apoi
Dumitru Dobrican și Ioan Berci.
Lor li s-a adăugat, ulterior, un al
patrulea taragotist, Dan Gâdea. 

Spectacolul ce va avea loc dumi-
nică, 17 decembrie, de la ora 18,
reprezintă un dar oferit viișore-
nilor, cu prilejul sărbătorilor de
iarnă, de către Consiliul local și
Primăria comunei din vecinătatea
Câmpiei Turzii. 

A

Colind pe aripi de culoare 
la Asociația Pensionarilor Dr. Ioan Rațiu

n ton cu sezonul, membrii
Asociației Pensionarilor Dr. Ioan
Rațiu din Turda au primit colin-
dători. Miercuri, 6 decembrie, la

sediul asociației, din strada Avram Iancu nr.
12, în deschiderea vernisajului unei
expoziții de artă plastică s-a desfășurat un
preambul muzical, oferit de formația Mihai
Vodă, condusă de către preotul militar
Adrian Samoilă. 

După ce au ascultat colinde, participanții la
evenimentul intitulat ”Colind pe aripi de

culoare” au putut admira picturile și
lucrările realizate în tehnica ”origami” de
către Emilia Silaghi, președinta asociației
pensionarilor turdeni și de către colegele
acesteia, Ileana Heller, Aurica Deteșan,
Crucița Hegheș și Daniela Cordoș. 

La expoziție a participat cu lucrări și profe-
soara Cristina Oprea, de la Casa de Cultură
din Turda, doctor în istoria artei.

Emilia Silaghi, președintele Asociației
Pensionarilor Dr. Ioan Rațiu, a precizat că
Moș Crăciun este așteptat, cu daruri,
săptămâna viitoare.

Î

Emil HĂLĂŞTUAN

Emil HĂLĂŞTUAN

Daruri de Moș Nicolae de la PRU

otrivit obiceiului, în peri-
oada premergătoare săr-
bătorilor de iarnă, printre

cei care își asumă rolul de ”Moși”
se află și politicienii. La Turda
seria evenimentelor organizate de

formațiunile politice în acest sens
a debutat luni, 4 decembrie. 

La sediul filialei locale a Par-
tidului România Unită, conduce-
rea organizației turdene a PRU a
dăruit cadouri dulci de Moș
Nicolae copiilor din grupa mij-

locie a grădiniței ”Căsuța cu
pitici”.La primirea micilor oaspeți
au asistat președintele filialei
jude-țene PRU Cluj, fostul
senator Alexandru Cordoș,
președintele organizației turdene
a PRU, Răz-van Ciortea și
președintele orga-nizației de

femei, profesoara Dorina Arion. 

Destinatarii celor 45 de pungi cu
dulciuri, lăsate de Moș Nicolae la
sediul PRU Turda pentru a le fi
înmânate, însoțiți de educatoarea
lor, Rozalia Socaciu, au oferit
gazdelor un scurt spectacol artistic. 

Invitat la eveniment, poetul Emil
Mureșan a donat grădiniței
”Căsuța cu pitici” zece exemplare
din volumul său de poezii pentru
copii, lansat în cadrul unei
manifestări desfășurate joi, 30
noiembrie, la Sala Mare a
Primăriei din Turda.

P
Emil HĂLĂŞTUAN
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n anul 2017 sumele
alocate în buget la
capitolul „Sănătate” al
Spitalului Municipal

Turda au fost de 1.420.000 lei.
Comparativ cu anii anteriori,
sumele alocate din bugetul local
pentru Spitalul Municipal Turda
sunt cu mult mai mari. Față de
anul 2015, sumele s-au dublat, iar
față de 2016 sumele sunt de
aproape 8 ori mai mari. 

2017 – s-au alocat 1.420.000 lei
din care 750.000 de lei pentru
cheltuieli materiale, reparații
curente la clădiri și utilități și
650.000 de lei pentru investiții:
reabilitarea pavilionului central al
spitalului, reabilitarea pavilio-
nului boli infecțioase și oncologie
și achiziții de bunuri. 

2016 – s-au alocat de către fosta
administrație 186.000 de lei, bani
care nu au fost folosiți de către
conducerea Spitalului Municipal
de la acea vreme.

2015 – s-au alocat 715.000 de lei,

din care au fost folosiți doar
340.000 de lei de către condu-
cerea Spitalului Municipal de la
acea vreme. 

„În anul 2017, sumele alocate
Spitalului Municipal Turda de
către Primăria Municipiului Turda
au fost mult mai mari decât în anii
precedenți. Dartorită acestui fapt,

s-au făcut investiții importante la
nivelul spitalului, care au implicat
modernizarea blocului alimentar,
asfaltarea în totalitate și amena-
jarea curții spialului, finalizarea
modernizării blocului operator,
dotarea cu aparatură medicală și
angajarea de personal suplimen-
tar. Cu ultimele sume alocate se
achiziționează pardoseală epoxi-

dică la nivelul întregului bloc
operator, sterilizator cu plasmă,
aparatură endoscopică urologică,
masă chirurgicală radiotrans-
parentă. Aceste aparate sunt
foarte importante pentru buna
desfășurare a activității medicale
la nivelul spitalului”, a declarat
Ovidiu Stănilă, directorul Spita-
lului Municipal Turda

În urma analizei execuției buge-
tare a Spitalului Municipal Turda
la 22.11.2017, s-a identificat
existența unor credite bugetare
rămase după realizarea lucrărilor
la obiectivele de investiții ce
vizau reabilitarea Pavilionului
central și a Pavilionului de boli
infecțioase. 

Aceste sume în valoare de
192.700 lei au fost redistribuite la
achiziționarea unor aparate
medicale strict necesare desfă-
șurării serviciilor medicale.
Redistribuirea s-a realizat con-
form prevederilor HCL
374/29.11.2017 privind rectifi-
carea Bugetului local pe anul
2017.

Trendul ascendent al contribuției
din bugetul local al sumelor
alocate pentru desfășurarea în
bune condiții a serviciilor me-
dicale din cadrul Spitalulului
Municipal Turda reflectă preocu-
parea administrației publice
locale pentru asigurarea unui act
medical de înalt profesionalism.      

Cea mai mare alocare bugetară pentru
Spitalul Municipal Turda!

dată aprobată, strategia de dez-
voltare locală realizată în cadrul
proiectului ”Turda, oraș incluziv”

va permite atragerea de până la 7 milioane
de euro, din fonduri europene, pentru
finanțarea unor investiții edilitare în cinci
comunități marginalizate din Turda.

Ca urmare a derulării, timp de trei luni, a
proiectului ”Turda, oraș incluziv” ce
vizează bunăstarea socială a comunităților
din blocurile Electroceramica (strada Tine-
retului), L 105 (Calea Victoriei), respectiv
cele de pe străzile Margaretelor, din
cartierul Poiana, Nicoale Teclu și Arieșului
și din zona industrială a Turzii, cărora li se
adaugă comunitatea din perimetrul format

de strada Barbu Lăutaru cu câteva din
străzile adiacente acesteia, Grupul de
Acțiune Locală (GAL), a identificat câteva
obiective necesar de realizat pentru a
obține un plus de bunăstare în zonele enu-
merate. Astfel, cu banii ce se vor putea
atrage din fondurile nerambursabile
europene, s-ar putea îmbunătăți infrastruc-
tura de pe strada Margaretelor. 

Un alt obiectiv propus de partenerii din
GAL îl reprezintă construirea unui bloc de
locuințe sociale, pe un amplasament
neidentificat încă. 

Investițiile în sănătate ar urma să se con-
cretizeze prin construirea unui centru de
igienă și sănătate pentru uzul comunității
marginalizate din zona industrială, iar cele

în învățământ și formare profesională, prin
înființarea unui atelier la Școala profesio-
nală din Poiana, situată în imediata
apropiere a străzii Margaretelor. 

Proiectul ”Turda, oraș incluziv” a bene-
ficiat de o finanțare nerambursabilă în va-
loare de 213,5 mii de lei, din Fondul Social
European, prin Programul Operațional
Capital Uman. 

La conferința de final a proiectului,
desfășurată luni, 4 decembrie, primarul
Turzii, Cristian Matei, a precizat că ”porțile
Grupului de Acțiune Local rămân deschise
pentru noi parteneri. Persoanele fizice și
juridice care doresc să devină membri GAL
pot adresa conducerii grupului de acțiune o
scrisoare de intenție în acest sens. Spre

deosebire de membrii fondatori ai GAL
Turda, noii membri sunt scutiți de plata
cotizației anuale” a mai precizat Matei.

La conferința prin care s-a parafat
încheierea proiectului ”Turda, oraș inclu-
ziv” au mai participat Codruța Bungărdean,
șeful Biroului Integrare Europeană din
Primăria Turda, Szabo Csilla, șeful Cen-
trului de Consiliere pentru ocuparea unui
loc de muncă, Mitică Ferencz, expert
pentru problemele romilor și Ștefan
Silaghi, mediator școlar. De asemenea,
luni, 4 decembrie, la întâlnirea desfășurată
în Sala Mare a Primăriei Turda au fost
prezenți membri ai comunităților pentru a
căror bunăstare socială s-a încheiat
parteneriatul local în cadrul proiectului
”Turda, oraș incluziv”.

Proiectul ”Turda, oraș incluziv” – prim pas 
spre fonduri nerambursabile destinate
dezvoltării comunităților marginalizate din oraș

Î

O
Emil HĂLĂŞTUAN
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S-a deschis patinoarul în Parcul Central!
Sâmbătă, 9 decembrie, începând cu ora
17.00, s-a deschis patinoarul în Parcul
Central din Turda. Cei prezenţi au avut
parte de un spectacol magic pe gheață
cu personajele iernii: Crăiasa Zăpezii,
elfi, crăciunițe și multe alte surprize de
lumină și culoare. 

În ziua deschiderii, intrarea la patinoar
a fost liberă!

Începând cu data de 10 decembrie,
trifele aprobate în Consiliul Local sunt
următoarele: 

- 5 lei preșcolar cu vârsta
de până la 7 ani inclusiv/serie (o serie
durează 1 oră și 30 de minute)

- 8 lei elevi/studenți/serie
- 12 lei/adulți/serie

-  9 lei/închiriere 1 pereche
de patine/serie

- 1 leu/persoană/garderobă/
serie
Abonament cu 10 intrări din care
garderobă și două intrări gratuite:

- copii până la 7 ani - 45 lei
- elevi și studenți - 70 lei
- adulți - 100 lei 

U.A.T. Municipiul Turda, în parteneriat cu Idel Innovation SRL și PROIS-NV, anunță încheierea proiectului 
„TURDA, ORAȘ INCLUZIV – parteneriat local pentru bunăstarea socială a zonelor marginalizate din municipiu”

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea
comunităților sărace și cu risc de excluziune socială, prin
implicarea membrilor acestora, în cadrul unui larg partene-
riat local, în dezbateri publice și în creionarea strategiei de
dezvoltare a propriei comunități într-un mod inteligent,
durabil și favorabil incluziunii sociale, în concordanță cu
Strategia Europa 2020.

Valoarea proiectului a fost de 213.501 lei, din care: 75.248
lei pentru activitățile implementate prin liderul de partene-
riat, Municipiul Turda, care are o contribuție de la bugetul
local de 1.504,96 lei, 73.153 lei pentru Pactul Regional
Nord-Vest pentru Ocupare si Incluziune Socială, și 65.100

lei pentru IDEL INNOVATION SRL. 

În cadrul proiectului s-a realizat o Strategie de
Dezvoltare Locală pentru zonele urbane marginalizate,
care include o listă indicativă de intervenții. Strategia de
Dezvoltare Locală a fost depusă pentru evaluare la
MDRAPFE în data de 4 decembrie 2017. Aprobarea aces-
teia va permite atragerea de fonduri nerambursabile prin
POR 2014-2020 și POCU de până la 7 mil. Euro pentru
proiectele de investiții identificate ca prioritare în strategie.

Proiectul a inclus și înființarea Asociației GAL URBAN
TURDA, organism care se va implica direct în animarea

comunităților, astfel încât proiectele de investiții să vină în
întâmpinarea nevoilor din comunitățile marginalizate.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European
prin Programul Operațional Capital Uman, Axa
Prioritară 5, Obiectivul Specific 5.1.

Date de contact:
Primăria Municipiului Turda 
Serviciul Finanțări Externe și Relații Internaționale, 

Manager Proiect,
Bungărdean Codruța-Bianca

Primăria Municipiului Turda și-a actualizat site-ul! www.primariaturda.ro 

Începând din 5 decembrie,
cetățenii municipiului Turda și
toți cei interesați pot accesa noua
versiune a website-ului instituției,
www.primariaturda.ro. 

Noua platformă are conținutul
structurat într-o formă mult mai
accesibilă și mai prietenoasă,
astfel încât accesul la informațiile

de interes public să fie cât mai
simplu. Site-ul poate fi accesat de
pe orice device: telefon mobil,
tabletă, laptop, PC.

Site-ul actualizat are 6 secțiuni
principale: Acasă, Primăria Turda,
Consiliul Local, Taxe Online și
Contact. Pe fiecare ramură în
parte, informația este foarte clar

structurată.
O noutate absolută este faptul că
de acum cetățenii Turzii își vor
putea plăti taxele și impozitele
online. 

S-a creat interconectivitatea
dintre serverul de plăți al
Primăriei Municipiului Turda și
ghișeul.ro, pentru ca cetățenii să

poată face toate plățile online și să
își consulte situația fiscală, prin-
tr-un procedeu foarte simplu.

Actualizarea site-ului face parte
din strategia de dezvoltare a pro-
gramului SMART CITY la
nivelul municipiului Turda, care
are la bază utilizarea noilor
tehnologii într-un mod cât mai

eficient și transparent.    
De asemenea, în perioada imediat
următoare, vom lansa cea mai
modernă aplicație la nivel
național în ceea ce privește elibe-
rarea certificatelor de urbanism și
obținerea autorizațiilor de cons-
truire, sau alte documente
eliberate de către Serviciul
Evidența Patrimoniului și GIS.
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Pagină realizată de redactorul sportiv Denisa MĂRGINEAN

Miercuri, 6 decembrie, Potaissa
Turda şi CSM Focşani s-au întâl-
nit din nou, de aceasta în optimile
Cupei României, după ce dumini-
că turdenii s-au impus fără emoţii
în campionat, scor 28-36.

Aflaţi în faţa propriilor suporteri
pentru ultima dată în acest an,
turdenii s-au bucurat de toată
susţinerea de care aveau nevoie şi
au reuşit să bifeze o nouă victorie
importantă.

Arsenic a deschis scorul în primul
minut de joc, dar Eros a restabilit
egalitatea la faza imediat urmă-
toare. În minutul 3, turdenii s-au
distanţat la două goluri, după ce
Cântec a punctat pentru 3-1. 

Trei minute mai târziu, focşănenii
au restabilit egalitatea şi graţie
reuşitei lui Raţă au trecut pentru
prima dată la conducere, scor 4-5
(min.7).

Au urmat momente bune pentru
formaţia pregătrită de Horaţiu Gal
care a reuşit să revină şi să se
desprindă pe tabelă, scor 14-7
(min.19).

Până la finalul primei părţi, tur-
denii au mai punctat de cinci ori,
în timp ce oaspeţii au mai înscris
de şase ori şi astfel gazdele au
intrat la cabine cu un avans de
şase goluri, scor 19-13.

Zacaciurin a punctat imediat după
reluarea partidei, dar oaspeţii au
reuşit să mai reducă din diferenţă
graţie reuşitelor lui Moisă şi Raţă.
În minutul 39 tabela de marcaj
afişa 23-20. Şase minute mai târ-
ziu, elevii lui Viorel Ciubotaru
s-au apropiat la un singur gol,

scor 24-23,  şi cu toate că turdenii
au reuşit să se desprindă din nou,
oaspeţii au avut puterea să revină
aşa că scorul a fost strâns pe final
de meci.

În minutul 56, tabela de marcaj
afişa 29-28, Zacaciurin a mărit
diferenţa, dar Ţuţu a replicat
imediat. Ionuţ Rotaru a avut
ultimul cuvânt de spus, acesta
reuşind să transforme o lovitură
de la 7 metri şi să stabilească
scorul final 31-29.

Foto: ActionFoto.ro

Cupa României. Potaissa Turda 
s-a calificat în sferturile de finală 

după ce a învins CSM Focşani
Potaissa Turda- CSM Focşani 31-29 (19-13)

Juniorii II de la Potaissa Turda participă în perioada 9-10 decembrie
la turneul de sală II dedicat categoriei lor de vârstă.

Sîmbătă, 9 decembrie, Potaissa Turda a pierdut confruntarea cu
CSS2 Baia Mare. Băimărenii au avut la pauză un avans de 6 goluri,
scor 7-13, iar la final tabela a afişat 21-32.

Academia Minaur Baia Mare a învins LSP Cluj, scor  32-28 (16-11).
Duminică, 10 decembrie, au fost programate următoarele întâlniri:
CSS Adep Satu Mare-Academia Minaur Baia Mare
CSS2 Baia Mare- CS Marta Baia Mare
LPS Cluj-Potaissa Turda

Juniorii II de la Potaissa Turda,
învinşi în primul meci al turneului

de sală II

Miercuri, 6 decembrie, a avut loc deschiderea
oficială a patinoarului în aer liber care, pentru al
doilea an consecutiv, a fost amplasat în Parcul
Municipal (Berc) din Câmpia Turzii.

În acest an patinoarul oferă un spațiu generos, în
suprafață de 800 de mp, fiind considerat unul dintre
punctele de atracție în acest sezon, la Câmpia Turzii.
Sabin Ghemeş, viceprimarul municipiului, a făcut
primii paşi pe gheaţă şi i-a invitat pe toţi cei prezenţi
să-i urmeze exemplul:  

"Prin aparatul de specialitate a domnului primar şi a
Consiliului Local, parcul îşi deschide porţile pentru

voi. Piesa de rezistenţă anul acesta este patinoarul
care este dublu decât cel de anul trecut. Vă urez
distracţie plăcută şi să vă ţină picioarele".

Patinoarul va fi deschis până la finalul lunii februa-
rie 2018, cu posibilitate de prelungire, dacă vremea
permite.

Şi pentru că cei mici au venit alături de părinţi să
vadă micul părculeţ special amenajat de sărbători,
Moş Crăciun şi-a făcut apariţia în scurt timp şi mai
toate privirile au fost îndreptate spre el. Bineînţeles,
nu au întârziat să apară nici patinatorii, de toate
vârstele, aşa că seara s-a dovedit a fi una reuşită.

S-a deschis patinoarul în aer liber 
la Câmpia Turzii

Vineri, 8 decembrie, a avut loc tragerea la sorţi pentru sferturile de
finală  ale Cupei României Fan Courier.

Se vor întâlni: 
CSM Bucureşti - CSA Steaua Bucureşti
Potaissa Turda - Minaur Baia Mare
SCM Politehnica Timişoara - CSM Bacău
AHC Dobrogea Sud - CSM Făgăraş

Meciurile din optimile de finală s-au jucat miercuri şi joi, în manşă
unică, iar câştigătoarele s-au calificat în sferturile de finală, progra-
mate în perioada 16-17 decembrie, echipele câştigătoare urmând să
se califice  la Turneul Final Four al competiţiei. 

În optimi, Potaissa Turda a dispus de CSM Focşani, scor 31-29 (19-
13).

Turneul Final Four va avea loc în 17-18 martie 2018, urmând a fi
stabilită gazda prin licitaţie.

În 2017, Cupa României a fost câştigată de campioana Dinamo
Bucureşti, care de această dată a fost eliminată în optimi de Minaur
Baia Mare.

Potaissa Turda va întâlni Minaur
Baia Mare în sferturile de finală

ale Cupei României
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Sâmbătă, 9 decembrie, la
Stadionul Municipal din Turda a
fost organizată o conferinţă de
presă la care au participat
preşedintele clubului Sticla
Arieşul Turda, Adrian Şomlea,
antrenorul Artur Podar şi jucătorii
Alexandru Savu, Victor Soporan
şi Simion Cocoară.

După un final de tur aproape
perfect, cu 15 victorii, o remiză şi
un total de 46 puncte, Sticla
Arieşul Turda ocupă primul loc în
clasament, la 9 puncte distanţă de
CS Floreşti şi Atletic Olimpia
Gherla. Reprezentanţii clubului
au făcut  bilanţul turului de cam-
pionat, au vorbit despre planurile
de viitor şi au dat asigurări că
obiectivul rămâne promovarea în
Liga a III-a.

Adrian Şomlea: "Sper să
continuăm pe aceeaşi linie 
şi la final să ne bucurăm 
de o promovare"
"La final de an şi de tur vrem să
facem o analiză la tot ce s-a
întâmplat la clubul nostru şi ce
proiecte de viitor avem. La
începutul sezonului 2017-2018
obiectivul principal pentru Clubul
Sticla Arieşul Turda a fost
promovarea în Divizia C, să
înscriem grupele de junior repu-
blicani în campionatul organizat
de Federaţia Română de Fotbal,
plus celelalte grupe înscrise în
campionat, să încercăm să men-
ţinem o atmosferă propice perfor-
manţei la acest nivel, deocamdată,
şi să încercăm să promovăm cât
mai mulţi jucători la echipa de
seniori.

S-a terminat turul şi încă o etapă
din retur, cu Universitatea Cluj,
suntem pe primul loc, avem un

avans destul de confortant, dar în
acelaşi timp ne obligă la mai mult. 

Nu trebuie să ne culcăm pe o
ureche şi trebuie să menţinem cel
puţin acelaşi ritm în perioada de
după vacanţă. Clubul intră în
vacanţă începând cu 15 decem-
brie când la nivelul centrului de
copii şi juniori ne va vizita Moş
Crăciun. În 15 ianuarie se doreşte
reînceperea pregătirilor pentru
sezonul 2017-2018. Deja am luat
legătura cu câteva cluburi,
încercăm să facem un calendar cu
câteva meciuri amicale. Este
preconizat să înceapă campio-
natul în 10 martie, dar la sfârşitul
lui februarie am înţeles că vor fi
1-2 etape în Cupa României unde
suntem în continuare în compe-
tiţie. În perioada de vacanţă
încercăm să îmbunătăţim numeric
şi valoric lotul, să mai aducem 3-
4 jucători. 

Dacă nu se schimbă nimic în re-
gulament, la baraj este obligatoriu
să folosească trei jucători U 19.
Noi avem la Juniorii A nişte copii
care promit şi încercăm să-i
integrăm în echipă astfel încât
dacă ajungem la baraj să avem o

echipă competitivă cu care să
putem promova în Divizia C.
Important este că tot ce s-a
promis, cel puţin în Consiliul
Local, domnul primar şi toţi cei
implicaţi, au fost aproape de noi,
au încercat să ne sprijine şi, după
mulţi ani, pot spune că avem
condiţii, sper să continuăm pe
aceeaşi linie şi la final să ne
bucurăm de o promovare. Din
partea clubului vreau să doresc
sărbători fericite tuturor şi să
începem anul 2018 cu forţe
proaspete", a precizat Adrian
Şomlea.

Artur Podar: "Putem spune 
că a fost un sezon aproape
perfect"
"Mulţumesc domnului primar,
domnilor consilieri care au creat
condiţii şi asta este foarte impor-
tant pentru performanţă. Nu vreau
să uit nici conducerea adminis-
trativă a clubului care s-a implicat
foarte mult şi a încercat să ţină
legătura cu Primăria. Nu vreau să
omit factorii cei mai importanţi,
jucătorii, care au făcut sacrificii
foarte mari. Mulţi dintre ei
lucrează, alţii sunt la facultate, iar
noi am avut fixate 4 antrena-

mente. La două dintre ele, cel
puţin, au fost prezenţi şi vreau să
le mulţumesc pe această cale. 

Obiectivul nostru nu este doar
promovarea în Liga a III-a, dar şi
să câştigăm Cupa, faza judeţeană,
şi să ajungem cât mai departe.
Putem spune că a fost un sezon
aproape perfect. Ce m-a nemul-
ţumit a fost faza de apărare, am
primit prea multe goluri şi felul în
care le-am primit m-a deranjat cel
mai mult. 

Vom face o analiză clară să vedem
compartimentele unde am fost
mai deficitari şi achiziţiile să fie
pe punctele noastre slabe", a
declarat antrenorul Artur Podar.

Alexandru  Savu: "Turda
merită să aibă o echipă cel
puţin la nivelul Ligii a III-a"
"Am avut o primă parte de
campionat perfectă, un singur
rezultat de egalitate, suntem la 9
puncte de locurile 2 şi 3, aşadar
avem un avans confortabil. Putem
să pregătim în linişte returul de
campionat, am făcut meciuri
bune, cu multe goluri, au fost
momente când lipsa de concen-

trare a făcut ca rezultatul în prima
parte să nu fie cel dorit dar am
revenit de fiecare dată şi am reuşit
să câştigăm. Îmbucurător este
faptul că vine lumea la stadion şi
ne încurajează chiar dacă mai sunt
unii care stau prin tribună cu
degetele încrucişate şi aşteaptă să
avem parte de rezultate negative,
asta e mentalitatea de la Turda,
din păcate, dar trebuie să mergem
pe drumul început în vară şi să
ducem la bun sfârşit obiectivul.
Eu de aceea am şi rămas, îmi
doresc foarte mult să promovăm
în Liga a III-a şi Turda merită să
aibă o echipă cel puţin la nivelul
Ligii a III-a", a concluzionat Alex
Savu.

Victor Soporan: "Când te afli
pe primul loc numai bine 
te poţi simţi"
"A fost un tur de campionat în
care m-am simţit foarte bine din
punct de vedere a condiţiilor, a
colegilor şi este uşor de răspuns
când te afli pe primul loc, numai
bine te poţi simţi. În acelaşi timp
pe final s-a simţit oboseala şi cred
că acesta a fost singurul lucru
negativ", a concluzionat Victor
Soporan.

Simion Cocoară:  "Acum este
momentul să promovăm"
"A fost un tur de campionat foarte
bun, suntem pe primul loc,
mulţumim domnului primar, con-
silierilor, conducerii care ne-au
creat toate condiţiile şi sperăm să
ajungem la baraj să ne pregătim
un pic mai bine şi să promovăm. 

Turda a avut întotdeauna echipă
de Liga a III-a cel puţin şi acolo îi
este locul, acum este momentul să
promovăm", a declarat Simion
Cocoară.

Sticla Arieşul Turda, la ora bilanţului! Rămâne cum au stabilit: 
obiectivul este promovarea!

Miercuri, 6 decembrie, marea familie a
Clubului Sportiv Municipal Câmpia Turzii
s-a adunat în jurul bradului special
împodobit în Sala Sporturilor "Ioan
Stanatiev" din Câmpia Turzii.

Sportivii din cadrul celor 11 secţii şi
antrenorii lor s-au bucurat de un moment
artistic pregătit special pentru ei, cei care,
vreme de un an, au pus, prin reuşitele lor,
municipiul Câmpia Turzii pe harta spor-
tului naţional.

Ansamblul "Ardeleana", formaţia Nelu
Gabor şi Ansamblul "Cununiţa" din Luna
au venit cu colindul, iar Marina a animat
atmosfera, fiind apreciată de tinerii sportivi
care n-au ezitat să danseze pe muzica ei.

"CSM Câmpia Turzii a dovedit că este o
mare familie. În Sala Sporturilor "Ioan
Stanatiev" sunt sportivii celor 11 secţii ale
clubului. Dragi sportivi şi părinţi, mă bucur
să ne întâlnim astăzi, să depănăm câteva
amintiri din timpul anului care se
pregăteşte să-şi ia rămas bun de la noi, un

an 2017 cu suişuri şi coborâşuri însă, în
prag de sărbătoare, ne aducem aminte de
momentele frumoase pe care le-am
petrecut împreună şi ne facem planuri pen-
tru 2018.

În acest an ni s-a alăturat o nouă secţie, cea
de fotbal, i-am primit cu braţele deschise şi
am găsit aici oameni extraordinari,
antrenori pasionaţi şi copii minunaţi. De
fiecare dată am apreciat faptul că în spatele
muncii acestor sportivi au stat mereu

părinţii, la fiecare antrenament i-am văzut
alături de noi, au făcut eforturi ca aceşti
sportivi să beneficieze de toate condiţiile
pe care clubul nostru, dintr-un motiv sau
altul, nu le-a putut oferi, şi aş vrea să-i
aplaudăm pe părinţi şi să le mulţumim că v-
au îndreptat paşii spre sport. 

Astăzi este o zi de sărbătoare pentru noi,
motiv pentru care mulţi au ţinut să ne
felicite pentru activitatea noastră şi chiar să
ne colinde astăzi, în prag de Crăciun", a

precizat Viorel Crişan, preşedinte CSM
Câmpia Turzii.

"În urmă cu un an erau două cluburi în
oraşul nostru, unul care obţinea rezultate,
CSM Câmpia Turzii, şi unul care căpuşa
banii Consiliului local. Atunci am promis
că în Câmpia Turzii va funcţiona un singur
club şi acela este CSM Câmpia Turzii,
condus de Viorel Crişan. Tot în urmă cu un
an am promis că fotbalul la Câmpia Turzii
va reînvia şi va face din nou tradiţie şi
astăzi avem o echipă de fotbal în Liga a IV-a
şi cea mai mare secţie, cu cei mai mulţi
copii. 

Tot în urmă cu un an promiteam că, deşi
este foarte greu, o să reuşim să finanţăm
sportul în Câmpia Turzii pentru că alături
de învăţământ şi sănătate, sportul este o
prioritate pentru actuala administraţie", a
fost mesajul primarului Dorin Lojigan.

La final, sportivii de la CSM Câmpia
Turzii, dar şi ceilalţi copii prezenţi în sală
au primit un dar de la Moş Nicolae.

CSM Câmpia Turzii, la ceas de sărbătoare 
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APARTAMENTE 2 CAMERE
* Vând ap. cu 2 cam., în Turda,
Micro I, str. Constructorilor sau
schimb cu casă în Turda, la pe-
riferie. Tel. 0752-23645.
* Vând ap. cu 2 cam., în Turda,
peste drum de BCR, la etajul II,
foarte bine îngrijit. Tel. 0740-
037123.
* Vând ap. cu 2 cam., cu balcon,
toate utilitățile, ocupabil imediat,
acte în regulă, zonă bună. Preț
20.000 Euro sau 900.000 lei. Tel.
0747-887332.
* Vând ap., cu 2 cam., îmbu-
nătățiri, C.T. pe cupru, termopane,
parchet melaminat, izolat, cu sau
fără mobilă. Lângă Hotel Tiver, în
C.Turzii. Tel. 0746-741871.

APARTAMENTE 3 CAMERE
* Vând ap. cu 3 cam., modernizat,
termo și hidroizolat, Str. Baladei,
et.IV, Turda. Preț 75.000 lei. Tel.
0743-386262.
* Vând ap. cu 3 cam., conf. II,
zona centrală, Turda. Tel. 0771-
497932.
* Vând ap. cu 3 cam., etaj IV,  în
centrul C. Turzii. Tel. 0726-825692.

CASE
* Vând casă cu grădină, în Sat
Gligorești, s.t. 1079 mp., cu
utilități, apă, curent, gaz, și anexe
gospodărești, întabulată, ocupa-
bilă imediat. Preț 10.000 Eur,
negociabil. Tel. 0743-046682.
* Vând sau schimb cu garsonieră,
casă în Turda, str. I. Budai
Deleanu nr14, 2 cam., living,
baie, supr. 45 mp și curte de 45
mp., construcție din anul 1995,
acte la zi. Tel. 0742-080545.
* Vând sau schimb cu ap.cu 2
cam,. vilă tip duplex, în Turda, la
etaj sunt 4 dormitoare, 2 cam. de
studiu, 2 băi, 2 holuri, 2 balcoane,
iar la parter 2 sufragerii, 2 buc.
mari, 2 cămări, 2 băi, 2 debarale,
4 holuri, 2 beciuri locuibile, garaj,
grădină, cotețe, finisată total, cu
sau fără mobilă, preț neg. Tel.
0743-664283.
* Vând casă urgent în Turda str.
Nicolae Vlăduţiu, nr. 14, preţ
avantajos, vânzare integral sau cu
dreptul la uzufruct viager, la
înţelegere. Tel. 0264-314643.
* Vând casă în Turda, compusă
din 2 camere, bucătărie, baie,
cămară+ anexe, S.T.-350 m.p.,
uși, geamuri termopan, preț
160.000 lei negociabil. Tel. 0758-
139775.
* Vând casă și loc de casă în sat
Luncani, comuna Luna, gaz,
curent, apă, unic proprietar. Tel
0741-746310.
* Vând în Turda- Băi, casă, 3
buc., 4 dormitoare, 2 cămări,
salon, terasă, 800 mp., garaje +
dependințe, 5400 mp., teren
intravilan plus 1 ha teren arabil.
Preț 100.000 Euro. Tel. 0770-
185980.
* Vând casă bătrânească în satul
Petreștii de Jos, cu 2 mori în
funcțiune, curent trifazic, acte în
regulă. Preț negociabil. Tel. 0748-
263713.
* Vând casă cu 2 cam. și altele.
Sat Bercheș, comuna Frata. Preț

65.000 lei neg. Tel. 0756-546634.
* 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 m.p. Tel. 0748-546946.
* Vând sau schimb cu ap. sau
garsonieră, casă în com. Mihai
Viteazu, 14 ari grădină, 2 cam.,
gaz, apă, curent electric. Acte în
regulă, accept teren arabil sau pă-
șune în zonă. Tel. 0741-658646.
* Vând casă în Turda, 3 cam.,
buc., cămară, baie, grădină, anexe
gospodărești, s.t. 338 mp., poziție
foarte bună. Preț 120.000 lei neg.
Tel. 0741-643415 sau 0264-
315677.
* Vând  sau schimb cu apartament
+ diferența, casă situată în Turda
Nouă, compusă din 4 camere,
bucătărie, hol, 2 băi, cămară. S.T.
616 m.p., din care construiți 150
m.p. Tel 0753-921768 sau 0264-
313902.

TERENURI
* 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 grădină, în com. Petreștii
de Sus, șoseaua principală, 7 ari,
cu posibilitatea de racordare la
apă și curent. Preț 20.000 lei, Tel.
0758-352430.
* Vând teren intravilan în Mihai
Viteazu, 2.13 ha, cu toate utilită-
țile la stradă, întabulat, acces la
ambele capete. Tel.0744-519086.
* Vând teren 60 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 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 în Tureni teren intravilan,
supr. 1.000-1.500 mp., utilități,
întabulat, acte la zi, loc pentru
construcții lângă casă. Tel. 0749-
160377.
* Vând teren intravilan, vie-liva-
dă 2900 m.p., Dealul Zânelor. Tel.
0753-687081.
* Vând teren arabil, 74 ari, în
zona Băi Sarate, Turda, după
Tarzan, întabulat, acte la zi. Tel.
0722-717759, 0721-299403.
* Vând teren arabil, 61 ari, în
zona Șarât din C. Turzii. Tel.
0364-100403.
* Vând sau dau în arendă,
suprafață de 2700 mp, teren
intravilan, construibil, în parcele
de 900 mp, cu numere topo,
utilități, ocupat cu vie și pomi,
situat in Turda Nouă (Saline),
zonă liniștită, cu mult spațiu
verde, str. Viile Hongaș nr. 8. Tel.
0264-311485 sau 0751-500774.

ÎNCHIRIERI
* Închiriez ap. cu 2 cam., mobilat
complet, aragaz, mașină de spălat,
frigider, gresie, faianță, C.T., ușă

metalică, balcon închis, izolat
interior exterior, are și garaj, et.
IV. Str. Constructorilor (Micro
II),750 lei + garanție. Tel. 0745-
223712.

VĂNZĂRI DIVERSE
* Vând aragaz cu 2 ochiuri.  Preț
100 lei. Tel. 0740-508585.
* Vând vază de rubin, mare, cu
scrumieră. Tel. 0740-001887.
* Vând scurtă de damă, din blană
ecologică, culoare albă, mărimea
38, made in USA, în stare exce-
lentă, scurtă pentru bărbați, tip
”Alain Delon”, culoare maro, mă-
rimea 50-52. Tel. 0749-610024.
* Vând urgent în Turda, 4
cauciucuri de iarnă, 155 x 70 x 13,
în stare excepțională. Tel. 0749-
499559.
* Vând în Turda, mobilă de
bucătărie, din lemn masiv, în stare
foarte bună, un dulap de sufra-
gerie cu 3 uși, un căruț de
transport la moară sau piață  pe
roți de rulmenți, 2 covoare per-
sane de perete. Tel. 0743-664283.
* Vând cazan din cupru pentru
țuică, de 90 litri, moară cu cioca-
ne, mașină de sfărmat porumb,
bile de brad (popi) pentru cofrat
placa, troci pentru porci din tablă
de 4 mm, chei fixe și tubulare,
cablu de remorcat. Tel. 0751-
787870.
* Vând aragaz cu 4 ochiuri,
funcțional, robinet defect la cup-
tor, plus hotă. Tel. 0729-345974.
* Vând profil metalic pentru
construcția unui garaj dublu plus
6 stâlpi care se pot asambla, și o
grapă cu 30 colți. Tel .0725-
549690.
* Vând vin alb de viță nobilă, la
preț accesibil. tel. 0264-315452.
* 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 în Turda mașină de cusut
„Singer” și „Casnica Super”,
betonieră la 220 v, portbagaj
Dacia 1300, geam nou cu 4
canate, reșou pe gaz cu 2 ochiuri,
aspirator „ModelHome”, stabili-
zator 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 lemn pen-
tru vin, 50 l, butoi 220 l pentru
carburant. Tel. 0727-737703.
* Vând aparat Polaroid (foto)
pentru colecționari, Video VHS
Japonia, cuptor electric King,
nou, radiator electric, tv sport,
diag. 35 cm, curent 24 v sau 220,
contactor mare 200 a, 100 kw.
bara protecție Dacia Papuc. Tel.
0744-678668.
* Vând 7 rafturi și o tejghea pen-
tru magazin, mașină pentru făcut

pâine Moulinex XL nouă, cameră
foto Sony cu casetă mică, proiec-
toare ceață pentru Renault
Megane, tuning, tobă eșapament
pentru Renault Master. Tel. 0744-
768668.
* Vând patine cu ghete nr. 38 și
36, congelator cu 4 sertare, țuică
de fructe, debitmetru Ford 1,6
benzină, 1998,  senzor accelerație
Ford, model 1986,apometre de
apartament (2 buc.), calorifer de
apartament pentru bucătărie.
Turda. Tel. 0754-367034.
* Vând în Turda colțar de cameră
cu ladă, laptop „Samsung”, sfărâ-
mătoare 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, flex Makita  Golf
V/2004, motor 1.9, diesel, prog. la
RAR, haine copii 9-14 ani, . Tel.
0740-798399.
* Vând tv color cu ecran mare,
cazan mic din cupru, de 10 litri,
pentru distilat țuică la bucătărie,
pe aragaz. Tel. 0753-310099.
* Vând  bidoane tablă emailată
pentru tăierea porcului, dif.
mărimi. tv JVC, telefon Alcatel
nou și aparat auditiv. Tel. 0740-
001887.
* Vând 2800 țigle de ciment, în
stare foarte bună, la 1 leu bucata.
Turda, str. Drumul Ceanului nr.
46.Tel. 0770-186980.
* Vând în Turda masă extensibilă,
cuier cu oglindă pentru hol,
mașină de cusut „Casnica”, mași-
nă de făcut tăiței în stare f. bună,
ușă de ap. de bloc, capitonată, din
lemn. Tel. 0746-127588.
* Vând în Turda bidon de plastic
de 200 l, sobă de gătit cu plită, ușă
pentru sobă de teracotă, 6 plăci
azbociment 120/110, redresor
pentru încărcat bacteria auto, tele-
vizor color ”Elit”. Tel. 0745-476708.
* Vând cărți vechi, toate genurile
literare, 4 lei/ bucata și bicicletă
fitness în stare foarte bună, 200
ron. tel. 0757-537329.
* Vând pentru colecționari, bino-
clu Viena, mașină de scris Triumf,
mașină de scris Corona, mașină
de cusut manual, mașină de scris
electric, filtru apă Esprig. Turda.
Tel. 0744-678668.
* Vând piese originale Dacia,
Franța, lanț distribuție, întinzător
lanț, cuzineți și alte piese la motor
și direcție, piese pentru utilaje de
tâmplărie, freză, circular, curele
Matasa. Tel. 0744-678668.
* Vând țuică de fructe de 52

grade, din mere, pere și prune, la
25 lei. litrul și slănină de porc,
afumată, la 11 lei/ kg. Tel. 0756-
668772.
* Vând în Turda, lemne pentru foc
Tel. 0741-134015.
* Vând în Turda dvd player
„Elite” împreună cu sistem
„Home Cinema”, ambele estetice
și funcționale perfect, fără
reparații, telecomandă originală,
ofer cd-uri de muzică populară
originală (bonus). Preț 400 lei.
Ofer bonus 2 corpuri de mobilier
suprapuse, o servantă cu 2 uși,
vitrină cu sticlă și oglindă,spațiu
mare pentru tv, dim. 97 cm
lungime, 180 cm înălțime, preț
170  lei. Tel. 0728-842441.
* Vând chiuvetă cu picior, cabină
de duș, mobilă de bucătărie din
lemn masiv, toate la jumătate de
preț. Tel. 0742-298425.
* Vând în Turda țuică de prune, de
dreve și vin alb nobil. Tel. 0743-
679887, 0744-568039.
* Vând în Turda ceasuri de mână,
noi, preț 30 lei fiecare. Tel. 0756-
709595.
* Vând în C. Turzii cazan pentru
țuică, de 100 litri, reductoare de
turație, mașină de împletit sârmă
pentru gard, tv color cu ecran
mare. Tel. 0753-310099.
* Vând în C. Turzii, ţuică de
prune, 100% naturală, fără zahăr
sau alte adaosuri, 52 grade. Preț
35 lei/ litru. La comenzi mai mari
de 5 litri, prețul se poate negocia.
Tel. 0749-272247.
* Vând în C. Turzii frigider
Arctic, mașină de cusut ”Singer”,
canapea extensibilă din piele, 4
fotolii din piele, masă tv, măsuță
cafea, mobilă Bobâlna, mobillă
furnir nuc, duulap cu 2 uși, dulap
bucătărie, masă bucătărie, scaune
de lemn. Tel. 0749-272247.
* Vând țuică din vin, de 52 grade,
la 25lei/ litrul. în Viișoara. Tel.
0743-674416.
* Vând în Turda, bicicletă Pegas,
o bibilotecă, 1 geam mare, nou,
din lemn, cu 2 canate, o trăsurică
pentru copii până la 3 ani, țuică de
prune la 30 lei/ litrul, vin roșu la 8
lei/ litru. Tel. 0758-625663.

PRESTĂRI SERVICII
* P.F. vopsesc haine de piele,
obiecte din piele, fotolii, canapele
maro și negru, în Turda, str.
Narciselor nr. 10. Tel. 0743-
978232.

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.

Execut lucrări de construcții,
rigips. glet, tencuieli, faianță,
gresie, la prețuri avantajoase.

Tel. 0747-914194.
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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!

* 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.
* Sobar, teracotar, execut orice fel
de sobe de teracotă pe lemne, pe
gaz, șeminee după reviste și bar-
beque. Tel. 0748-625663.
* Angajez șofer cat. C+E, fierari,
dulgheri, salariu de 3000 ron/
lună. Tel. 0742-487190.
* Caut femeie serioasă pentru
îngrijire 2 copii. Program flexibil,

între 2-6 ore pe zi. Tel. 0752-
101922.
* Contabil autorizat, cu semnătură
electronică, efectuez contabilitate
pe calculator de la A la Z, inclusiv
depuneri situaţii, declaraţii,
bilanţuri, state de plată, verificări
de bilanţuri şi pentru asociaţii de
locatari şi blocuri, etc, la şi sub
preţul pieţei, între 150 – 400 lei, la
nevoie mă deplasez şi la sediul
firmelor interesate. Tel. 0748-
808397.
* P.F. ascut foarfeci, cuțite, la
domiciliul meu, Turda, Str.
Narciselor  nr., 10 micro III. Tel.
0745-956848.

* P.F. instalator, execut intervenții
și reparații la instalațiile de apă,
numai în zona Turda. Tel. 0745-
956848.
* Caut să îngrijesc copii, în Turda
sau C. Turzii. Am mai îngrijit
copii. Program la înțelegere.. Tel.
0737-068408.
* Economistă cu experiență, țin
evidență contabilă completă,
depun declarații, întocmesc
bilanțuri, la prețuri avantajoase.
Tel. 0744-672715.
* Doamnă serioasă, îngrijesc
copii sau persoane bolnave. Tel.
0741-116638.

AUTO
* Vând în Turda mașină Hyundai
Atos, an 2002, motor 1.000, 5 uși,
tip jeep, arată bine, nu are rugină,
nu s-au scos numere roșii, recent
adusă. Preț 3.000 lei neg. Tel.
0745-831811.

* Vând Renault Kangoo dubiță,
motor 1500 cmc., 78.000 km,
unic proprietar, diesel, fără eveni-
mente, oglinzi electrice, stare
foarte bună, rezervă cauciucuri de
iarnă. Tel. 0744-678668.
* Vând Ford Focus, an 2000,
motor 1,6-16v, cu toate dotările,
verificare tehnică 2018, cauciu-
curi de iarnă, baterie nouă. Preț
1000 Euro. Tel. 0758-352430.

COMEMORĂRI
* Se împlinesc 4 ani de când soțul
meu , ing. Todor Vasile Nicolae,
după o grea și scurtă suferință a
plecat de lângă noi, lăsând o mare
tristețe în sufletele și în inimile
noastre. Dumnezeu să-l
odihnească ! Familia îndurerată.

URĂRI
* La Mulți Ani! cu ocazia zilei de
nume domnilor Av. Nicolae Roș și
prof. Nicușor Roș!

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

SC. ANEPAL AMBALAJE
S.R.L. angajăm muncitori
necalificați pentru sortat și

reparat paleți. Oferim salariu
atractiv. Pentru mai multe

detalii, sunați la nr. 
0747-892653.

Lichidatorul judiciar al SC Ovirex Com SRL vinde la licitatie
publică începând de la valoarea de 715.000 lei exclusiv TVA,
spaţiu comercial situat central, în Turda, str. P-ţa Romană, nr. 15,
demisol + parter, în suprafaţă utilă de 225 mp, vitrină la stradă 12
m, dotat cu centrală termică pe gaz, grupuri sanitare, lift pt
marfă, spaţii de depozitare cu acces auto, instalaţii de aer
condiţionat, sistem de supraveghere, uşi şi geamuri termopan. 
Licitațiile se vor organiza în fiecare zi de miercuri ora 12:00
începând cu data de 13.12.2017 și continuând cu 20.12.2017,
10.01.2018 și 17.01.2018 la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-
Napoca, str. Ploiesti, nr. 18, ap. 4, jud. Cluj. Informatii detaliate si
regulamentul de valorificare. la tel. 0729.006.396, e-mail:
redresare@yahoo.com sau la sediul lichidatorului judiciar.

SC Persefona 2001 SRL vinde prin licitaţie publică: bunuri
imobile - situate în Turda, str. Săndulești FN, jud. Cluj înscrise în
CF nr. 52971 a loc. Turda, cu nr. Top. 52971-C2,  respectiv
Construcție hală industrială cu pod rulant, ateliere, birouri, spații
depozitare și grupuri sociale suprafață desfășurată 1354 mp cu
teren în suprafață de 5.170 mp, plan, formă regulară, front 8 m la
drum de acces secundar, utilități: apă, gaz, energie electrică,
canalizare, la prețul total de 294.000,00 EUR exclusiv TVA.
Licitaţiile se vor desfăşura în fiecare zi de miercuri, ora 13:00
începând cu data de 13.12.2017 la sediul societăţii din Turda, str.
Sănduleşti FN, jud. Cluj. În cazul în care nu se reuşeşte
adjudecarea la această dată, se vor organiza alte şedinţe în
aceleaşi condiţii de preţ în zilele de 20.12.2017, 10.01.2018 și
17.01.2018. Informaţii detaliate la tel. 0729.006.396 şi
0745.472.923, e-mail: redresare@yahoo.com. Bunurile pot fi
vizionate la sediul societăţii din Turda, str. Sândulesti FN cu
planificare telefonică prealabilă.

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.

Căutăm:

FREZOR CLASIC 
STRUNGAR CNC 

Oferim: 
Pachet salarial atractiv: 

Salariu fix 
Tichete - 15 lei/zi 

Spor de noapte 50% 
Premii 

Al 13-lea salar 
Vouchere vacanţă 

Decontarea: transportului 
în comun, abonament sală 
de sport, servicii medicale

Hală renovată 
Echipă entuziastă

FSA SISTEME DE
ASAMBLARE S.R.L. 

Piaţa 1Mai, Nr.1-2, 
Cluj-Napoca

Tel.: 0040264437441 
E-mail: angajari@fsaromania.ro 

www.fsaromania.ro

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

mai frumoase momente din viaţa
dumneavoastră într-o atmosferă specială,

un aranjament deosebit, o servire
ireproşabilă şi un meniu bogat. 

Capacitate 160 de locuri. 
Rezervă sala din timp! 

Telefon: 0752-210024
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Administraţia Financiară            0264-312.036,
0264-314.941 

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

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

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

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

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

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

Informaţii turistice 
Centrul de Informare Turistică   0364-108.229 

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

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

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

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

Cabinete stomatologice
Dr. Ioana Şerban                           0264-311.378

Taxi
Cantatur                                                       945

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

TELEFOANE UTILEMERSUL TRENURILOR
SOSIRI - PLECĂRI STAŢIA CÂMPIA TURZII 

VALABIL DE LA 13.12.2016 Poliţie, pompieri, salvare  112

ALIS GRUP Telefon: 0753-099275; 

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

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

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

HOROSCOP HOROSCOP HOROSCOP
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Rang     Tren    Sosire    Plecare                          Direcţie

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

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

BERBEC
Nu sunteţi atât de avantajaţi cât speră persoana
iubită, care se va dovedi foarte curând puţin cam
profitoare. Cum apare un "ghinion", cum dispare
şi uită să vină la întâlnire. Pentru cei căsătoriţi,
aspectele rămân valabile, dar se manifestă şi cu
înşelăciuni din partea amicilor. Plini de viaţă,
aceşti nativi se dovedesc un pic cam vulnerabili,
mai ales dacă au mai trecut prin suferinţe
hepatice. La sfârşitul intervalului, mult mai
cumpătaţi, vor accepta să se relaxeze mai mult.  

TAUR 
Se poate instala o stare de teamă (le merge atât
de bine în plan financiar, încât se sperie de
propriul noroc şi se aşteaptă să fie penalizaţi de
soartă). Sunt atraşi de cuvintele de duh, de
glume şi de tandreţe. Îşi pregătesc cu grijă
declaraţiile de tot felul, pentru ca apoi să renunţe
la orice intervenţie verbală. Unii îi pot crede
timizi, alţii, un pic prea obosiţi sau dezinteresaţi.
La sfârşitul intervalului, se bucură şi de altfel de
aprecieri, care le rotunjesc bugetul.  

GEMENI 
Pot apărea accidente banale, dar invalidante (se
îneacă pentru că sunt lacomi şi mănâncă prea
repede). Elementelor mărunte li se dă o impor-
tanţă disproporţionată şi se iau decizii prin care
nativii se autopedepsesc. Nu mai suportă pe
nimeni în preajma lor, fiindcă s-au săturat să fie
în centrul atenţiei. Disponibilitatea lor afectivă
şi emoţională este maximă însă întregul interval.
Sunt impresionabili şi fac uşor atacuri de panică.
Se implică în tactivităţi care le aduc bani.  

RAC 
Nonşalanţa şi plăcerea de a trăi s-ar putea să-i
conducă pe căi mai puţin plăcute. Crizele biliare
sau de stomac pot reapărea în orice moment. Pot
să rezolve problemele pe care le-au trecut până
acum pe planul doi sau pe care le-au amânat cu
sau fără motiv. Sunt avantajaţi toţi cei care dau
examene. Se normalizează relaţiile cu colegii şi
cu şefii direcţi. Nu mai apar noi fricţiuni. Li se
oferă posibilitatea să lucreze şi să câştige mai
mult. Sunt totuşi mai egoişti decât până acum.  

LEU 
Marţi şi miercuri pot apărea mici ghinioane
referitoare le achiziţionarea total neinspirată a
unor obiecte. Toţi din anturaj se miră de accese-
le de timiditate ale acestor nativi. Acest compor-
tament nu le este caracteristic şi va dispărea
rapid. Cele mai afectate vor fi femeile şi Leuţii
tineri. Sunt în continuare creativi şi orgolioşi,
aşa că pot fi exploataţi de şefii lor. Nu mai pot în
schimb să negocieze şi să deschidă noi fronturi
de lucru. Scot joi bani şi din piatră seacă.  

FECIOARĂ
Aceşti nativi trăiesc o stare de revoltă continuă
faţă de toţi şi toate. Îşi exprimă direct pretenţiile
financiare şi obţin mai mult sau mai puţin din ce
speră. Nu se lamentează decât în faţa rudelor şi
poate că le este frică să nu li se ceară împrumu-
turi. Bârfele şi intrigile nu-i impresionează, mai
ales că nimeni nu-i întrece în iscarea scan-
dalurilor verbale. Onestitatea le este pusă la
îndoială, dar nu le pasă şi se apără cu violentă,
chiar dacă sunt vinovaţi.   

BALANŢA 
Ţin ca ceea ce cer să se facă întocmai. Îşi
valorifică toate capacităţile şi calităţile persona-
lităţii lor şi se simt mari oratori. Se risipesc toate
neşansele, iar falşii prieteni sunt în sfârşit
demascaţi. Apar persoane noi, total necunoscute,
care le atrag atenţia într-o manieră originală.
Toate speranţele lor cele mai bune prind viaţă şi
se simt datori să le atragă atenţia celor din
familie că au avut dreptate. Crizele de gastrită
sau chiar de ulcer pot reapărea.  

SCORPION 
Relaţiile lor de prietenie se dovedesc uzate şi
incapabile să mai reziste la încercările din acest
interval. Riscul care apare miercuri sau joi şi
care se manifestă printr-o erupţie sau alergie se
va dovedi de lungă durată. Sunt solicitaţi din
punct de vedere profesional în mai multe părţi şi
uneori nu prea mai ştiu cum să facă faţă.
Echilibraţi de obicei în muncă, sunt de această
dată aproape de iraţional. Au senzaţia că au mai
mulţi duşmani decât amici şi chiar au dreptate. 

SĂGETĂTOR 
Plătesc scump faptul că s-au dăruit cu since-
ritate. Persoana iubită se dovedeşte rigidă,
critică şi bârfitoare. Echilibrul psihic este fragil
- nu le vine să creadă că cei dragi îi abando-
nează. Din punct de vedere profesional, situaţia
rămâne înfloritoare şi acest lucru îi ajută să se
echilibreze cât de cât. Prietenii se arată încă o
dată gata să le dea sfaturi bune, pe care nu le vor
auzi nici acum. Se gândesc la concediu, când de
fapt se află în pragul unor examene grele.  

CAPRICORN 
Sunt cooperanţi şi deschişi la orice activitate
care le pune creativitatea la încercare. De joi,
vor ceda în faţa persoanelor iubite, ba chiar le
vor face concesii şi adversarilor. Trebuie să ter-
mine un proiect mult mai dificil decât l-au apre-
ciat la prima vedere. Erorile care apar sunt
trâmbiţate de un nativ din Săgetător, care crede
că astfel va ajuta. La sfârşitul intervalului, sunt
epuizaţi pentru că au muncit şi ziua şi noaptea,
fără să ţină seama de resursele vitale limitate.  

VĂRSĂTOR 
Cei care au cooperat cu dv. şi care încă susţin că
fac acest lucru se dovedesc adevăraţi escroci.
Trebuie să fiţi permanent circumspect pentru a
nu fi păcălit. Drumurile lungi şi călătoriile peste
hotare vă avantajează. Veţi încheia contracte
nesperat de multe şi de diverse. Certurile cu
partenerii sunt virulente şi nu este exclus să se
ajungă la procese lungi şi obositoare. Veţi pierde
bani dacă nu aveţi suficientă atenţie. Vineri, vi
se oferă explicaţii pentru fapte reprobabile.  

PEŞTI 
La locul de muncă se ajunge la o ameliorare a
situaţiei, dacă acceptaţi discuţii lămuritoare şi
reluarea unor studii sau perfecţionări. Vor
renunţa la posturi lipsite de importantă socială şi
vor accepta bani puţini pentru mai multă
"faimă". Sunt atraşi mai ales de instituţiile cu
parteneri străini, unde orice stagiu presupune şi
deplasări în străinătate. Toate greşelile lor sunt
însă penalizate când se aşteaptă mai puţin. Este
necesară corectitudinea înainte de toate. 



DAGHEMANA

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

În Câmpia Turzii, lângă pasarelă

Autogara Câmpia Turzii

PROGRAM AUTOGARĂ:

05.00 - 00.30;
Tel: 0264-366767,

0743-056176

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

LEGENDA:
* nu circulă sâmbătă şi duminică;   

Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor

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

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

calculatoare noi şi second hand, laptop-uri
aparatură foto

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

RECLAME 23
www.ziarul21.ro

preţuri mici

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

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

A & A

A & A - la ieşirea din Turda spre Alba Iulia

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

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

Telefon: +40 264 314 725

office@domeniulpublicturda.ro

STATIA DE MIXTURI ASFALTICE
Str. Mihai Viteazu, FN

SERE Str. Petru Maior, nr. 4

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

Telefon: 0264-365770, 
Fax: 0264.365770, 

Email: office@compsal.ro

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

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

M Întreţinere instalaţii electrice.   



EVENIMENT24
www.ziarul21.ro
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Toate bunătăţile tradiţionale pentru sărbători 
le găsiţi acum la preţuri speciale

la Marele Alb

Profitaţi acum de pomana porcului 
de la măcelăriile Marele Alb şi cumpăraţi 

* cârnaţi afumaţi de casă, 
* caltaboşi, 
* tobă de casă, 
* piept de porc afumat pentru friptură 

Nu mai pierdeţi timpul pentru a prepara delicii 
de sărbători, ci petreceţi-l cu cei dragi! 

Vă aşteptăm cu mult drag în măcelăriile 
Marele Alb cu produse tradiţionale 

de cea mai bună calitate.

Sărbători fericite şi Doamne-ajută! 

la numai 
14,5

lei/kg. 

Un nou tip de escrocherie la Turda!
nstalată de aproximativ un
an, spălătoria manuală de
lângă Lidl Turda, a prins

neașteptat de repede, astfel turdenii,
dar nu numai, au ales să-și spele
singuri masinile în moderna spălă-
torie. De cele mai multe ori spălătoria
este plină, fiecare sofer în schimbul a
2,5 lei primește o fisă de la tonomat,
fisă care-i permite accesul la jetul de
apă etc. 

De un timp însă, pe lângă mașinile
care-și așteaptă rândul, au început să
se plimbe copii de rromi, care vând
fisele respective. 

Întrebarea vine singură: de unde
au acești copii de rromi aceste fise
pe care le vând?
Răspunsul ne-a venit din partea unui
cititor al Ziarului 21, care  ne-a
contactat să ne povestească întâm-
plarea sa:

“Lucrez până târziu, atunci când vin
acasă de la muncă spălătoriile sunt de
obicei închise, astfel că mă opresc la
spălătoria manuală de lângă Lidl. De
un timp am observant niște copii de
rromi care încearcă să vândă fise
pentru jetul de apă. Nu am luat

niciodată de la ei, m-am gândit că este
vreo țeapă, însă în această seară
mi-am dat seama ce se întâmplă de
fapt. M-am dus la tonomat, am intro-
dus 10 lei, iar tonomatul în loc de 4
fise (2,5 lei/fisa) mi-a dat 6 fise. Când
m-am uitat mai bine am văzut că în
compartimentul de unde cad fisele era
introdusă o cârpă. Probabil aceasta a
căzut din cauza greutății fiselor.
Mi-am dat seama ce s-a întâmplat de
fapt în momentul când le-am zis ace-
lor copii că am să sun la poliție, iar ei
au luat-o la fugă”, ne-a povestit omul.

Care este schema?
Shema escrocheriei este pe cât de
inventivă, pe atât de simplă. În com-
partimentul de unde cad fisele, se
introduce o cârpă, astfel încât să nu se
observe, tonomatul eliberează fisele,
însă acestea sunt oprite de cârpă.
Omul care introduce banii, de cele
mai multe ori are impresia că
tonomatul nu funcționează, astfel
încât pleacă la următorul tonomat.
După ce victima pleacă de la
spălătorie, escrocii îndepărtează cârpa
“culegând” fisele pe care ulterior
încearcă să le vândă.

Atenție la escrocherii! Mâine ați
putea fi dumneavoastră următoarea
victimă.

Sergiu JUCAN

I


