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VREAU SÃ TRÃIESC!
Sunt Jiºa George ºi vreau sã trãiesc. Pentru cei care nu mã cunosc, am 29 de ani ºi sunt din Turda. În luna aprilie, anul

acesta, am fost diagnosticat cu leucemie limfoblasticã acutã cu celule "T". Doctorii mi-au dat douã sãptãmâni de viaþã,
dar nu am vrut sã accept; suntem în octombrie ºi încã trãiesc. Am luptat cu aceastã boalã necruþãtoare avându-i alãturi
pe cei dragi, dar acum am nevoie ºi de voi, pentru ca împreunã sã reuºim s-o învingem.

Reparaþii injectoare cu comandã computerizatã tip Common rail

M Ajutoarele financiare pentru plata încãlzirii locuinþelor în sezonul rece 
se acordã în functie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie
M Consumatorii casnici trebuie sã încheie noi contracte cu E-ON Gaz  

Citiþi în pag. 7 cum se acoperã costurile încãlzirii pentru iarna 2009-2010, iar în noile contracte cu furnizorul de gaze se
prevede extinderea termenului de platã a facturii, de la 15 la 30 de zile calendaristice, introducerea sistemului de facturare
a gazelor naturale pe bazã de program de consum, cu posibilitatea autocitirii lunare a contorului de cãtre consumator ºi
transmiterea lunarã a indexului cãtre furnizor, în condiþiile ºi la termenele stabilite de acesta.

De vorbã cu primarul Tudor ªtefãnie
!Cetãþeanul nu este
de vinã cã ºi-a ales un
primar de o anumitã
coloraturã politicã"

Am considerat interesantã pentru cititorii
noºtri pãrerea pe care o are primarul Turzii,
Tudor ªtefãnie, primar din partea PD-L,
despre evenimentele din ultima vreme,
desfãºurate pe scena politicã din România. Ce
înseamnã cãderea Guvernului Boc, cum
afecteazã asta imaginea PD-L-ului sau cum se
resimt la nivelul comunitãþii locale aceste
evenimente politice?

Turda, Câmpia Turzii
ºi zonele limitrofe
primesc fonduri 

de la Consiliul Judeþean

Expoziþie ºi lansare de carte:
Maria Larisa Oniº: 
Nuanþe onirice, nuanþe amare

M10

Secþiile de votare stabilite la
Turda în vederea desfãºurãrii
alegerilor prezidenþiale din
data de 22 noiembrie 2009

Comunicatele Primãriei
Turda despre scrutinul electoral
din 22 noiembrie 2009

Cititorii întreabã: 
Ce s-a întâmplat cu plãcuþele bilingve
care trebuiau afiºate în Câmpia Turzii?
Rãspuns:Prefectura Cluj a contestat aplicarea
Hotãrârii de Consiliu referitor la afiºarea
plãcuþelor bilingve. La acest moment,
hotãrârea Prefecturii este atacatã de Consiliul
local Câmpia Turzii în contencios administra-
tiv. Citare: 9 noiembrie 2009.

M02

UN TÂNÃR ARE NEVOIE DISPERATÃ DE AJUTOR

M15

M06

M12

M11

Un alt bloc 
de locuinþe sociale 
se dã în folosinþã 
la Câmpia Turzii

M13

Lapte dat pe mâna trotuarului
La ªcoala "Avram Iancu" din Câmpia Turzii existã o problemã în

ceea ce priveºte modul de distribuire a laptelui pentru elevi. Acesta
este adus sãptãmânal, miercurea. Din pãcate, aºa este ºi distribuit
elevilor: sãptãmânal. Adicã elevilor li se dã tot laptele pentru cele
cinci zile o singurã datã pe sãptãmânã, miercurea, ºi tot traseul de la
ºcoalã pânã acasã e numai lapte aruncat pe jos. Cel puþin aºa susþine
Nicolae Mateescu, reprezentantul CSVSA (Circa Sanitar-Veterinarã ºi
Siguranþa Alimentelor) din Câmpia Turzii.

M05
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Turda, Câmpia Turzii ºi zonele limitrofe
primesc fonduri de la Consiliul Judeþean

icepreºedintele Consiliului
Judeþean Cluj, Radu Bica, a pro-
pus ºi a susþinut în plenul

Consiliului Judeþean alocarea de fonduri din
cota de 20% din impozitul pe venit ºi TVA
pentru susþinerea programelor de dezvoltare
localã pe anul 2009, pentru proiectele din
zona Turda - Câmpia Turzii. Potrivit unui
comunicat de presã remis redacþiei de cãtre
Biroul de presã al Consiliului Judeþean Cluj,
în conformitate cu propunerea lui Radu
Bica, au fost adoptate urmãtoarele proiecte:
* Reabilitarea sãlii de sport a Colegiului
Tehnic "Victor Ungureanu", Câmpia Turzii -
370.000 de lei
* Reabilitarea de strãzi în municipiul Turda
- 450.000 de lei
* Cofinanþarea Proiectului "Dezvoltarea sis-
temului de management integrat al
deºeurilor ºi reabilitarea siturilor contami-
nate microregiunea Mihai Viteazul" -
240.000 de lei
* Reabilitarea Centrului Social
Moldoveneºti - 100.000 de lei
* Amenajare teren sport Moldoveneºti -
50.000 de lei
* Cofinanþare proiect "Centru pentru per-
soanele vârstnice din localitatea Petreºtii de
Mijloc" - 70.000 de lei
* Cofinanþare Studiu de Fezabilitate
Dispensar Uman localitatea Petreºtii de Jos -
30.000 de lei
* Cofinanþare studii hidro pentru proiect

Mãsura 322 - Petreºtii de Jos - 20.000 de lei
* Reparaþie Cãmin Cultural Crãieºti - 30.000
de lei
* Alimentare cu apã în comuna Luna -
100.000 de lei
* Cofinanþare construcþie Piaþã Agro Iara -
112.000 de lei
* Tratament bituminos dublu pe DC 102A
Iara - 38.000 de lei
* Refacere drumuri comunale dupã inundaþii
Iara - 50.000 de lei
* Consolidare drum Valea Ierii - 70.000 de
lei
* Renovare dispensar medical Valea Ierii -
80.000 de lei
* Reabilitare drum în zona Caps - Dâmbul
Cucului - 100.000 de lei
* Cofinanþare Proiect ADI "Dezvoltarea tur-
ismului Plopi - Valea Finiºelului" - 50.000
de lei
* Cofinanþare Proiect ADI "Dezvoltarea
integratã a spaþiului rural al Comunei Valea
Ierii" - 50.000 de lei
La ºedinþa Consiliului Judeþean care va avea
loc în data 21.10.2009, vicepreºedintele
Radu Bica a propus ºi va susþine alocarea de
fonduri pentru ajutorarea bisericilor din
zona Turda - Câmpia Turzii, dupã cum
urmeazã:
* pentru sprijinirea Parohiilor Ortodoxe din
municipiul Turda - 31.000 de lei
* pentru sprijinirea Parohiilor Ortodoxe din
municipiul Câmpia Turzii - 6.000 de lei
* pentru Parohiile Ortodoxe din comunele
învecinate - 50.500 de lei.

PIZZERIA-RESTAURANT

EUGENIA
- un loc intim, elegant, stilat, pentru gusturi rafinate -

M mâncare diversificatã: supe, ciorbe, fripturi,
grãtare, platouri, pizza, desert
M un bar bine asortat cu bãuturi alcoolice, sucuri
ºi apã mineralã sau platã

ªI TOTUL LA ÎNDEMÂNÃ: 
ÎN CENTRUL ORAªULUI, PE COªBUC 2A

V
Daria PREDA

Restaurantul
CASA DE PIATRÃ
Meniul crizei la numai 12 lei!
3 feluri de mâncare, bunããããã, de te lingi pe degete!

sau orice fel de mâncare sau bãuturã îþi pofteºte inima

Vino la noi pentru

orice eveniment,

fericit sau trist,

inclusiv pentru

petreceri private.

Avem 100 de

locuri în 2 saloane 

(parter ºi etaj)

Te aºteptãm în Micro I, la Bocoº,

Fabricii 3A, tel. 0752-943964,

NON STOP
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tiþi cã pe malul  Arieºului, unde
s-a construit cel mai nou pod
înainte de alegerile parlamentare

de anul trecut, este ceva ce seamãnã cu o
activitate economicã? Bun. ªtiþi cã înainte
de a fi podul, chiar era o construcþie acolo,
care funcþiona tot pe post de bar, sau ceva
similar? Bun, din nou. Ei bine, acum este
ceva ce orice om decent prieten cu "deþul"
ar risca sã numeascã "boacãzã", alãturi de
care se mai aflã niºte mãsuþe la care îºi
petrec timpul diverºi "kasparov"-i, dar nu
numai. ªi merge...

Numai cã merge cam ilegal; pentru cã
aºa susþine Lucia Bozdog, inspector în
cadrul Autoritãþii de Sãnãtate Publicã Cluj.
"Funcþioneazã în condiþii insalubre ºi am
înþeles cã DSP ar fi fãcut sesizare cãtre
Garda Financiarã. Îl amendãm într-o
veselie, dar degeaba, cã funcþioneazã, fãrã
a avea niciun fel de autorizaþie, fãrã sã fie
autorizat punctul de lucru", a mai spus

Lucia Bozdog. Ilie Tulai, comisar la Garda
Financiarã îºi aminteºte cum parcã ar fi

vorba ºi de un dosar penal în legãturã cu
acest subiect. "Nu are WC, nu are apã, este

un fel de container, degradat ºi în interior ºi
în exterior, funcþioneazã în condiþii insalu-
bre", completeazã plinã de convingere
Lucia Bozdog.

Din afirmaþiile inspectorului de la
Autoritatea pentru Sãnãtate Publicã,
numele agentului economic este "R & M &
D". Conform site-ului  Ministerului
Finanþelor Publice, societatea cu numele R
& M & D are codul unic de identificare
17857950 ºi sediul declarat este Aleea
Plopilor nr. 5, Turda, Cluj, societatea fiind
înmatriculatã la Registrul Comerþului cu
numãrul J12/2921/2005 ºi înregistratã din
data de 10 august 2009.

Conform indicatorilor financiari, aºa
cum reies din bilanþul depus de R & M &
D la finele anului 2008 ºi publicat de
acelaºi site, totalul datoriilor societãþii se
ridicã la aproximativ 1,12 miliarde de lei
vechi, iar profitul brut este de peste 260 de
milioane de lei vechi, în timp ce profitul
net, tot în lei vechi, se apropie de 219 mi-
lioane.

ª
Marian OPREA

!Barul" de pe malul Arieºului, sub lupa controalelor

oncursul "Toleranþã ºi
convieþuire în spaþiul
public", organizat de

Centrul Raþiu pentru Democraþie
(CRD), împreunã cu
Inspectoratul ªcolar Judeþean
Cluj ºi Colegiul "Emil Negruþiu"
din Turda ºi-a desemnat câºtigã-
torii. Juriul, alcãtuit din directorul
CRD, profesorul universitar dr.
Doru Radosav, inspectorul ºcolar
Hadrian Arion, reprezentantul ISJ
Cluj ºi directorul adjunct al
Colegiului "Emil Negruþiu", pro-
fesorul Horaþiu ªandru, a stabilit
cei ºapte laureaþi ai ediþiei din
acest an a concursului. 

Festivitatea acordãrii premi-
ilor s-a desfãºurat vineri, 16
octombrie, la sala de conferinþe a
sediului CRD, din Turda. S-au
acordat trei menþiuni, în valoare
de câte 50 de euro, un premiu spe-
cial, în valoare de 100 de dolari
americani ºi trei premii, în va-
loare de 100, 200, respectiv 300
de euro. Premiile în euro au fost
acordate de Centrul Raþiu pentru

Democraþie, iar premiul special a
fost oferit de Institutul de Istorie
Oralã, din cadrul Universitãþii
"Babeº-Bolyai", din Cluj-
Napoca.

Menþiunile au revenit, în
ordine, echipajelor de la Colegiul
Naþional "Unirea", din Focºani,
format din Andreea Bucã, Rãzvan
Susanu ºi Daniela Lupu ºi celui
de la Liceul teoretic "Mihail

Kogãlniceanu" din Vaslui, alcãtu-
it din  Ramona Onofrei, Cãtãlina
Ponea ºi Orlando Smierea. Cea
de-a treia menþiune a revenit
elevei Oana Zamciuc, de la
Colegiul Naþional "Mihai
Eminescu" din Botoºani. Juriul a
acordat premiul special, oferit de
Institutul de istorie oralã din
cadrul U.B.B Cluj-Napoca, elevei
Alexandra Drãguºi, de la acelaºi

liceu botoºãnean.
Pe locul trei în ierarhia finalã

s-a clasat echipajul Colegiului
Naþional "Moise Nicoarã" din
Arad, format din Alexandra Mîþu,
Alexandru Cristea ºi Patricia
Imbãruº. Locul secund a revenit
Adinei Bogdan, de la Colegiul
Tehnic "Iuliu Maniu" Carei, iar
câºtigãtor al ediþiei 2009 a con-
cursului "Toleranþã ºi convieþuire

în spaþiul public" a fost declaratã
Gabriela Subaºu, de la Grupul
ªcolar Automecanica Mediaº.

La cea de-a cincea ediþie a
concursului au participat 172 de
lucrãri, realizate de elevi care
învaþã la licee din toatã þara.
Preºedintele juriului, profesorul
universitar dr. Doru Radosav,
directorul Bibliotecii Central
Universitare "Octavian Goga",
din Cluj-Napoca, a spus cã acest
concurs se desfãºoarã sub hege-
monia cuvintelor simbolice ros-
tite de regretatul deputat Ion
Raþiu. Acesta a afirmat: "Voi lupta
pânã la sfârºitul vieþii mele, pen-
tru dreptul tãu de a mã contra-
zice". Practic, acest deziderat al
lui Ion Raþiu reprezintã "esenþa
exerciþiului democratic cotidian"
a completat Doru Radosav. 

Pãcat cã vineri, 16 octombrie,
în sala de conferinþe a CRD Turda
nu s-a aflat niciunul dintre
responsabilii declanºãrii crizei
politice de la Bucureºti. Aceºtia ar
trebui sã audã, în primul rând,
cuvintele rostite de fostul deputat
Ion Raþiu.

C
Emil HÃLÃªTUAN

!Toleranþã ºi convieþuire în spaþiul public"
Laureaþii celei de a cincea ediþii

espre ediþia 2009, sau
ediþia clujeanã a festi-
valui Turda Fest, vor

sta mãrturie, pentru generaþiile
viitoare, peste 3700 de fotografii,
realizate în timpul pregãtirilor ºi
cel al desfãºurãrii propriu-zise a
festivalului.

Circa 150 din fotografiile rea-
lizate de cãtre Ladanyi Emese,
Claudia Roºca, Corina Achim,
Corina Hopîrtean ºi Augustin
Nistor, fac obiectul unei expo-
ziþii, gãzduitã de sala de confe-
rinþe a Centrului Raþiu pentru

Democraþie, situat în Piaþa 1
Decembrie 1918, nr.1, din Turda.

Vernisarea acestei expoziþii
de fotografie, organizatã de
Centrul Turistic Turda, respectiv
de cãtre Corina Criºan ºi Ladanyi
Emese, a avut loc joi, 15
octombrie, cu începere de la ora
18. Expoziþia se poate vizita timp
de o sãptãmânã, pânã joi, 22
octombrie.

Imaginile, realizate prin
tehnicã digitalã, transpuse pe hâr-
tie fotograficã, îi înfãþiºeazã pe
organizatorii ºi participanþii la
cea de a cincea ediþie a festivalu-
lui agrar Turda Fest. 

În cuvântul sãu, amfitrionul,
Mircea Raþiu, a spus cã toate sunt
bune ºi frumoase, dar domnia sa
nu se împacã cu faptul cã festiva-
lul Turda Fest s-a desfãºurat în
acest an la Cluj-Napoca. "Este ca
ºi în cazul Marii Revoluþii
Socialiste, care a avut loc în luna
octombrie, dar a cãrei aniversare
sovieticii o sãrbãtoreau în 7
noiembrie", a precizat cu umor,
venerabilul  Mircea Raþiu.

Despre festival ºi despre
munca organizatorilor ediþiei clu-
jene a Turda Fest au mai vorbit
Ladanyi Emese, Augustin Nistor
ºi Cornel Miron.     

D
Emil HÃLÃªTUAN

Turda Fest în imagini
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enatorul de Turda, Alexandru
Cordoº, nu rãmâne indiferent la
accidentul de muncã petrecut pe

ºantierul Autostrãzii Transilvania, în care
ºi-au pierdut viaþa doi muncitori ºi, potri-
vit unui comunicat de presã, adreseazã o
interpelare Ministrului Transporturilor.
Senatorul vorbeºte despre faptul cã, pe
ºantierul autostrãzii Transilvania au avut
loc nu mai puþin de trei accidente de
muncã, soldate cu decesul a doi muncitori,
de 44, respectiv 47 de ani. Al treilea se
aflã în spital, cu multiple fracturi, perioa-
da estimatã de medici pentru recuperare
fiind de aproximativ o lunã. Poliþia,
Inspectoratul Teritorial de Muncã,
Parchetul, dar ºi reprezentanþi ai
Proiectului Autostrãzii Transilvania, au
declarat cã ancheteazã împrejurãrile pro-
ducerii celor trei accidente, în zona de
lucru, la poduri ºi viaducte.
Departamentul Structuri, din cadrul
Proiectului Autostrãzii Transilvania, a sis-
tat temporar activitatea pe ºantierul
autostrãzii, pânã la finalizarea anchetei în
cazul celor douã accidente de muncã mor-
tale. Restul departamentelor au continuat
lucrul.

Deocamdatã, nici una dintre instituþiile
implicate în anchetã nu a oferit vreo expli-
caþie oficialã asupra celor trei incidente,
deosebit de grave. Cu toate acestea,
muncitorii, cu grijã sã nu fie auziþi de ºefi
sau de reprezentanþii companiei ameri-

cane, vorbesc de presiuni exercitate
asupra angajaþilor de firma americanã
Bechtel, antreprenorul autostrãzii.
Muncitorii, fie ei din cadrul Proiectului,
fie de la firme subcontractante, spun cã se
lucreazã peste program, peste normã, pen-
tru a încheia lucrãrile pe acest tronson
pânã la 1 decembrie. 

Fiecare om din Cluj îºi doreºte sã aibã
cât mai mulþi kilometri de autostradã gata,
cât mai repede cu putinþã, dar nu cu preþul
unor vieþi omeneºti. Dar, se pare cã antre-
prenorul, forþat de Guvern, nu þine cont
foarte tare de regulile de protecþia muncii.
Unul dintre martorii unuia dintre acci-
dente a denunþat graba iresponsabilã cu
care sunt obligaþi muncitorii sã lucreze,
pentru a se respecta acest termen, cerân-
du-li-se realizarea unei anumite norme,
fãrã ca mãcar sã fie plãtiþi în plus. Astfel,
deºi norma pe schimb este de 10-12 bor-
duri, muncitorii erau obligaþi sã realizeze
câte 20. Acelaºi martor spune cã lucreazã
în schimbul de noapte de opt sãptãmâni.
Oameni care sunt calificaþi în alte meserii
au fost trimiºi sã monteze parapeþi la via-
ducte. Se pare cã unul dintre muncitorii
care a decedat era sudor de meserie ºi el
monta parapeþi. Mai mult, pentru a da o
notã de legalitate, dupã producerea acci-
dentului, ºefii de pe ºantier au obligat toþi
muncitorii din acel schimb sã semneze
fiºele de protecþia muncii. De ce doar
atunci ºi de ce atâta grabã? 

Senatorul Cordoº cere ministrului un
rãspuns cu privire la motivul pentru care

"antreprenorul autostrãzii Transilvania
este atât de grãbit de autoritãþi sã fina-
lizeze lucrãrile pe acest tronson încât nu
mai þine cont de normele de protecþia
muncii? Dacã ceea ce spun muncitorii e
adevãrat, iar Guvernul asigurã finanþare,
de ce nu se mai angajeazã muncitori?" ºi
de asemenea doreºte sã ºtie "ce mãsuri se
vor lua împotriva antreprenorului pentru
încãlcarea legislaþiei muncii, nu doar în
ceea ce priveºte normele de protecþie, ci ºi
referitor la angajarea ºi plata muncitorilor
de pe ºantierul autostrãzii? Este Bechtel
"apãrat" de cineva încât îºi permite aseme-
nea practici?", mai întreabã senatorul în
interpelarea citatã.

S
Lia DURLAN

Interpelarea senatorului Alexandru Cordoº adresatã
Ministrului Transporturilor, referitoare la accidentul 
de muncã de pe ºantierul Autostrãzii Transilvania

Ore de limbi strãine
pentru micii turdeni,

într-un spaþiu nou

!Încã o datã, Presa turdeanã a
dovedit cã nu rãmâne nepãsãtoare
la iniþiativele profesorilor turdeni.!

Potrivit unui comunicat de presã, acþi-
unea "Micii  europeni" se bucurã de un real
succes datoritã presei, care a încurajat iniþia-
tivele prof. Dora Arion, Meda Ciugulea ºi
Claudia Mera, de a-i învãþa limbi moderne
pe copiii din grupele pregãtitoare ºi clasa I.
La cererea pãrinþilor orarul a fost schimbat
astfel: orele de englezã se þin duminica de la
orele 11.00- 11.45, iar orele de francezã ºi
spaniolã se þin sâmbãta între orele 11.00-
11.45. Orele se desfãºoarã într-o locaþie nouã
din Micro III (Materna), str. Tineretului nr.
102-104. Locaþia a fost pusã la dispoziþie de
cãtre vicepreºedintele PSD Turda, Cristian
Matei.

Lista câºtigãtorilor
abonamentelor la Ziarul 21 

pe luna noiembrie
Câºtigãtorii abonamentelor pentru luna
octombrie (reportaþi)
1. LAKATOS IULIANA- Turda, str. Panseluþelor nr. 4, bl. B2, ap.13 
2. SZASZ GIZELA-EVA- Mihai Viteazu, str. Izvor nr. 563 
3. DRÃGAN CRISTIAN- Turda, str. Gh. Lazãr nr. 41 
4. TRIFAN IOAN- Turda, str. Simion Bãrnuþiu nr. 35 
5. COSTEA AUGUSTIN- C.Turzii, str. Decebal nr. 11 
6. ZEIC OVIDIU- sat Bogata nr. 78, ap. 1 
7. SIBIAN ANGELICA- Turda, str. Lotus nr. 11A, bl. R, sc. A
8. ALECSA RAMONA OANA- Turda, str. Gh. Bariþiu nr. 138  
9. JUCAN DIANA- Turda, str. Lotus nr. 6, bl. A9 
10. VESCAN RODICA- C.Turzii, str. Salcâmului nr. 1

Câºtigãtorii abonamentelor pentru luna
noiembrie
1. HOSU OVIDIU IOAN- Turda, str. Spitu Haret nr. 6
2. PAP IOSIF- Turda, str. Rãzboieni nr. 8
3. DETEªAN GHEORGHE- Turda, str. Tudor Vladimirescu nr. 18
4. BOTHAZÃ IOAN- Turda, str. Dr. I. Raþiu nr. 17, Bl. 58, ap. 34
5. RANCA AMBROZIE- Turda, str. Traian nr. 30A
6. ªONEA SUSANA- Turda, str. Castanilor nr. 19
7. CHIOREAN VIOREL- Turda, str. Tineretului nr. 16, ap. 6
8. ZEIC OVIDIU- sat Bogata nr. 78, ap. 1
9. IURIAN MIHAI- C. Turzii, P-þa M. Viteazu nr. 11, ap. 8
10. CRENCEA ªTEFAN- C. Turzii, str. 1 Dec. 1918, Bl. N1, ap. 2 

BARIL EXIM
* benzinãrie * motel * magazin * restaurant

A & A
* benzinãrie * motel * magazin * restaurant

Baril Exim - la ieºirea din Turda spre C. Turzii. Tel: 0264-315382

A & A - la ieºirea din Turda spre Alba Iulia. Tel: 0264-317102
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e la ora 10.00,
în sala micã a Casei de culturã
"Ionel Floaºiu" din Câmpia

Turzii, primarul Ioan Vasinca s-a întâlnit cu
reprezentanþi ai diverselor servicii, inspec-
torate ºi direcþii pentru a discuta modul de
desfãºurare a exerciþiului. Locotenent
colonel Pavel Baltaru, ºeful Serviciului de
Protecþie Civilã din cadrul Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã Cluj, a explicat
celor prezenþi în ce constã exerciþiul.
Conform scenariului, Comitetul Naþional
pentru Situaþii de Urgenþã (CNSU) a sta-
bilit introducerea alertei Cod Roºu de aver-
tizare pentru furtuni ºi inundaþii pentru
perioada 10-19 octombrie 2009. Comitetul
Judeþean pentru Situaþii de Urgenþã (CJSU)
a fost informat despre posibilitatea produ-
cerii de furtuni, vijelii, vânturi puternice
(pânã la 100 km/orã) ºi precipitaþii abun-
dente (82 litri/mp).

Ca sã se intre ºi mai bine în ceea ce se
dorea a fi exerciþiul programat pentru
vineri, scenariul lua amploare: în dimineaþa
zilei de 16 octombrie s-a declanºat o ploaie
torenþialã însoþitã de vânt puternic ºi
descãrcãri electrice dese. Mai mulþi arbori
doborâþi pe teritoriul municipiului au avari-
at reþelele de distribuþie a energiei electrice.
La ora 10.45 Liceul "Pavel Dan" a fost lovit
de descãrcãri electrice care au provocat un
incendiu major la parterul clãdirii princi-
pale, cu posibilitatea extinderii la nivelele
superioare.

În situaþia datã,
Ioan Macra, ºeful Serviciului Public pentru
Situaþii de Urgenþã (SPSU) din Câmpia
Turzii - cel care era ºi mediatorul întâlnirii
de la "Ionel Floaºiu" - a propus intervenþia
SPSU pentru stingerea incendiului, iar dacã
e nevoie solicitarea ajutorului detaºamentu-
lui de pompieri din Turda. Pentru înlãtu-
rarea arborilor doborâþi s-a solicitat inter-
venþia SC Domeniul Public. Apoi, Poliþia
este solicitatã sã blocheze circulaþia pe
tronsonul strãzilor Parcului ºi Teilor, iar

Electrica sã intervinã pentru refacerea
reþelei de energie electricã. Apoi, Macra i-a
invitat pe cei prezenþi sã explice care sunt
paºii de urmat din perspectiva instituþiei pe
care o reprezintã.

La faþa locului,

adicã la Liceul "Pavel Dan" din Câmpia
Turzii, lt.col. Pavel Baltaru explica, din
nou, în mare, organizarea în teren. Maºina
de la Electrica sosise, urmând ca sã se facã
evacuarea elevilor pe cele douã ieºiri ale
clãdirii. Elevii se evacueazã cu tot cu pro-
fesori. Iar pe ieºirea lateralã urma eva-
cuarea bunurilor spre terenul de sport.

La modul concret, s-au aprins niºte cau-
ciucuri în douã locuri din curtea liceului ºi

o fumigenã la o fereastrã de la etaj, iar
fumul negru se ridica. A început sã sune
sirena ºi elevii au ieºit din clãdire, înde-
pãrtându-se de aceasta. Cu sirenele în
funcþiune, au sosit douã autospeciale - cea
a SPSU ºi cea a detaºamentului de pom-
pieri Turda care au stins cauciucurile. Cei
de la Turda, uºor mai greu, cã apa nu voia
sã iasã pe furtun nicium. Doi elevi "rãniþi"
au fost evacuaþi din clãdire pe tãrgi spre
grupul "sanitarilor pricepuþi" care aºteptau
în frig sã aibã grijã de "rãniþi". A sosit o

maºinã a SMURD care i-a preluat pe, rând,
pe cei doi pânã pe trotuarul din apropierea
liceului.

Spre final,  toatã  lumea  s-a strâns ca
sã-l audã pe Pavel Baltaru explicând cum
se evacueazã clãdirea în mod direct în
cadrul exerciþiului desfãºurat, iar pe pri-
marul Ioan Vasinca mulþumind pentru
modul de acþiune al elevilor, cãrora le-a
urat sã aibã condiþii bune de învãþãturã, sã
fie sãnãtoºi ºi "sã ne vedem cu bine". Apoi
elevilor li s-a arãtat cum se foloseºte corect
un stingãtor, iar la final s-a fãcut o pozã de
grup lângã autospecialã.

Înapoi la sala micã
de la "Ionel Floaºiu" unde s-au tras con-
cluziile ºi s-a discutat despre urmãrile
evenimentelor meteo ºi cum pot fi con-
tracarate aceste urmãri. Conform scenariu-
lui exerciþiului, situaþia la data de 21
octombrie nu era una fericitã. Din cauza
precipitaþiilor abundente, în zona dintre
strãzile Arieºului ºi Tudor Vladimirescu,
Arieºul a transportat nãmol, pãsãri, animale
mici ºi peºte mort. O parte a populaþiei a
adunat peºtele mort, iar din cauza tempera-
turilor ridicate, animalele moarte au intrat
în putrefacþie.

Medicul veterinar Alin Irimieº a expli-
cat cã în aceste cazuri se lucreazã cu soci-
etatea Protan din Dej. Transportul Pãsãrilor
revine ºi în sarcina serviciului de salubri-
tate. ªeful SLCIAS Câmpia Turzii - Ioan
Turean - a precizat cã echipa de intervenþie
în astfel de situaþii este formatã din 10 per-
soane. În astfel de cazuri se asigurã paza ºi
locul se dezinfecteazã cu clor. Apoi se pro-
cedeazã la vaccinarea împotriva lep-
tospirozei.

Scopul exerciþiului a fost antrenarea
membrilor CLSU pentru intervenþie în
cazul unor evenimente produse de
fenomenele meteo periculoase, identifi-
carea instituþiilor, mijloacelor ºi forþelor
care pot interveni operativ, verificare
mijloacelor de alarmare, verificarea modu-
lui ºi mijloacelor de intervenþie ºi modul de
cooperare cu echipajul Detaºamentului de
Pompieri din Turda. De asemenea, exerci-
þiul a avut ca scop ºi verificarea nivelului
de pregãtire a cadrelor de conducere de la
"Pavel Dan" privind modul de acþiune în
situaþii de urgenþã.

Ioan Macra a menþionat cã efectuarea
unui astfel de exerciþiu s-a decis pentru cã
situaþia prezentatã e mai aproape de una
realã, decât un atac aerian. Pentru viitor,
exerciþiul va viza transportul de substanþe
periculoase din oraº. Ca realizãri în ultima
perioadã, Macra a amintit de achiziþionarea
autospecialei prezente în cadrul exerciþiu-
lui, dar a spus ºi cã se intenþioneazã mo-
dernizarea cu sisteme de alarmare electro-
nice la nivelul Câmpiei Turzii, începând
din ianuarie. Una dintre problemele majore
ale serviciului este lipsa voluntarilor.

Primarul Ioan Vasinca a apreciat ca
reuºit exerciþiul ºi a spus cã în bugetul pen-
tru anul viitor se va þine cont de necesitãþile
serviciului, asta însemnând, poate, chiar o
autospecialã SMURD numai pentru
Câmpia Turzii: "ca municipiu, avem ºi noi
orgoliul nostru pentru a avea un seviciu
separat", a spus Vasinca. Despre Ioan
Macra, Vasinca a spus cã îºi face datoria ºi
cã, referitor la problema lipsei de voluntari,
primarul a considerat cã poate fi gãsitã o
modalitate de stimulare a acestora.

P
Marian OPREA

Incendiu intenþionat la Câmpia Turzii
Vineri, în pauza mare, a avut loc un incendiu la Câmpia Turzii. !În pauza mare" pentru cã s-a desfãºurat la
Liceul !Pavel Dan" din Câmpia Turzii ºi !s-a desfãºurat" pentru cã a fost regizat. Ba chiar !a fost regizat",
pentru cã a fost piesa forte dintr-un exerciþiu de alarmare publicã organizat la liceul din Câmpia Turzii.

a ªcoala "Avram Iancu" din Câmpia
Turzii existã o problemã în ceea ce
priveºte modul de distribuire a laptelui

pentru elevi. Cel puþin aºa susþine Nicolae
Mateescu, reprezentantul CSVSA (Circa
Sanitar-Veterinarã ºi Siguranþa Alimentelor) din
Câmpia Turzii.

Mateescu spune cã, din ºcolile controlate,
majoritatea au, în general, condiþii de depozitare
mulþumitoare. Singura ºcoalã care nu
îndeplineºte condiþiile este ªcoala "Avram
Iancu". "Am discutat cu directoarea în repetate
rânduri sã punã la dispoziþie un spaþiu pentru
depozitarea acestor produse (a laptelui - n.r.) ºi a
venit cu tot felul de motivaþii", a spus Mateescu.
Reprezentantul CSVSA Câmpia Turzii spune cã
sunt spaþii libere în ºcoalã - "unul din spaþii este
amenajat, zic ei, pentru izolarea elevilor în
cadrul gripei porcine", explica Mateescu - la
momentul de faþã laptele e depozitat în biroul
administratorului ºcolii. În plus, laptele, dozat la
200 ml, vine cu un termen de valabilitate mare ºi

poate fi depozitat la temperatura camerei, iar
cornurile nu fac neapãrat obiectul precizãrilor
reprezentantului CSVSA, din moment ce
aprovizionarea cu produsele de panificaþie se
face zilnic.

Laptele, însã, este adus sãptãmânal, mier-
curea. Din pãcate, sesizeazã Mateescu, aºa este
ºi distribuit elevilor: sãptãmânal. Adicã elevilor
li se dã tot laptele pentru cele cinci zile o singurã
datã pe sãptãmânã: "ca sã scape, distribuie în
aceeaºi zi, pe 5 zile, cât au program", ba mai
mult, "dacã vedeþi, tot traseul de la ºcoalã pânã
acasã e numai lapte aruncat pe jos".

Constatarea lui Nicolae Mateescu este cã ar
trebui urmãrit caietul de sarcini dintre IªJ Cluj ºi
instituþia de învãþãmânt, referitor la modalitatea
în care se distribuie elevilor laptele, "pentru cã
nu se mai poate urmãri cum elevul consumã sau
nu consumã", considerã reprezentantul CSVSA,
care îºi exprimã ºi punctul de vedere referitor la
modul în care ar trebui sã se procedeze pe viitor:
"sã fie depozitat în condiþii corespunzãtoare ºi sã
se dea zilnic la elevi, nu sã se dea deodatã, doar
ca sã se scape directorul ºcolii, cã nu-i corect#".

L
Marian OPREA

Lapte dat pe mâna trotuarului

n ultima perioadã, Garda
Financiarã Cluj a efectuat
mai multe tipuri de controale
la diverºi agenþi economici în

urma mai multor sesizãri primite.
Astfel, au fost controlaþi agenþii eco-
nomici importatori, producãtori ºi
comercianþi de produse accizabile.
De asemenea, au fost controlaþi ºi
agenþii economici care au ca obiect
de activitate morãritul sau producþia
ºi comercializarea cerealelor ori a
produseleor de panificaþie.

Controalele priveau fie
respectarea prevederilor legale cu
privire la casele de marcat electro-
nice fiscale, fie respectarea disci-
plinei financiare, a normelor de co-
merþ ºi combaterea activitãþii comer-
ciale ilicite ºi s-au efectuat fie în baza

sesizãrilor primite de la IPJ, DNA,
persoane fizice sau juridice, fie în
baza sesizãrilor venite din partea
Oficiului Naþional pentru Prevenirea
ºi Combaterea Spãlãrii Banilor.

Conform celor declarate de Ilie
Tulai, comisar în cadrul Gãrzii
Financiare Cluj, cele 83 de controale
au vizat 44 de agenþi economici.
Valoarea totalã a celor 49 de amenzi
aplicate s-a ridicat la 165.800 de lei.
Valoarea însumatã a bunurilor confis-
cate s-a ridicat la 5.393, iar prejudi-
ciul estimat s-a ridicat la aproximativ
2 milioane de lei. Aproximativ 35%
din amenzi au fost aplicate pentru
încãlcarea prevederilor Ordonanþei
de Urgenþã a Guvernului 28/1999,
republicatã, cu privire la casele de
marcat fiscale, în timp ce acelaºi
raport de activitate mai aminteºte de
patru sesizãri penale.

Î
Marian OPREA

Casele la control#
...Casele de marcat
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ROMÂNIA
JUDEÞUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMAR

D I S P O Z I Þ I E
Privind stabilirea secþiilor de votare în vederea desfãºurãrii alegerilor prezidenþiale din data de 22 noiembrie 2009  

Primarul municipiului Turda, ec. Tudor ªtefanie; 
Þinând cont de prevederile art.7.2 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, pentru alegerea Preºedintelui României, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare ºi a  HG nr. 1044/23.09.2009
privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acþiunilor necesare pentru alegerea Preºedintelui României în anul 2009; 
Conform prevederilor  art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare; 

D I S P U N: 

Nr. crt.     LOCAÞIA ADRESA SECÞIEI            STRÃZI ARONDATE SECÞIEI DE VOTARE
DE VOTARE

Art.1. Se stabilesc secþiile de votare în vederea desfãºurãrii alegerilor din data de 22
noiembrie 2009  pentru  alegerea Preºedintelui României, dupã cum urmeazã:

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinþeazã Primarul municipiului Turda,
precum ºi Secretarul municipiului Turda.
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otrivit Ordonanþei de
Urgenþã a Guvernului, nr.
106, din luna octombrie,

ajutoarele financiare pentru plata
încãlzirii locuinþelor în sezonul
rece se acordã în functie de veni-
turile medii nete lunare pe mem-
bru de familie. În cazul familiilor
care beneficiazã de ajutor social,
potrivit prevederilor legii venitu-
lui minim garantat, costurile
încãlzirii se acoperã astfel:

În proportie de 90 la sutã, pen-
tru familiile cu un venit net mediu
lunar de cel mult 155 de lei, pe
membru de familie. Plafonul sta-
bilit prin OUG 106 este valabil ºi
în cazul persoanelor singure al
cãror venit lunar nu depãºeºte
suma de 155 de lei. În cazul în
care veniturile medii lunare nete
ale fiecãrui membru al unei
familii se situeazã între 155,1 ºi
210 lei, ajutorul financiar pre-
vãzut în ordonanþa guvernamen-

talã va acoperi 80 la sutã din cos-
turile încãlzirii locuinþelor.

Mai departe, pentru venituri
cuprinse între 210,1 ºi 260 de lei
ajutorul oferit de stat acoperã 70
la sutã din costurile încãlzirii.
Pentru venituri cuprinse între
260,1 ºi 310 lei, ajutorul va
acoperi 60 la sutã din cheltuielile
fãcute pentru încãlzirea locuinþei.
De plata prin acest ajutor finan-
ciar a jumãtate din costurile
încãlzirii beneficiazã familiile cu
un venit mediu lunar situat între
310,1 ºi 355 de lei, pentru un
membru al familiei.

Ajutorul financiar acoperã
costurile încãlzirii in proportie de
40 la sutã, în cazul  familiilor ce
realizeazã un venit net lunar de
355,1 pânã la 425 de lei, pentru un
membru al acestora. 

Familiile si persoanele singure
cu venituri reduse, care folosesc
gaze naturale  pentru incalzirea
locuinþei beneficiazã de ajutor
lunar, dupã cum urmeazã:

Familiilor al cãror venit net
mediu lunar pe membru de fami-
lie nu depãºeºte 155 lei li se
acordã un ajutor financiar de 262
lei. Familiile care realizeazã un
venit net mediu lunar pe membru
de familie de la 155,1 pânã la 210
lei, primesc 162 lei.

În cazul veniturilor cuprinse
între 210,1 ºi 260 lei, valoarea
ajutorului pentru plata încãlzirii
este de 137 lei. Familiilor ºi per-
soanelor singure, al cãror venit
net mediu lunar individual se
situeazã intre 260,1 ºi 310 lei, li se
acordã o sumã de 112 lei.

Pentru venituri cuprinse între
310,1 ºi 355 lei, valoarea ajutoru-
lui este de 87 lei.

În cazul veniturilor situate
între 355,1 ºi 425 lei, ajutorul
pentru încãlzirea locuinþei este de
62 lei.

Ajutorul pentru încãlzirea
locuinþei cu gaze naturale se
acordã în cuantumurile stabilite,
dar acestea nu pot depãºi con-

travaloarea cantitãþii de gaze natu-
rale consumate în perioada
sezonului rece.

Familiile ºi persoanele singure
cu venituri reduse, care folosesc
pentru încãlzirea locuinþei lemne,
cãrbuni sau combustibili
petrolieri, beneficiazã de ajutor
lunar pentru încãlzirea locuinþei,
în perioada sezonului rece, dupã
cum urmeazã:

Familiilor ºi persoanelor sin-
gure, al cãror venit net mediu
lunar pe membru de familie,

respectiv al persoanei singure, se
situeazã pânã la 155 lei li se
acordã, lunar, 54 de lei. Pentru
venituri situate între 155,1 ºi 210
lei, se acordã, lunar, 48 lei. În con-
tinuare, pentru aceleaºi trepte de
venituri enumerate anterior, va-
loarea ajutorului acordat pentru
încãlzirea locuinþelor se situaezã
între 30 ºi 44 de lei, lunar.

Ajutorul financiar pentru
încãlzirea locuinþei se acordã pen-
tru perioada 1 noiembrie 2009 -
31 martie 2010.

Emil HÃLÃªTUAN

Ajutoare pentru încãlzire 

P

utoritatea Naþionalã de
Reglementare în Domeniul
Energiei (ANRE) a stabilit, prin

Ordinul nr. 77 din 10 septembrie 2009, un
nou conþinut al contractului cadru de
furnizare, în baza cãruia se desfãºoarã
activitatea de distribuire a gazelor naturale
cãtre consumatorii casnici. Prevederile
noului contract au intrat în vigoare la 1
octombrie. Articolul 3 aliniatul 1, din
Ordinul ANRE prevede obligativitatea
reînnoirii contractelor de furnizare a
gazelor naturale. Noul contract îl
înlocuieºte pe cel în baza cãruia s-a realizat
furnizarea gazelor pânã la 1 octombrie ºi
constituie baza legalã pentru asigurarea
furnizãrii gazelor naturale în viitor. Printre
altele, în noile contracte se prevede extin-
derea termenului de platã a facturii, de la
15 la 30 de zile calendaristice, introducerea
sistemului de facturare a gazelor naturale
pe bazã de program de consum, cu posibi-
litatea autocitirii lunare a contorului de
cãtre consumator ºi transmiterea lunarã a
indexului cãtre furnizor, în condiþiile ºi la
termenele stabilite de acesta.

Noul contract de furnizare a gazelor
naturale, trimis prin poºtã, în douã exem-
plare, de cãtre E.ON Gaz România
clienþilor sãi, împreunã cu factura aferentã
consumului lunilor septembrie/octombrie,
se completeazã numai cu datele actualului
titular al contractului. Conform prevede-
rilor Ordinului ANRE menþionat, consuma-
torii trebuie sã returneze un exemplar sem-
nat al noului contract, prin poºtã, pe  adresa
Centrului de Relaþii Clienþi de care
aparþine, în termen de 15 zile de la primirea
acestuia, împreunã cu o copie a actului de
identitate al titularului de contract. Pentru
orice alte detalii suplimentare referitoare la
procedura de completare ºi returnare de
cãtre consumatori a noilor contracte, con-
sumatorii casnici pot apela Serviciul Call
Center E.ON Gaz România, de luni pânã
vineri, între orele 7-21, la numerele de tele-
fon 0801/000366 sau 0265/200366.

Factura de gaze naturale trebuie plãtitã
în cel mult 30 de zile calendaristice, de la
primire, cu o perioadã de graþie la plata fac-
turii de 15 zile calendaristice. Astfel, con-
sumatorul are la dispoziþie 45 de zile calen-
daristice pentru plata facturii de gaze natu-
rale. Depãºirea termenului de 45 de zile

duce la aplicarea penalitãþilor de întârziere,
în cuantum de 0,1 la sutã pe zi, cu începere
din prima zi dupã scadenþã, respectiv cu a
31-a zi de la data emiterii facturii, pânã la
achitarea integralã a acesteia. Neplata fac-
turii în termen de 45 de zile calendaristice
determinã sistarea furnizãrii de gaze natu-
rale, din a 46-a zi de la emiterea facturii. 

Noul contract-cadru pentru furnizarea
reglementatã a gazelor naturale la con-
sumatorii casnici, valabil de la 1 octombrie
2009, prevede ºi posibilitatea citirii indexu-
lui contorului odatã la trei luni. Contractul
de furnizare a gazelor naturale include, de
asemenea, un program de consum estimat
pentru anul urmãtor, formulat de furnizor
pe baza consumului lunar din anul anterior.
Acest program de consum este precizat la
rubrica ,,Istoric de consum/cantitãþi lunare
determinate în baza profilului de consum
anual". 

Prin semnarea contractului, cantitãþile
estimate de furnizor se considerã acceptate
de cãtre consumator. Facturarea gazelor
naturale pe baza programului de consum
implicã obligaþia furnizorului de a regula-
riza trimestrial consumul real, faþã de cel
estimat ºi valorile de platã ale acestora, prin

intermediul facturii de regularizare, emisã
pe baza citirii contorului o datã la trei luni.
În cazul în care consumatorul a estimat un
consum mai mic decât cel real, diferenþa de
platã se va regãsi pe factura emisã în baza
citirii trimestriale a contorului. În cazul în
care consumatorul a estimat un consum
mai mare decât cel real, suma reprezentând
diferenþa facturatã ºi achitatã rãmâne ca
platã în avans în contul acestuia, urmând sã
fie scãzutã din valoarea facturii urmãtoare.
În cazul în care consumatorul estimeazã
pentru anul 2010 un consum diferit faþã de
cel înregistrat anterior, cantitãþile lunare
solicitate se precizeazã la rubrica ,,Program
de consum solicitat de consumator". În
acest caz, cantitãþile solicitate de consuma-
tor sunt cele luate în considerare la
emiterea facturilor lunare, cuprinse între
citirile trimestriale ale indexului contorului.

Consumatorii care opteazã pentru fac-
turarea gazelor naturale pe bazã de autoci-
tire îºi asumã implicit obligativitatea trans-
miterii lunare a valorilor înregistrate de
contor, pânã la data stabilitã de furnizor.
Dupã aceastã datã, transmiterea indexului
nu mai este permisã. Astfel se evitã pertur-
barea procesului de facturare.

Emil HÃLÃªTUAN

Consumatorii casnici trebuie sã încheie 
noi contracte cu furnizorul de gaz  

Locuinþele, asigurate obligatoriu din ianuarie
Poliþele de asigurare obligatorie a locuinþelor împotriva dezastrelor (PAD) se vor putea cumpãra din prima zi a lunii

ianuarie 2010, au declarat surse din piaþa de asigurãri. La sfârºitul lunii mai, autoritãþile au decis sã amâne intrarea în vigoare
a legislaþiei cu privire la asigurarea obligatorie a locuinþelor, deoarece Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor (PAID),
instituþia care va gestiona contractele de asigurare, nu era constituit. Discuþiile cu privire la introducerea obligativitãþii pen-
tru asigurãrile de locuinþe au loc de peste zece ani. Acestea s-au concretizat într-un text de lege abia în 2008, însã compani-
ile din piaþa de asigurãri au privit cu reticenþã reglementãrile ºi au solicitat, de nenumãrate ori, modificãri ale acestor preve-
deri. Dupã dezbateri nenumãrate ºi întâlniri repetate, 13 companii de asigurare au semnat, la sfârºitul lunii septembrie, actul
constitutiv al PAID, entitate ce va emite poliþele de asigurare obligatorie a locuinþelor. Potrivit legii, contractele obligatorii
de asigurare vor acoperi trei riscuri de catastrofã - cutremur, alunecãri de teren ºi inundaþii.  
PAID are un capital social de 4,6 milioane de euro, iar companiile Astra, Groupama ºi Clal deþin, fiecare, câte 15% din
titlurile viitoarei entitãþi, în timp ce Uniqa Asigurãri, Ardaf, Generali, Euroins, City Insurance, Certasig, Grawe, ABC
Asigurãri, Credit Europe Asigurãri ºi Carpatica Asig au participaþii de 5,5la sutã, fiecare. Liderii locali ai pieþei de asigurãri,
Allianz-Þiriac ºi companiile controlate de Vienna Insurance Group (VIG) - Omniasig, Asirom ºi BCR Asigurãri - au decis
sã nu ia parte la formarea PAID. Toþi cei implicaþi în acest proiect sperã ca, în curând, pe masa Parlamentului sã ajungã un
proiect de modificare a legii, dupã ce acesta va fi aprobat de trei ministere - cel al Dezvoltãrii Regionale ºi Locuinþei, cel al
Justiþiei ºi cel al Administraþiei ºi Internelor. (Emil HÃLÃªTUAN)

A

S-a renunþat la proteste
Protestul de marþi al studenþilor clujeni de la

medicinã ºi farmacie s-a anulat. Asta pentru cã liderii
principalelor organizaþii au declarat cã nu au fost
informaþi de acest demers, care aparþine unor persoane
nereprezentative pentru marea masã a studenþilor.
Peste 1.500 de studenþi ai UMF Cluj erau aºteptaþi,
marþi, la un miting, în semn de protest faþã de majo-
rarea chiriei în cãminele studenþeºti ºi de creºterea
taxelor de ºcolarizare.

ªi sindicaliºtii din educaþie au declarat marþi cã
amânã protestele pânã la instalarea unui nou guvern.
Aceºtia au anunþat zilele trecute cã vor continua
protestele, fãrã a stabili data exactã, dupã ce majori-
tatea membrilor de sindicat au spus cã vor sã
declanºeze greva generalã pe termen nelimitat, în
perioada alegerilor prezidenþiale. (Daria PREDA)



SÃNÃTATE08
www.ziarul21.ro

19 - 25 octombrie 2009

Z IARUL 21
Ziarul care te prinde!

Farmaciile 
nu vor mai elibera
reþete compensate 

Clujenii ar putea rãmâne, în scurt timp, fãrã
reþete compensate ºi gratuite deoarece farmaciile
vor intra într-un blocaj financiar fãrã precedent.
Conducerea Colegiului Farmaciºtilor considerã
cã plãþile fãcute în acest an de cãtre Casa de
Asigurãri de Sãnãtate sunt la un minim istoric,
iar banii pentru decontarea medicamentelor din
programele naþionale nu au mai fost plãtiþi din
martie. "Dacã cei de la Guvern au tãiat banii pen-
tru medicamente ºi i-au trimis cãtre spitale, sigur
cã farmaciile vor avea probleme grave cu dis-
tribuitorii, datoritã termenelor de scadenþã la fac-
turi", declarã Speranþa Iacob, preºedintele
Colegiului Farmaciºtilor Cluj. 

Farmaciºtii spun cã nu vor mai avea medica-
mente ca sã onoreze reþetele pentru cã nu vor mai
avea bani sã plãteascã furnizorii. Speranþa Iacob
afirmã cã, în cazul bolilor cardiovasculare, de
exemplu, existã o firmã care acceptã platã pe loc
a facturilor, or, în condiþiile în care farmaciile vor
primi banii pentru reþete abia peste ºase luni, în
mod sigur vor rãmâne fãrã medicamente. Din
cauza lipsei banilor farmaciile nu vor mai putea
onora reþetele compensate ºi gratuite, sunt de
pãrere farmaciºtii. (D.P.)

6 motive pentru care rãceala persistã 
Este deja un ritual anual: anotimpul rece se apropie ºi în ciuda tuturor eforturilor

depuse, vã alegeþi cu o rãcealã. Cu un program de muncã aglomerat, nu vã permiteþi sã
luaþi o pauzã de câteva zile doar pentru a trata o tuse timidã ºi o rãguºealã; mulþi dintre
noi încercãm sã ignorãm rãceala ºi sperãm cã simptomele vor dispãrea cu un minim de
efort. Deºi existã ºi astfel de cazuri, în multe situaþii simptomele rãcelii continuã sã per-
siste pentru perioade îndelungate, care par o eternitate. Simptomele rãcelii pot dispãrea
în mai puþin de 2 zile. 70% dintre persoanele care se confruntã cu virozã respiratorie se
simt mai bine dupã cel mult o sãptãmânã, dar, nu este neobiºnuit ca boala sã persiste mai
mult de 2 sãptãmâni. În unele cazuri, rãceala persistã din cauza acþiunilor noastre sau a
lipsei de reacþie. Vã prezentãm principalele cauze pentru care îmbunãtãþirea stãrii de
sãnãtate întârzie sã aparã: 

1. Lipsa de odihnã 
Somnul poartã un rol important în menþinerea sistemului imunitar. Un studiu publicat recent demonstreazã cã persoanele care dorm
mai puþin de 7 ore pe noapte sunt de 3 ori mai predispuse cãtre rãcealã decât persoanele care dorm în medie 8 ore. Deasemenea,
în momentul contactãrii unei rãceli, recuperarea va fi mai anevoioasã dacã în perioada premergãtoare nu aþi avut parte de suficien-
tã odihnã. Deºi de multe ori programul de muncã nu permite acest lucru, în cazul contactãrii unei rãceli se recomandã repaus la
domiciliu. 

2. Consum insuficient de lichide 
Fluidele sunt importante în menþinerea unui organism sãnãtos. În cazul în care rãceala persistã, asiguraþi-vã cã organismul este
hidratat suficient ºi creºteþi consumul de lichide. Lipsã lichidelor poate cauza discomfort ºi deshidratare, în special deoarece nevoia
de lichide a organismului creºte pe fondul temperaturii ridicate. În unele circumstanþe, lipsa unei hidratãri corespunzãtoare poate
contribui la persistenþa simptomelor de rãcealã. 

3. Administarea îndelungatã de decongestionante 
Folosite cu limitã, aceste medicamentele sunt utile în tratamentul congestiei nazale, reducând inflamaþia ºi edemul mucoasei naza-
le ºi uºurând astfel respiraþia. Spray-urile nazale au cele mai rapide rezultate: efectele pot fi resimþite dupã 1-3 minute. Aceastea
sunt contraindicate însã a fi utilizate pe perioade mai lungi de 3 zile, deoarece efectul lor scade ºi este necesarã o aplicare tot mai
frecventã în vederea obþinerii aceloraºi rezultate. Totodatã, utilizate timp îndelungat, spray-urile nazale pot produce dependenþa.
Decongestionantele orale se administreazã la intervale de 4-6 ore ºi acþioneazã în medie dupã 20-30 de minute de la administrare.
Printre principalele efecte adverse ale decongestionantelor se numãrã: iritarea mucoasei nazale (în cazul sprayurilor), insomnie,
tremor, uscãciunea gurii, tensiune, constipaþie, dificultãþi la urinare, etc. (în cazul decongestionantelor orale). 

4. Administarea unui tratament greºit 
Rãcelile comune pot fi uºor confundate cu infecþia sinusurilor sau rinitã alergicã. De multe ori, pacienþii, convinºi cã suferã de o
rãcealã ce dureazã de câteva sãptãmâni, nu realizeazã cã starea lor nu se îmbunãtãþeºte deoarece trateazã o afecþiune greºit diag-
nosticatã. Deºi tusea, secreþiile nazale, strãnutul sunt simptome comune ambelor afecþiuni, durerile musculare, slãbiciunea ºi lipsa
apetitului sunt carecteristice rãcelii. O metodã recomandatã de specialiºti în distingerea celor douã afecþiuni este administarea unui
antihistaminic; în cazul în care simptomele se diminueazã sau dispar, este vorba despre alergii. 

5. Tratarea exclusiv cu remedii naturiste 
Tratamentele pe bazã de plante pentru rãcealã sunt cunoscute de toatã lumea. Echinaceea, spre exemplu, a fost mereu consideratã
un remediu minune pentru rãcealã; cu toate acestea, studiile nu au descoperit nici un beneficiu al folosirii plantei în cazul rãcelii.
Deasemenea, bazarea exclusiv pe suplimente precum vitaminele C ºi D în tratarea rãcelii, poate reprezenta o atitudine greºitã,
deoarece, deºi vitamina C a fost întotdeauna asociatã cu tratamentul rãcelii, nu existã studii suficiente care sã confirme acest lucru.
În ceea ce priveºte beneficiile vitaminei D în lupta cu rãceala, existã un studiu care demonstreazã cã un nivel scãzut de vitamina
D în organism favorizeazã contactarea unei rãceli, dar nu s-a determinat dacã administrarea unui surplus de vitamina D poate pre-
veni sau scurta durata de manifestare a simptomelor. 

6. Un program de exerciþii prea sever
Deºi greu de imaginat, multe persoane care se confruntã cu simptomele de rãcealã nu doresc sã renunþe la programul strict de exer-
ciþii fizice. Sportul este într-adevãr recomandat de specialiºti pe perioada bolii, însã în anumite limite. Suprasolicitarea organismu-
lui prin realizarea unui program de exerciþii complicat ºi de lungã duratã, poate afecta imunitatea. (D.P.)

n ritmul nebunesc al vieþii tale,
adesea relaxarea ocupã ultimul loc
pe lista prioritãþilor$ însã o per-
soanã relaxatã are un randament

mai bun, relaþioneazã mai bine cu cei din
jur, poate iubi mai intens$ ºi este mai
fericitã#

Cãminul tãu poate fi transformat într-un
''sanctuar'' al calmului ºi relaxãrii, fãrã a
mai fi nevoie de programãri la centrele care
îþi oferã alte metode de eliminare a stresu-
lui - centru SPA la domiciliu. În traducere
liberã, SPA ar însemna centru de relaxare ºi
înfrumuseþare. Cele patru coordonate ale
experienþei SPA sunt: sãnãtate fizicã ºi
mentalã, hranã sãnãtoasã, relaxare ºi trata-
ment.

Astfel, o baie în apã caldã în care ai
adãugat extracte de plante, uleiuri
esenþiale, sare (produse unicat, concepute
de Dr. IONUÞ MORARU) combat stresul,
nervozitatea, durerile; trateazã trauma-
tismele minore; ajutã la eliminarea to-
xinelor, la calmarea iritaþiilor sau poate

chiar anihila bacteriile ºi virusurile; sti-
muleazã circulaþia (eficientã în special dacã
existã ''sindromul mâinilor ºi picioarelor
reci''); calmeazã durerile menstruale, refa-
cerea aurei energetice.

SARE DE BAIE CU ULEI EUCALIPT -
Rãcealã & gripã. O baie aromatã cu sare,
extracte de plante ºi ulei volatil de eucalipt
îþi va îmbrãþiºa corpul cu senzaþia de cãl-
durã ºi confort. Durerile se diminueazã, vei
respira mai uºor, te vei simþi mai revigorat
ºi îþi vei reveni mai uºor, trecând peste
starea de disconfort.

SARE DE BAIE CU ULEI ARNICÃ &
CAPSICI - Antireumatismalã. Sarea de
baie RHEUMA FLEX®, prin adaosul sau
de plante, va absorbi durerea ºi te va ajuta
sã te relaxezi. Articulaþiile vor fi mai
ascultãtoare, iar tu te vei miºca mai uºor#
Dacã înainte de baie aplici SAPROPELIC
RHEUMA FLEX pe zona încheieturilor
dureroase, te vei simþi ca un campion ce

tocmai a terminat o ºedinþã de SPA#

SARE DE BAIE CU ULEI LAVANDA -
Relaxanta  O baie caldã cu sare de baie,
extract de plante ºi ulei volatil de lavandã
îþi va învãlui simþurile ºi corpul, relaxându-
te. FITOSEDIN® - sare de baie, aliatul tãu
în lupta cu grijile cotidiene#

SARE DE BAIE CU ULEI YLANG-
YLANG - Afrodisiacã. Sarea de baie
EROS® îmbunãtãþeºte circulaþia în zona
pelvianã favorizând instalarea unei erecþii
ferme ºi umezirea vaginului. Creºte ºansele
de obþinere a orgasmului. 20 de minute
îmbrãþiºat de EROS® ºi corpul tãu este
pregãtit pentru a primi ºi a oferi momente
de tandreþe calitative#

Pentru mai multe detalii si comenzi
sunaþi la numerele 021.351.47.77 sau
0724.330.875, accesaþi site-ul nostru:
www.pronaturashop.ro sau scrieþi-ne pe
adresa medica@softnet.ro.

MINI SPA-ul DE ACASÃ Sãrurile de baie Dr. IONUÞ MORARU

Î
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ep.: Aºadar, ne aflãm în
plinã crizã politicã. Ce
cauze au contribuit la

cãderea Guvernului Boc II?
Nicolae Roº jr.: Premierul Emil
Boc a fãcut câteva greºeli impar-
donabile. Acestea l-au costat.
Rep.: Care ar fi greºelile lui Boc?
NR jr.: În primul rând, Boc tre-
buia sã solicite Parlamentului va-
lidarea echipei rezultate dupã
ieºirea PSD-ului de la guvernare.
Apoi, Boc a mai fãcut o gafã
imensã. A sesizat Curtea
Constituþionalã în legãturã cu
neconstituþionalitatea moþiunii de
cenzurã. Emil Boc a avut în
vedere faptul cã parlamentarii
care au semnat o moþiune de cen-
zurã nu mai pot iniþia alta, în cur-
sul aceleiaºi sesiuni a
Parlamentului. Însã aici existã o
excepþie: cea a asumãrii rãspun-
derii ministeriale cu privire la pro-
movarea unei legi. În cazul în care
Curtea Constituþionalã respingea
sesizarea premierului, mai era
cum era. În situaþia în care Curtea
Constituþionalã ºi-a declinat com-
petenþa în acest caz, reiese cã Boc
nu cunoaºte atribuþiile acesteia.
Acesta este un fapt grav în cazul
unui profesor care predã dreptul
constituþional la nivel de facul-
tate. În ceea ce i s-a întâmplat lui
Emil Boc existã ºi o oarecare
ironie a soartei. Îmi amintesc cã,
pe când preda dreptul consti-
tuþional la Cluj, subiectul preferat

al fostului meu profesor era chiar
moþiunea de cenzurã.
Rep.: Ce etape trebuie parcurse
dupã cãderea Guvernului?  
NR jr.: Preºedintele desemneazã
persoana care ar trebui sã
îndeplineascã funcþia de prim-
ministru. Aceasta (n.r: în cazul de
faþã Lucian Croitoru) trebuie sã se
prezinte în faþa Parlamentului cu
echipa pe care ºi-a alcãtuit-o ºi cu
programul de guvernare. Dacã
formula propusã obþine acceptul
Parlamentului, noul guvern este
investit cu puteri depline ºi se
poate apuca de treabã.
Rep.: Se ºtie cã adepþii moþiunii
de cenzurã l-ar vrea premier pe
Johannis Klaus, primarul Sibiului.
În aceste condiþii, ce se întâmplã
dacã noua majoritate parlamen-
tarã nu va accepta propunrea
preºedintelui Traian Bãsescu?
NR jr.: Atunci, în cel mult 60 de
zile preºedintele trebuie sã
desemneze o altã persoanã pentru
funcþia de prim-ministru. În con-
textul actual, trebuie þinut seama
cã în 23 octombrie se dã startul
campaniei electorale pentru
alegerile prezidenþiale, progra-
mate la sfârºitul lunii noiembrie.
În acest caz, dacã propunerea lui
Traian Bãsescu pentru postul de
premier cade, acesta mai are la
dispoziþie circa 45 de zile pentru
desemnarea altei persoane, pentru
funcþia de ºef al guvernului. Ori,
aceasta înseamnã cã rãgazul lui
Bãsescu s-ar încheia în preajma
zilei de 6 decembrie, când ar avea

loc al doilea tur de scrutin al
alegerilor prezidenþiale. Dacã
pânã atunci nu se rezolvã proble-
ma, Boc ºi echipa sa rãmân la
guvernare. Ce se va întâmpla mai
departe depinde, în mare mãsurã,
de numele candidatului care va
câºtiga alegerile prezidenþiale. În
cazul în care Traian Bãsescu
obþine al doilea mandat, problema
numirii unui premier se va rezol-
va fie cum vrea acesta, fie prin
dizolvarea Parlamentului ºi orga-
nizarea de alegeri anticipate.
Rep.: Explicaþi-vã$ 
NR jr.: Dacã propunerile
preºedintelui pentru funcþia de
premier cad în Parlament de douã
ori la rând, urmãtorul pas legal
este dizolvarea forului legislativ
suprem ºi organizarea de alegeri
anticipate. Bãsescu nu poate face
acest pas acum, deoarece, cu ºase
luni înaintea alegerilor prezi-
denþiale legea nu mai permite
dizolvarea Parlamentului. În cazul
în care obþine al doilea mandat de
preºedinte, Bãsescu poate dispune
dizolvarea Parlamentului, în cazul
în care acesta refuzã, de douã ori,
consecutiv, validarea în funcþia de
prim-ministru a persoanei desem-
nate de ºeful statului în acest
scop.
Rep.: Dacã þinem seama de
declaraþiile liderilor formaþiunilor
politice ce au constituit sãptãmâ-
na trecutã noua majoritate parla-
mentarã, cea mai probabilã devine
varianta rãmânerii Guvernului
Boc II la Palatul Victoria, pânã

dupã alegeri$ 
NR jr.: Din punctul de vedere al
PSD-ului, cred cã aceasta ar fi
varianta cea mai convenabilã. Eu
consider cã rãmânerea
Guvernului Boc II la Palatul
Victoria ar contribui la scãderea
procentelor lui Bãsescu în sonda-
jele preelectorale.
Rep.: De ce?
NR jr.: Rãspund tot cu o între-
bare: ce legitimitate mai are
Guvernul Boc II dupã ce, din
cinci ordonanþe emise de acesta,
patru au fost declarate neconsti-
tuþionale. Apoi, Boc se laudã cu
mai multe acte normative funda-
mentale, printre care Legea
salarizãrii personalului din sec-
torul bugetar sau Legea agenþiilor
guvernamentale. Întrucât au fost
atacate la Curtea Constituþionalã,
nici una din aceste legi nu este în
vigoare. Rezultã cã Emil Boc se

laudã cu ceva ce nu existã. Apoi,
în ceea ce priveºte propunerea de
anularea pensiilor speciale eu
cred cã în acest caz Boc dã
dovadã de ipocrizie. ªi deputaþii
sau senatorii PD-L au votat, la fel
ca ceilalþi, pensiile speciale ale
parlamentarilor. 
Rep.: Ce pronostic daþi în cazul
lui Traian Bãsescu? Va câºtiga
acesta alegerile prezidenþiale pen-
tru a doua oarã, consecutiv?
NR jr.: Nu cred. ªi iatã de ce spun
asta: În Imperiul Roman,
împãraþii aveau tot timpul în urma
lor un consilier, ales dintre sclavi.
Acesta îi spunea împãratului, din
timp în timp: "Ia seama, sã nu
cazi#" Bãsescu ºi-a îndepãrtat toþi
consilierii valoroºi ºi de aceea va
cãdea.
Rep.: Rãmâne sã vedem, dupã
alegeri, dacã pronosticul dum-
neavoastrã se va împlini sau nu. 

R

Despre criza politicã, cu Nicolae Roº jr.
Marþi, 13 octombrie, moþiunea de cenzurã, iniþiatã de grupurile parlamentare ale PNL ºi UDMR, susþinutã de PSD ºi de grupul minoritãþilor

naþionale, a trecut, în premierã, din 1990 încoace. Ca urmare, Guvernul Boc II a cãzut. Iniþiatorii ºi susþinãtorii moþiunii de cenzurã îl vor prim-
ministru pe primarul Sibiului, Johannis Klaus. Preºedintele þãrii, Traian Bãsescu, nu vede cu ochi buni varianta propusã de noua coaliþie PSD-
PNL-UDMR+Minoritãþi naþionale, din Parlamentul României. Pentru cititorii Ziarului 21, analizeazã implicaþiile crizei de la Bucureºti
proaspãtul doctor în drept Nicolae Roº jr. Fostul membru independent al Consiliului local Turda, înregimentat ulterior în PSD, s-a specializat
în Drept Constituþional ºi Instituþii Politice. Nicolae Roº jr. ºi-a elaborat teza de doctorat sub îndrumarea Preºedintelui Curþii Constituþionale,
profesorul universitar doctor Ioan Vida. În calitate de student, Nicolae Roº jr. l-a avut ca profesor de drept constituþional pe premierul Emil
Boc, ºeful echipei guvernamentale, demisã ca urmare a votãrii moþiunii de cenzurã.

Emil HÃLÃªTUAN

Pentru anul 2025, autoritãþile estimeazã:
O avalanºã de turiºti la Turda 

Finalizarea proiectului "Creºterea atractivitãþii turistice a zonei cu potenþial balnear Lacurile Sãrate - Durgãu
- Valea Sãratã - Salina, îºi va arãta pe deplin roadele peste 15 - 16 ani. Autorii raportului de specialitate cu
privire la necesitatea înfiinþãrii Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Turistic ºi Balnear prognozeazã
cã pachetele noi de servicii oferite la Salinã ºi la ºtrandul format din lacurile naturale de pe Dealul Durgãului,
dar ºi creºterea gradului de siguranþã de care vor beneficia vizitatorii ocnei din Turda, vor determina creºterea
spectaculoasã a numãrului turiºtilor. În anul 2025 circa 185.000 de turiºti vor vizita aceste obiective. Dintre
aceºtia, în jur de 50.000 vor veni din strãinãtate, conform aprecierilor din raportul de specialitate amintit.

Concretizarea proiectelor de modernizare a Salinei ºi a Bãilor Sãrate înseamnã ºi extinderea reþelelor de uti-
litãþi publice (apã, canal, energie electricã). Existenþa acestora va determina creºterea valorii terenurilor ºi,
implicit, atragerea investiþiilor din fonduri private, în acea zonã. Crearea unor condiþii calitativ superioare de
tratament balnear ºi recuperator va impune înglobarea într-un vast parc balnear a Bãilor Sãrate, a lacurilor de
pe Dealul Durgãului, a Vãii Sãrate ºi a Salinei Turda, se mai aratã în raportul de specialitate ce argumenteazã
necesitatea înfiinþãrii unui serviciu public de exploatare a patrimoniului turistic ºi balnear.Patrimoniului

În ºedinþa extraordinarã de joi, 15 octombrie, Consiliul local Turda a aprobat înfiinþarea acestui serviciu.
Potrivit proiectului de hotãrâre, iniþiat de cãtre primarul Tudor ªtefãnie, noul serviciu va prelua administrarea
Salinei, de la societatea comercialã Salina S.A. Aceastã mãsurã se impune deoarece Consiliul local Turda be-
neficiazã de investiþiile realizate prin intermediul  proiectului "Creºterea atractivitãþii turistice a zonei cu
potenþial balnear Lacurile Sãrate - Dealul Durgãului - Valea Sãratã - Salina Turda". Din aceastã cauzã se impune
administrarea ºi exploatarea bazei turistice de cãtre o structurã aparþinând în proporþie de sutã la sutã
autoritãþilor publice turdene. "Aceastã obligaþie rezultã ºi din asumarea planului de afaceri inclus în propunerea
de finanþare a proiectului.

În prima fazã, pentru continuarea activitãþii de administrare ºi exploatare a Salinei, nou-înfiinþatul serviciu
public va prelua cei 16 angajaþi care lucreazã la societatea comercialã Salina S.A. Dupã finalizarea proiectului
de modernizare, atât la Salinã cât ºi pe întreg ansamblul Durgãu-Bãi Sãrate, serviciul va avea 69 de salariaþi, se
mai precizeazã în raportul de specialitate ce argumenteazã necesitatea înfiinþãrii Serviciului Public de
Exploatare a Patrimoniului Turistic ºi Balnear Turda. (Emil HÃLÃªTUAN)

SONDAJ: Bãsescu
pierde alegerile în turul II

Într-un sondaj de opinie rea-
lizat de CCSB acum câteva zile, la
comanda inpolitics.ro, se aratã cã în
turul secund Traian Bãsescu ar
pierde în faþa oricãruia dintre cei trei
contracandidaþi, Mircea Geoanã,
Crin Antonescu sau Sorin Oprescu.
Autorii studiului estimeazã cã 42%
din români se vor prezenta la urne la
alegerile prezidenþiale, în topul
intenþiilor de vot conducând, la turul
I, Traian Bãsescu (31%), urmat de
Mircea Geoanã (22%), Crin

Antonescu (18%) ºi Sorin Oprescu (13%). Dacã Traian Bãsescu
va intra în turul secund din 6 decembrie, atunci va pierde în faþa
contracandidatului, indiferent cine ar fi acesta, aratã acelaºi son-
daj. Astfel, la o confruntare cu Mircea Geoanã, Traian Bãsescu ar
pierde la un scor de 48%-52%, la una cu Crin Antonescu ar pierde
cu 49% la 51%, iar dacã i-ar fi contracandidat Sorin Oprescu,
Traian Bãsescu ar pierde alegerile prezidenþiale cu 47% la 53%.
De asemenea, "dacã duminica viitoare ar avea loc alegeri ge-
nerale", 35% dintre respondenþi ar vota cu PSD-PC, 28% cu PDL
ºi 20% cu PNL. PRM ºi UDMR ar fi alese de 6%, respective 5%,
aratã sondajul. Sondajul a fost realizat în perioada 10-11
octombrie, pe un eºantion de 996 de persoane ºi are o marjã de
eroare de 3,2%. (Daria PREDA)
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frig. O pãturã în plus sau
puþinã cãldurã în
calorifere nu ar strica.

Sau chiar o pãturã pe calorifere,
sã nu rabde mãcar ele de frig.
Cuprinsã pânã în mãduva execu-
tivului de ceaþa umedã care o sur-
prinde stând în cur pe bordurã,
Democraþia aºteaptã ultimul tren
înspre nicãieri. Cu bocceluþa
aruncatã în dreapta cu dispreþ, îºi
aprinde o þigarã ºi trage adânc în
piept fumul amestecat cu ceaþa
rece.

ªi ce dacã o sã moarã de can-
cer la plãmâni? Tot e mai cinstit
aºa, decât o cistitã  snoabã  care
ºi-a fãcut ºcoala vieþii la seral, iar
examenul de licenþã l-a picat.
Pentru cã era ceva despre superi-
oritatea sistemului decomandat,
cu douã camere ºi cu balconul în
baie ºi vana-n chiuvetã, cã e crizã.
ªi nimeni nu-ºi mai permite sã
ocupe spaþiul aerian aºa, de
pomanã. Plus cã sistemul era ºi la

ultimul etaj ºi ploua în el din
cauza izolaþiei proaste.
Administratorul  recunoscuse cã
l-a bãgat la mã-sa-n sistem pe ãla
de trebuia sã se ocupe de bitum.
ªi de se enerveazã, a zis cã
dãrâmã blocul cu totul. Dar nu
mai conteazã, cã viitorul de suc-
ces e cel cu o camerã, uºor deco-
mandat, pe alocuri, pe unde nu se
observã de cãtre prostime. Deci:
de ce cistitã?

În schimb, cancerul e sublim.
Te roade încet, ca o campanie
electoralã. Prima datã îi intuieºti
prezenþa, apoi þi se confirmã. Îl
simþi cum vine spre tine ºi îl vezi
cu ochii tãi cum te devoreazã.
Singura consolare în criza care te
înãbuºe este cã îl meriþi. Puteai sã
te laºi de halucinogene când încã
mai era timp,  dar  nu  ai  vrut.
Într-un joc pervers cu destinul ai
acceptat provocarea al cãrei
rãmãºag era propria-þi viaþã ºi
ceea ce te mâna în luptã era opti-

mismul imbecil cã poate victoria e
de partea ta. Acea ºansã de unu la
un milion te fãcea superior celor-
lalþi ºi îþi  creºtea  adrenalina
pânã-þi plezneau ochii-n cap.
Speranþa te-a bãgat cu creºtetu-n
gard, iar stelele verzi au început
sã facã scut în jurul capului ºi sã
danseze frenetic într-un ritual de
împerechere cu neantul. Abia
acum optimismul înseamnã spe-
ranþa de a muri cât mai curând; ca
sã nu te mai chinui. ªi, la urma
urmelor, cu-o moarte nu se face
primãvarã-n Paradis, iar uneori
parcã ai nevoie de un rit de tre-
cere. Simþi uneori nevoia sã învii,
lepãdându-te de lepãdãturi. Pentru
cã, da: sã ai puterea de a ºti sã
mori, e sublim.

O palã de vânt fâºâie o pungã
de grisine de asfaltul peronului, în
timp ce în difuzorul gãrii sunã o
voce de aluminiu: "Din cauza
întârzierilor datorate faptului cã
mai nou trenurilor le arde de sex

pe linia feratã, cel de dinapoi
luându-l, de regulã, aproape pe la
spate pe cel peste care sã pre-
supunem cã ºi-a urcat osiile,
trenul spre nicãieri are o întârziere
pânã în decembrie, când poate sã
vinã, sau nu. Atenþie, numerotarea
vagoanelor începe cu numãrul
2009, de la locomotiva de partid".

O furnicã se urca pe carâmbul
unui bocanc al Democraþiei.
"'Mnezeii mã-ti de întârziere#",
molfãia Democraþia liniºtitã-n
gând în timp ce strivea cu o aºa
urã þigara fumatã pe jumãtate, cã
îl durea pânã ºi pe ãla ce culesese
tutunul de pe plantaþie.

Din stânga se auzi un scâncet.
Democraþia nu-l bãgã în seamã.
Se uita þintã la liniile de tren ce
pãreau cã, undeva foarte departe,
se unesc. Voluptoasã ºi doritã
pânã mai ieri, Democraþia mai era
acum doar o umbrã a ceea ce fu-
sese înainte de slujba pe care ºi-o
luase pe centura ocolitoare a

bunului simþ. A lucrat ºi ziua ºi
noaptea, numai pentru a avea ceva
ce sã bage în gurã. ªi a avut. Dar
nu chiar de prima datã, ci în timp.
Iar timpul trecea ºi, cu trecerea
timpului, ochii, altã datã vioi,
rãmãseserã acum douã bucãþi de
sticlã cenuºii în care aerul se
spãrgea sec ºi indiferent.

Bocceluþa cu merinde zãcea în
continuare, în dreapta, aruncatã
ceþii precum stârvul aruncat cor-
bilor hulpavi. 

Scâncetul se auzi din nou, de
data asta mai puternic, iar
Democraþia îºi lãsã ochii spre
stânga. Un chip de înger îºi ridicã
privirea cu inocenþã admirativã ºi
credulã: "Mami, noi când
ajungem acasã". "În curând,
puiule, în curând...", rãspunse
stins Democraþia, în timp ce pâcla
amurgului se pregãtea sã învãluie
cu totul silueta gãrii pustii ºi sã o
cufunde într-un întuneric ºi mai
adânc.

E
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EDITORIAL: Adulterin

Expoziþie ºi lansare de carte:

Maria Larisa Oniº: 
Nuanþe onirice, nuanþe amare

Marian OPREA

rofesoarã la ªcoala
"Andrei ªaguna" din
Turda, Maria Larisa

Oniº a pãtruns, de câþiva ani, pe
tãrâmul culturii ºi artelor. Întâi ca
poetã ºi apoi, fãrã a dezerta de la
preocupãrile literare, ºi ca pictor.
Ambiþioasã, Maria Larisa Oniº
se încãpãþâneazã sã persevereze
ºi, mai mult decât atât, sã
evolueze. Aceasta este concluzia
ce se impune, firesc, dupã viz-
itarea ultimei expoziþii, alcãtuitã
din tablouri în ulei, reunite la
Galeria Municipalã de Artã din
Turda  ºi dupã lectura versurilor
din ultimul volum de poezii al
Mariei Larisa Oniº, lansat cu
ocazia vernisãrii expoziþiei.

Evenimentul s-a petrecut
vineri, 16 octombrie, cu începere
de la ora 18.00, la Galeria
Municipalã de Artã. Invitaþi de
prestigiu, precum scriitorii clu-
jeni Dan Marius Drãgan ºi
Mircea Rus, oaspeþi obiºnuiþi ai
manifestãrilor organizate sub
egida Societãþii Culturale
Filarmonia Turda, au vorbit celor
circa 50 de participanþi la
vernisaj despre creaþia Mariei
Larisa Oniº. Dacã cei doi oaspeþi
clujeni s-au axat, îndeosebi, pe

comentarea volumului de poezii,
profesorul Alin Bâlcu s-a referit
la picturile reunite în expoziþia
de acum, intitulatã "Nuanþe
onirice".

Dacã, prin limbajul culorilor,
adesea în nuanþe vii, Maria
Larisa Oniº aratã lumii partea sa
luminoasã, versurile aceleiaºi
artiste reuºesc sã înjghebe,
potrivit lui Dan Marius Drãgan,
"o poezie caldã, potentã, melan-
colicã, încãrcatã de toate emoþiile
toamnei". Dacã, aºa cum aprecia
Bâlcu, "experimentele plastice
ale Mariei Larisa Oniº s-au mate-
rializat în picturi de o mare
bogãþie cromaticã, ce dovedesc
cã, pentru autoare, încercãrile de
a lucra în manierã abstractã nu
sunt o joacã", poezia sa nu este
decât o altã modalitate de trans-
mitere a aceleiaºi expresii, ce

transpare ºi din versurile poetei,
dupã cum a descoperit Mircea
Rus.

În rest, vorbele devin de pri-
sos. Picturile Mariei Larisa Oniº
trebuie vãzute, versurile citite.
Numai aºa iubitorii frumosului,
tãlmãcit prin limbajul picturii ºi
prin cel al poeziei, pot afla câte
ceva despre frãmântãrile, gân-
durile ºi sentimentele pe care
Maria Larisa Oniº doreºte sã le
împãrtãºeascã lumii. Pentru cine
va încerca, rãsplata va fi cel puþin
pe mãsura efortului. 

Alãturi de Maria Larisa Oniº,
la aceastã nouã izbândã a sa, s-au
aflat colegii din Societatea
Culturalã Filarmonia. Printre
aceºtia, aproape nelipsiþii Iosif
Stegaru ºi Nicuºor Þigãnilã. 

Nu a lipsit de la eveniment
nici solitarul Cornel Vana. Flaviu
Bugnariu, de asemenea prezent,
se gândeºte mai mult la "perso-
nala" sa, al cãrei vernisaj va avea
loc în 30 octombrie. 

A strãlucit, de aceastã datã
prin absenþã, Gavril Nechifor
care, împreunã cu Felicia
Rãceanu, nu au putut participa la
un astfel de eveniment, de la care
altfel sunt nelipsiþi, din cauza
obligaþiilor  studenþeºti,  ce i-au
chemat tocmai la Sighiºoara.    

P
Emil HÃLÃªTUAN

Peneliºtii din Câmpia
Turzii au probleme cu apa

ai precis, cu majorarea
tarifelor la apã. Vineri,
16 octombrie, la finalul

unei acþiuni sportive, desfãºuratã
la Câmpia Turzii, filiala din
municipiu a Partidului Naþional
Liberal a organizat o conferinþã de
presã la care, alãturi de Dorin
Lojigan, au fost din nou prezenþi
senatorul Marius Nicoarã ºi depu-
tatul Horea Uioreanu, dar ºi con-
silierul judeþean Mihai Szeplekan.
De asemenea, a fost prezent ºi
Laurenþiu Tör, preºedinte al
Societãþii Agricole Arieºul.

Una dintre problemele impor-
tante dezbãtute în cadrul confer-
inþei de presã a fost majorarea tar-
ifelor de apã potabilã, canal ºi epu-
rare. Prin vocea lui Lojigan, PNL
Câmpia Turzii susþinea cã, la
nivelul Consiliului local, s-au
solicitat în nenumãrate rânduri
lãmuriri cu privire la majorarea de
tarife, fãrã sã primeascã un
rãspuns foarte clar.

În nota de fundamentare cu
privire la demararea procedurilor
legale de anulare a hotãrârii
9/2009 a Asociaþiei de Dezvoltare
Intercomunitarã "Apa Vãii
Arieºului" privind majorarea de
tarife, peneliºtii prezintã frag-
mente din statutul Asociaþiei din
care reiese cã "pentru a se putea
majora tarifele de apã potabilã,
canal ºi epurare era nevoie, în mod

obligatoriu, de acordul
autoritãþilor locale membre ale
asociaþiei, mai exact de hotãrârile
consiliilor locale".

Singurul rãspuns din partea
Companiei de Apã Arieº a fost o
adresã, cu numãrul 16.446 din 16
octombrie 2009, prin care compa-
nia nu reuºeºte sã clarifice modul
nelegal prin care s-au majorat tar-
ifele. Chiar mai mult, susþine
Lojigan, majorarea tarifelor este
invocatã ºi printr-o bazã legalã,
anume Ordinul Guvernului
României nr. 89.776 / SS /
03.07.2009, despre care Dorin
Lojigan spune cã nu ar exista efec-
tiv, nefiind gãsit nici pe site-ul
Guvernului României, nici pe pro-
gramul de legislaþie Legis.
Parantezã: oricum, e interesant
cum se invocã un ordin de Guvern
datat 3 iulie 2009 ca bazã legalã de
justificare a unei majorãri de tarife
cu data de 1 iulie 2009, deci ante-
rior ordinului.

Astfel, în baza celor arãtate în
nota de fundamentare, peneliºtii
din Câmpia Turzii considerã înte-
meiatã iniþiativa lor de demarare a
demersurilor legale pentru anu-
larea hotãrârii Companiei de Apã.
Adiacent, PNL Câmpia Turzii
demareazã o campanie de strân-
gere de semnãturi de la toþi
cetãþenii care vor sã adere la
demersul lor. (Marian OPREA)

M
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eporter: Cum vede pri-
marul Turzii situaþia actu-
alã din România?

Tudor ªtefãnie: Din punct de
vedere administrativ, simt o
deazmãgire foarte mare, pentru cã
eram pe un trend pozitiv privind
problemele cu care se confruntã
comunitatea turdeanã. E vorba de
obiectivele de investiþii care sunt
acum în derulare, a cãror finalizare
poate fi influenþatã de multiplele
schimbãri politice. Din punct de
vedere politic, pentru prima datã
trãiesc din nou o dezamãgire, cã
oamenii politici care au o respon-
sabilitate ºi aici, la nivelul de jos al
românului, se pare cã nu iau cu
mare responsabilitate misiunea cu
care au fost împuterniciþi de
poporul român. Discuþiile ºi moti-
vaþiile politice nu fac bine nici unei
instituþii care trebuie sã
funcþioneze în folosul cetãþenilor ºi
la ora actualã existã o instabilitate
pe care o simþim ºi în alte instituþii. 
PD-L, sigur,  este  o  problemã.
Ne-am exprimat opinia cu privire
la scopul guvernãrii ºi la motivaþia
existenþei noastre la guvernare,
prin strategia de guvernare pe
patru ani. A existat neînþelegerea
între formaþiunile care ºi-au dat
mâna pentru a guverna ºi motivele
despãrþirii au fost nejustificate.
Cred cã pentru cel care a fost fer-
mentul scandalului, ministrul care
putea fi schimbat cu orice alt
reprezentant al PSD, nu s-a justifi-
cat aceastã crizã. S-a întâmplat
totul cu scopul câºtigãrii alegerilor,
strategiile fiind privite cu irespon-
sabilitate, pentru cã interesul
politic e prioritar interesului
administrativ.

ªi formaþiunea noastrã a avut
eºecurile ei în aceastã perioadã de
guvernare ºi n-a reuºit sã coalizeze
forþele politice, pentru a nu se
ajunge aici. Cred cã au pierdut ca
imagine toate formaþiunile
politice, dar ce e cel mai trist pen-
tru mine este cã cei care conduc
destinele formaþiunilor politice au
scãzut în ochii oamenilor. Poate
când ne vom gândi mai mult la
oameni ºi mai puþin la interesele
politice vom reuºi sã readucem
clasa politicã la un nivel de credi-
bilitate.
Rep.: Punctual, Turda a avut de
pierdut ceva prin prisma ultimelor
evenimente?
T.ª.: Pânã în acest moment nu, dar
pe viitor e posibil sã piardã.
Proiectele pe care le avem au con-
tinuitate mai mult de 2009, iar ast-
fel de rupturi politice pot duce la
încetarea finanþãrii. Pentru mine
gândul cel mai important este dacã
vom reuºi sã terminãm aceste
obiective investiþionale ºi, iatã, în
acest moment pot spune cã depind
de factorul politic.
Rep.: Deci existã posibilitatea ca
anumite lucrãri sã nu fie finalizate.
T.ª.: Existã ºi s-a mai întâmplat

acest lucru.
Rep.: Puteþi da câteva exemple de
obiective?
T.ª.: Sala de sport polivalentã,
ocolitoarea municipiului Turda,
obiective cu foarte mare influenþã
pentru viaþa civicã a locuitorilor
municipiului Turda.
Rep.: Un prim ministru de la Cluj
înseamnã ºanse mari de finalizare
a autostrãzii. Finalizarea autostrã-
zii depinde de politic?
T.ª.: A fost un avantaj cã prim
ministrul era din zona noastrã. La 1
Decembrie trebuia sã se poatã cir-
cula pe acest tronson de
autostradã, iar în acest moment
acest obiectiv trebuie finalizat de
un alt guvern. Depinde cine va fi
prim minisru, dacã va reuºi sã rea-
lizeze un guvern care sã aibã ºi
credibilitate, dar ºi forþa de a
recunoaºte cã obiectivele princi-
pale ale guvernului Boc trebuie
continuate.
Rep.: Credeþi cã prim ministrul
Boc fiind din Cluj, ardelenii sã fi
pierdut în imagine?
T.ª.: Nu. Cred cã ardelenii au
câºtigat în imagine, dar, din neferi-
cire, se vede cã nu se doresc prim
miniºtri din alte localitãþi ale þãrii,
ºi în special din Ardeal, doar cu
statut de bucureºteni.
Rep.: La momentul realizãrii aces-
tui interviu, Traian Bãsescu tocmai
a numit primul ministru. Conside-
raþi cã este cea mai bunã variantã
decizia de a numi acest prim mi-
nistru, în pofida sugestiei PSD,
PNL etc. este mai bunã?
T.ª.: Cred cã orice preºedinte al
þãrii în exerciþiu ºtie la momentul
respectiv care este cea mai bunã
soluþie pentru România. Dacã
Traian Bãsescu a fãcut aceastã
propunere, a fãcut-o, cred, în
cunoºtinþã de cauzã. Din ce ºtiu cã
s-a scris în presa naþionalã, prim
ministrul propus a fost un om
agãþat doar de partea profesionalã
ºi nicidecum de partea politicã. E
un profesionist în domeniul ban-
car, este consilierul guvernatorului
Bãncii Naþionale, a fãcut ºcoli în
strãinãtate, obiºnuit cu ceea ce
înseamnã stricteþea utilizãrii ba-
nilor ºi direcþiile de gestionare a
banilor acolo unde este nevoie. Eu
cred cã mai potrivit decât el nu este
la aceastã orã, din punctul nostru
de vedere. Aþi vãzut varianta
Sibiului: un primar foarte profe-
sionist, dar, dupã cum se ºi vede,
primarii foarte profesioniºti nu pot
sã ajungã la performanþele pe care
le poate avea un profesionist în
momente de crizã. Un primar
foarte bun poate sã funcþioneze ca
prim ministru în situaþia în care
totul circulã ca normalitate în
lumea politicã ºi administrativã. În
aceste momente, însã, avem nevoie
de un economist foarte bun care sã
gestioneze fondurile europene ºi

tranºele de ajutor de la CE. De
aceea cred cã domnul Croitoru este
propunerea care poate sã gãseascã,
cel puþin în perioada imediatã,
soluþiile de rezolvare a crizei din
România.
Rep.: În perspectiva dvs., cãderea
Guvernului Boc este rezultatul
unor neajunsuri ale sale, ale posi-
bilelor eºecuri ale acestuia, sau
Guvernul Boc nu s-a fãcut sufi-
cient înþeles?
T.ª.: Cãderea guvernului Boc a
fost una calculatã, realizatã prin
ambiþiile celorlalte formaþiuni
politice ºi nicidecum pentru nere-
alizãrile acestui guvern. Veþi
vedea, în timp, la o analizã con-
cretã, ce a putut face un guvern în
nouã luni de zile ºi câte obiective
ºi-a atins ºi în funcþie de asta el tre-
buie cântãrit. Guvernul Boc tre-
buia sã cadã pentru cã aºa au dorit
liderii politici ai unor formaþiuni
care se zbat sã gãseascã o soluþie
pentru România. PSD a avut în
mânã o guvernare normalã ºi realã
cu guvernul Boc pe care l-a accep-
tat. Celelate formaþiuni au guver-
nat ºi ele. Cred cã este doar un
mecanism politic care doreºte
altceva decât o guvernare bunã ºi
un guvern performant.
Rep.: În calitate de primar, sunteþi
un reprezentant emblematic al PD-
L ºi, cu siguranþã, pãstraþi legãtura
cu organizaþia. Din informaþiile pe
care le primiþi de la organizaþie, se
poate vorbi de o scãdere a încre-
derii populaþiei în PD-L la nivelul
Turzii? Aveþi cunoºtinþã de aºa
ceva?
T.ª.: M-aº mira. La nivelul unui
primar vin informaþiile mai puþin
reale ºi mai mult cele false. De obi-
cei mã consult foarte mult cu
oamenii noºtri din teritoriu ºi ei
îmi spun care este realitatea. PD-L
nu trebuie sã scadã la nivelul
municipiului Turda pentru cã, nor-
mal, dacã þara ar funcþiona dupã
rezultatele pe care PD-L-ul le are
la nivelul municipiului Turda, eu
cred cã þara s-ar gestiona foarte
bine ºi ar avea avantaje foarte
mari. Uitaþi-vã câte lucrãri s-au
realizat sub conducerea PD-L-ului
de la nivelul municipiului Turda în
aceºti cinci ani de când suntem la
guvernare localã. Aduce-vi-þi
aminte ce-a însemnat Turda în
2004, când se spunea cã e un oraº
gri, ce stã sã moarã, ºi uitaþi-vã
acum, ce amploare au luat lucrãrile
de modernizãri stradale, de
investiþii, de dezvoltãri industriale,
de dezvoltãri de servicii. Avem cel
mai mare proiect PHARE euro-
pean la nivel de þarã pe linie de
Turism ºi care se va termina la ter-
men, deci noi am lucrat foarte bine
din punct de vedere administrativ.
Cel puþin din punct de vedere
politic n-am bruscat niciodatã
iniþiativele politice ale celorlalte

formaþiuni. Scopul nostru a fost sã
adunãm ideile bune, sã le aºezãm,
pentru cã Turda este a cetãþenilor,
nu a oamenilor politici. Cred cã
PD-L-ul la nivelul guvernãrii
locale n-ar trebui sã scadã. Aici e
problema partidului, dar cât
priveºte alegerile pentru
preºedinþie, bãnuiesc cã Traian
Bãsescu va avea aceeaºi susþinere
pe care o are ºi PD-L-ul la nivel
local. Votul se dã prin comparaþie.
A fãcut aceastã formaþiune, care
este aici, aproape, ceva, sau mã iau
dupã ºtiri naþionale care pot sã
denigreze sau sã prezinte neade-
vãruri despre formaþiunea respec-
tivã? Eu zic cã PD-L-ul ºi-a fãcut
datoria faþã de comunitatea tur-
deanã, dorim ºi susþinerea politicã,
vom vedea ce spune cetãþeanul,
pânã la urmã.
Rep.: Probabil ar fi inutil sã vã
întreb cu cine votaþi la prezi-
denþiale, dar voiam sã...
T.ª.: Votez la prezidenþiale,
bineînþeles cu Traian Bãsescu,
pentru cã-l cred cel mai puternic
preºedinte pe care l-a avut
România dupã revoluþie, este un
preºedinte, aºa cum se spune, jucã-
tor, dar joacã în interesul cetãþe-
nilor. Joacã pe faþã ºi se vede. Este
un preºedinte incomod pentru cei
care nu-l vor sã-l accepte ºi nu vor
sã-l accepte pentru cã preºedintele
încã reuºeºte sã stopeze niºte acþi-
uni care sunt în detrimentul naþio-
nal.
Rep.: Întrebarea intenþiona sã
vizeze urmãtorul aspect: în media
centralã se vorbeºte de o scãdere a
lui Traian Bãsescu în sondaje. Ce
credeþi cã se va întâmpla chiar în
timpul alegerilor? 
T.ª.: Scãderile ºi creºterile în son-
daje în acest moment sunt nor-
male, pentru cã au fost foarte multe
evenimente politice. Oamenii au
avut o pãrere acum o lunã de zile,
pot sã aibã altã pãrere astãzi, sau
pãrerea definitivã în timpul cam-
paniei electorale. Cel mai puternic
ºi cel care va învinge este cel care
va fi cel mai bun în gestionarea
campaniei electorale, în mesajele
pe care le va transmite cetãþenilor
ºi eu cred cã cetãþenii nu mai pot fi
pãcãliþi de mesaje false. Cel care
va fi un luptãtor, va câºtiga. Noi
sperãm în Traian Bãsescu.
Rep.: Cum vedeþi viitoarea cam-
panie electoralã în Turda: mai
curatã, mai murdarã, mai agresivã,
mai paºnicã?
T.ª.: Mi-aº dori o campanie în
folosul comunitãþii turdene ºi a
României, prin care sã promovãm
ceea ce este bun din candidaþii
noºtri, ceea ce înseamnã proiectul
de viitor al preºedintelui pentru
România ºi nu acele lupte oarbe
care, de obicei, s-au realizat ºi în
turda ºi în  alte  localitãþi.  Sper
într-o campanie calitativã, astfel

încât cetãþenii sã meargã la vot, nu
sã fie dezamãgiþi de cãtre noi, ast-
fel încât sã lipseascã în numãr
masiv. Dacã vor merge ºi mai
mulþi, vor consolida democraþia în
România.
Rep.: Cum vedeþi absenteismul?
Credeþi cã vor merge mai mulþi
cetãþeni la vot la prezidenþiale
decât la europarlamentare sau la
parlamentare?
T.ª.: Absenteismul este firesc,
sunt foarte multe dezamãgiri pe
care le trãieºte fiecare cetãþean, dar
ºi pentru cã politicienii promit
foarte multe, iar când ajung unde
sunt, nu ºi realizeazã o parte din
dorinþele cetãþenilor sau din ce au
propus în campaniile electorale.
Politicienii locali depind, de cele
mai multe ori, de politicienii de la
nivel central. Dorinþele cetãþenilor
sunt lovite de nerealizãrile care se
întâmplã atât la nivel local cât ºi
central. Trebuie sã fim corecþi faþã
de cetãþeni, sã spunem ce se poate
face în patru ani de mandat, sau în
cinci ani de mandat prezidenþial ºi
acele lucruri sã se facã. Fãrã votul
cetãþenilor vom discuta din nou
cinci ani de zile de un preºedinte
care ne convine sau nu. Soarta
României depinde de români ºi nu
de cel care ocupã funcþia princi-
palã. De numãrul de cetãþeni
prezenþi la vot va depinde soarta
democraþiei în România. 
Rep.: Ipotetic, în cazul în care
Traian Bãsescu nu va câºtiga un
nou mandat, dvs., ca primar PD-L,
al formaþiunii care a pierdut
funcþia de preºedinte, consideraþi
cã oraºul pe care îl gestionaþi o sã
aibã de pierdut?
T.ª.: Dacã la nivelul preºedinþiei
sunt oameni responsabili faþã de
drepturile fiecãrui cetãþean din
fiecare oraº indiferent de coloratu-
ra politicã a primarului, nu se poate
întâmpla nimic rãu. Dacã nu, iar se
vor întâmpla discriminãri privind
repartizarea banilor de la bugetele
centrale sau de la cele judeþene ºi
va suferi cetãþeanul care chiar nu
este de vinã cã ºi-a ales un primar
de o anumitã coloraturã politicã.

De vorbã cu primarul Tudor ªtefãnie

!Cetãþeanul nu este de vinã cã ºi-a ales 
un primar de o anumitã coloraturã politicã"

Am considerat interesantã pentru cititorii noºtri pãrerea pe care o are primarul Turzii, Tudor ªtefãnie, primar din partea
PD-L, despre evenimentele din ultima vreme, desfãºurate pe scena politicã din România. Ce înseamnã cãderea Guvernului
Boc, cum afecteazã asta imaginea PD-L-ului sau cum se resimt la nivelul comunitãþii locale aceste evenimente politice?

Marian OPREA

R
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n  conformitate cu prevederile
Hotãrârii Guvernului României
nr. 985/2009 privind stabilirea
datei alegerilor pentru Preºedin-

tele României din anul 2009, precum ºi ale
Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului nr.
95/2009 privind modificarea ºi com-
pletarea Legii nr. 370/2004, la data de 22
NOIEMBRIE 2009 se va desfãºura scruti-
nul electoral în vederea alegerii preºedin-
telui României. 

Conform prevederilor actelor norma-
tive menþionate prin ACT DE IDENTI-
TATE se înþelege: cartea de identitate,
cartea de identitate provizorie, buletinul de
identitate ori paºaportul diplomatic,
paºaportul diplomatic electronic, paºapor-
tul de serviciu, paºaportul de serviciu elec-
tronic, paºaportul simplu, paºaportul sim-
plu electronic, paºaportul simplu temporar,
titlul de cãlãtorie, iar în cazul elevilor din
ºcolile militare, carnetul de serviciu militar,
valabile în ziua votãrii. 

Paºaportul simplu, paºaportul simplu

electronic, paºaportul simplu temporar ºi
titlul de cãlãtorie pot fi folosite pentru
exercitarea dreptului de vot numai de
cetãþenii români care voteazã în strãinãtate
sau de cetãþenii români cu domiciliul în
strãinãtate care voteazã în România. 

LISTELE ELECTORALE PERMA-
NENTE se întocmesc pe comune, oraºe ºi
municipii, dupã caz, ºi cuprind toþi alegã-
torii care domiciliazã în comuna, oraºul sau
municipiul pentru care ele au fost
întocmite. 

Toþi cetãþenii cu drept de vot care domi-
ciliazã în municipiul Turda au dreptul sã
verifice înscrierea în listele electorale per-
manente. În acest scop, alegãtorii sunt
aºteptaþi la sediul Primãriei mun. Turda,
Piaþa 1 Decembrie 1918 nr. 28, jud. Cluj,
cam. 50, în vederea consultãrii listelor elec-
torale permanente. 

Plângerile privind omisiunile, înscrie-
rile greºite, oricare alte erori din liste, pre-
cum ºi refuzul de a permite verificarea

înscrierii se fac în scris la primarul
municipiului Turda, acesta fiind obligat sã
se pronunþe, prin dispoziþie, în cel mult 3
zile de la înregistrare. 

Contestaþiile cu privire la soluþionarea
plângerilor se depun în scris, în termen de 5
zile de la comunicarea dispoziþiei primaru-
lui, la judecãtoria în a cãrei razã teritorialã
domiciliazã alegãtorul ºi se soluþioneazã de
aceasta în cel mult 3 zile de la înregistrare. 

Alegãtorii care se prezintã la vot ºi fac
dovada cu actul de identitate cã domiciliazã
în raza teritorialã a secþiei de votare respec-
tive, însã au fost omiºi din copia listei elec-
torale permanente, existentã la biroul elec-
toral al secþiei de votare, precum ºi mem-
brii biroului electoral al secþiei de votare,
persoanele însãrcinate cu menþinerea
ordinii ºi care nu sunt înscrise în copia lis-
tei electorale permanente din acea secþie,
alegãtorii care în ziua votãrii se aflã în altã
comunã, oraº sau municipiu decât cel de
domiciliu, precum ºi alegãtorii care voteazã
la secþiile de votare din strãinãtate sunt

înscriºi într-un tabel cuprinzând numele ºi
prenumele, codul numeric personal, domi-
ciliul, tipul, seria ºi numãrul actului de
identitate, precum ºi alte elemente stabilite
prin hotãrâre a Guvernului. 

De asemenea, alegãtorii care în ziua
votãrii se aflã în tranzit pe teritoriul
municipiului Turda îºi vor putea exercita
dreptul de vot la secþia de votare specialã,
stabilitã conform  HG.1051/2009, organi-
zatã în incinta spaþiului administrativ situat
în municipiul Turda,  str. Libertãþii nr. 2-4. 

Pentru orice alte informaþii legate de
scrutinul electoral din data de 22 noiembrie
2009 urmeazã sã vã adresaþi ºi la urmã-
toarele numere de telefon: 0264-311746,
0264-314181 sau 0264-313160 int. 132,
105. 

Primarul municipiului Turda, 
Tudor ªtefãnie 

Secretarul municipiului Turda, 
Paula Popa

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI TURDA
COMUNICAT

Î

n  conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului României nr. 985/2009,
privind stabilirea datei alegerilor pentru Preºedintele României din anul
2009, precum ºi ale Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului nr. 95/2009, privind
modificarea ºi completarea Legii nr. 370/2004, la data de 22 NOIEMBRIE

2009 se va desfãºura scrutinul electoral în vederea alegerii preºedintelui României. 
Începând cu acest scrutin electoral: 

- cetãþenii cu drept de vot care domiciliazã pe str. ALBINEI, str. BICAZULUI, str.
PUNÞII ºi str. ECATERINA TEODOROIU  îºi vor exercita dreptul de vot la secþia de
votare organizatã în incinta Colegiului Naþional " Mihai Viteazul" Turda, str. Dr. I.
Ratiu nr. 111; 
- cetãþenii cu drept de vot care domiciliazã pe str. COSMIN, str. PUTNA ºi
INTRAREA STRUNGARILOR îºi vor exercita dreptul de vot la secþia de votare orga-
nizatã în incinta Colegiului "Dr. I. Ratiu" Turda, str. ªtefan cel Mare nr. 6. 

Primarul municipiului Turda, 
Tudor ªtefãnie 

Secretarul municipiului Turda, 
Paula Popa

COMUNICAT

Î

ABATORUL 94 CSA
M pui proaspãt M pulpe de pui M piept de pui M aripioare de pui  M preparate din carne de pasãre: mititei, carne tocatã, cârnaþi, gordon bleu, frigãrui

toate sub marca bravia
Toate produsele se vând atât proaspete (refrigerate), cât ºi congelate.

CSA- cel mai mare abator din jud. Cluj 
ºi cu cea mai mare capacitate 

din Transilvania#
M Prelucreazã 4000 de pui/orã ºi 100 tone pui/zi.
M A reuºit în 2 ani sã acapareze o piaþã foarte mare

din producþia de carne de pasãre din România

Puii ºi produsele din carne de pui, marcabravia se
distribuie într-un evantai de magazine din þarã (Kaik
sounds, Carrefour, Carrefour expres, Interex, Rewe)
ºi la export (Ungaria, Austria, Germania). Abatorul
CSA are, prin distribuþia produselorbravia, acoperire
totalã la nivel naþional. Produsele bravia se gãsesc ºi
pe litoralul românesc, dar ºi pe cel bulgãresc.
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ãrbãtoritã în fiecare an
în cea de-a doua zi de
miercuri din luna

octombrie, Ziua Internaþionalã
pentru Reducerea Riscului
Dezastrelor Naturale, stabilitã
potrivit rezoluþiilor Organizaþiei
Naþiunilor Unite, a fost marcatã
de cãtre  Primãria municipiului
Câmpia Turzii în cadrul  progra-
mului de desfãºurare a ºedinþei
Consiliului  Consultativ pentru
Protecþia Consumatorilor din
municipiul Câmpia Turzii din
data de 15 octombrie 2009.

În sprijinul informãrii cetãþe-
nilor municipiului Câmpia
Turzii cu privire la  dezastele
naturale vã facem cunoscut cã
acestea s-au intensificat pe plan
mondial datoritã schimbãrilor
climatice, dar ºi datoritã intensi-

ficãrii activitãþilor cu caracter
industrial. Efectele schimbãrilor
climatice se resimt în întreaga
lume prin intensificarea
fenomenelor meteorologice:
inundaþii, secetã, furtuni vio-
lente, cicloane, taifunuri, ura-
gane, alunecãri de teren, precum
ºi de apariþia anumitor boli la
oameni ºi animale.

Conform Planului de Analizã
ºi Acoperire al Riscurilor, la
nivelul municipiul Câmpia
Turzii au fost identificate urmã-
toarele tipuri de risc: 
* incendii  la depozitele de car-
buranþi (benzinã, motorinã) ºi în
zonele periferice cu multe anexe
gospodãreºti;
* riscuri tehnologice provenite
de la agenþii ecomomici care
sunt poluatori prin activitãþile pe

care le desfãºoarã; 
* accidente  la transportul  sub-
stanþelor periculoase atât pe
ºosea, cât ºi pe calea feratã;
* accidente aviatice;
* avarii la conductele magis-
trale: reþele de alimentare cu
energie electricã, gaz metan, apã
potabilã;
* muniþie neexplodatã;
* epizootiile-îmbolnãviri în
masã la animale ºi epidemiile.

La nivelul municipiul
Câmpia Turzii Comitetul Local
pentru Situaþii de Urgenþã moni-
torizeazã evoluþia tipurilor de
risc ºi intervine prin luarea
mãsurilor necesare pentru lim-
itarea ºi înlãturarea acestora. 

SERVICIUL RELAÞII 
PUBLICE ªI COMUNICARE  

Ziua internaþionalã pentru reducerea riscului
dezastrelor naturale - 14 octombrie

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII

S

n data de 20
octombrie 2009, ora
11.00 va avea loc
Recepþia la Blocul

de Locuinþe Sociale str.
Ialomiþei -Municipiul Câmpia
Turzii, obiectiv cuprins în
cadrul Programului de
finanþare a construcþiilor de
locuinþe sociale destinate
chiriaºilor evacuaþi conform
O.U.G.  74/2007. 

Constructorul lucrãrii este
S.C.C. NAPOCA SA.
Beneficiarul Blocului de
locuinþe sociale cu 44 aparta-
mente cu 1 ºi 2 camere, este
Consiliul Local al
Municipiului Câmpia Turzii. 

Un alt bloc de locuinþe sociale se dã în folosinþã
pe str. Ialomiþei, în Câmpia Turzii

Î

RIMÃRIA MUNICIPIULUI CÂMPIA
TURZII, cu sediul în Câmpia Turzii, str.
Laminoriºtilor nr. 2, jud. Cluj, anunþã organi-

zarea licitaþiei publice cu strigare pentru închirierea
terenului în suprafaþã de 50 mp situat în municipiul
Câmpia Turzii,  Aleea Constructorilor f.n. (lângã fosta
CT3) pentru amplasarea unui chioºc în vederea co-
mercializãrii de legume ºi fructe. Licitaþia va avea loc
în data de 04.11.2009, ora 12.00, la sediul Primãriei
Municipiului Câmpia Turzii.

Taxa de participare la licitaþie este de 10 lei.
Garanþia de participare la licitaþie este de 50 lei.
Termenul de depunere al ofertelor:  04.11.2009, ora

11.00.
Caietul de sarcini se poate achiziþiona de la sediul

Primãriei Municipiului Câmpia Turzii-
Compartimentul Patrimoniu ºi Achiziþii Publice, con-
tra sumei de 5 lei.

Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon
0264-366399.

PRIMAR
Dipl.ing. Ioan VASINCA

Anunþ de închiriere

P

n data de 08.10.2009 a avut loc lansarea Proiectului "Reabilitarea Centrului de zi ºi
îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice" din Câmpia Turzii, proiect finanþat de
Comunitatea de Madrid - Consiliul de Emigrare ºi Cooperare prin Asociaþia
Românilor din Comunitatea de Madrid, în valoare de 63.375 Euro.

Proiectul de cooperare dintre Primãria municipiului Câmpia Turzii - Serviciul Public
Local de Asistenþã Socialã ºi Asociaþia Românilor din Comunitatea de Madrid aparþine iniþia-
tivei celor doi parteneri, având scopul de a reabilita ºi dota Centrul de zi. Lansarea proiectu-
lui a avut loc la Casa de Culturã Ionel Floaºiu a municipiului Câmpia Turzii, unde au parti-
cipat reprezentanþi ai Administraþiei Publice Locale, preºedinta Asociaþiei Românilor din
Comunitatea de Madrid, specialiºti în domeniu, beneficiari ºi reprezentanþi ai societãþii civile.
În perioada actualã, odatã cu transformãrile economice au loc ºi modificãri sociale, care
impun acordarea unei atenþii deosebite grupurilor vulnerabile.

În acest context, grija pentru persoanele vârstnice este o prioritate. Prin reabilitarea ºi
modernizarea centrului se urmãreºte îmbunãtãþirea calitãþii serviciilor socio-medicale oferite,
asigurarea unui mediu ambiant cât mai primitor ºi securizant pentru persoanele de vârsta a
treia care beneficiazã de aceste servicii.
Persoanã de contact: Floriana Prahoveanu -  ªef Serviciu  Public Local de Asistenþã Socialã, 

tel. 0264 - 366396

SERVICIUL RELAÞII PUBLICE ªI COMUNICARE

S-a lansat Proiectul !Reabilitarea Centrului de zi ºi îngrijire 
la domiciliu a persoanelor vârstnice"

Î
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BRUTÃRIE COFETÃRIE 
PATISERIE

Turda, Str. Clujului nr. 58 A
Tel.: 0264-317109Trãieºte Viaþa" Du Viaþa mai departe"

Noi suntem sarea din pâine"ROLAND
RESTAURANT - PIZZERIE

În Turda, la Materna; Tel.: 0264-316027

Date de contact: 
0264-369131; 0721-295813
cturzii@fancourier.ro

HANUL MOÞILOR
MIHAI VITEAZU

Toate evenimentele 
din viaþa ta îºi gãsesc locul la noi!

S.C. Cantatur oferã spre închiriere spaþiu în suprafaþã de 150 mp, neamenajat, în
incinta sediului, în Turda, str. 22 Decembrie 1989 nr. 29.

0264 - 945

SPÃLÃTORIE AUTO 
AUTOTURISME ªI CAMIOANE 

SPÃLARE RAPIDÃ PRIN 4 BOXE

Preþul cel mai bun din oraº!   
În Turda, la mijlocul strãzii 22 Decembrie 1989

Cantatur angajeazã ºoferi.
spãlat autoturisme 6 lei

spãlat TIR 50 lei

Hotel-Restaurant DENIS din Câmpia Turzii devine 

HOTEL RESTAURANT 
DAGHEMANA

Începând cu luna noiembrie, vã aºteptãm într-o locaþie 
refãcutã integral, modernizatã ºi elegantã pentru a petrece 

cele mai frumoase momente din viaþa dumneavoastrã: 
nunþi, botezuri, petreceri aniversare 

sau întâlniri de afaceri.

Rezervãri la telefoanele 0264-366767, 0722-246231, 0743-056176.

Câmpia Turzii, str. Laminoriºtilor

LUCUS
M magazin de piese auto Dacia ºi import

M Închirieri auto
în spate la Materna
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eoarece multe persoane
ajung, fie din cauza vârstei,
fie din cauza condiþiilor

sociale si economice,  în situaþia  de
a-ºi vedea propria viaþã irosindu-se
într-un ritm cumplit de monoton,
fãcând mereu aceleaºi ºi aceleaºi
lucruri, intenþionez sã vã prezint mai
jos o modalitate prin care puteþi sã
ieºiþi din aceastã stare de inerþie.
Cheia e însã la dumneavoastrã.

Acest plan începe cu stabilirea
unor scopuri personale pozitive, care
sã fie în acord deplin cu valorile per-
sonale ale fiecãruia. 

Pentru a nu porni din start spre o
direcþie greºitã, o sã menþionez câteva
criterii care trebuie sã fie respecate în
momentul în care ne propunem sã
realizãm ceva. Mai întâi, scopurile
trebuie sã fie bine definite, specifice,
clare, concise. Conteazã mult dacã le
scrieþi într-un limbaj simplu ºi mai
ales în termeni pozitivi în agenda dvs.

(De exemplu, "Vreau sã slãbesc 10 kg
în urmãtoarele trei luni" sau "Vreau
sã am o afacere proprie" etc.). Apoi,
ele trebuie sã fie uºor de evaluat,
adicã "mãsurabile", de exemplu pe o
scalã de la 1 la 10. 

O altã cerinþã este aceea de a ne
evalua corect propriile resurse ºi posi-
bilitãþi pentru a ne stabili scopuri
rezonabile ºi realizabile. Foarte
important este ca pentru fiecare scop
pe care vi-l propuneþi sã faceþi ºi o
estimare a perioadei de timp în care în
puteþi atinge. O recomandare deosebit
de utilã este aceea de a nu vã stabili
niciodatã mai mult de 5-7 scopuri.
Doar dupã ce realizaþi unul puteþi sã
vã includeþi în planul dvs. un altul
nou. 

Înainte de a face primii paºi spre
atingerea lor nu uitaþi care este
nivelul dvs. actual. Cunoaºterea
nivelului "de bazã" este o cerinþã
importantã pentru a vã evalua corect

progresele pe care le faceþi. 
Fãrã scopuri, tot ceea ce facem

pare lipsit de sens, de culoare.
Principalele beneficii pe care le avem
doar stabilindu-ne unele scopuri
importante constau în aceea cã ne
vom simþi eliberaþi din rutina zilnicã,
ne fac sã dobândim un sentiment de
control asupra propriei noastre vieþi ºi
ne îndreaptã gândurile asupra unor
lucruri importante. Veþi constata în
scurt timp cât de bine reuºiþi sã vã sta-
biliþi prioritãþile, sã vã gestionaþi
resursele personale ºi sã le direcþion-
aþi spre atingerea scopurilor ºi, de
asemenea, cât de eficient vã veþi
administra timpul. Veþi elimina
"timpii morþi", precum ºi multe alte
lucruri inutile pe care le fãceaþi. Mai
mult o sã începeþi sã fiþi mult mai
activi ºi sã vã folosiþi timpul liber pe
care îl aveþi pentru a vã dezvolta noi
abilitãþi sau pentru a vã însuºi noi
cunoºtinþe.

CABINET PSIHOLOGIC ADRIAN HÂNSA
TESTÃRI PSIHOLOGICE PENTRU:

M ªcoli de ºoferi ºi ºoferi profesioniºti   M Angajare   M Avizare port-armã

Turda, str. Mihai Eminescu nr. 28; Câmpia Turzii, str. 1 Decembrie 1918 nr. 14 
(lângã ªcoala de ºoferi Crim-Trans) 

Tel. 0741-216705

oamna G.F. ne spune cã l-a împuternicit pe soþul ei
sã o reprezinte la succesiune ºi ne întreabã dacã
soþul ei poate sã renunþe la partea care îi revine ei

din moºtenire, având în vedere cã în procurã nu este scris
aºa ceva?
Rãspuns: Nu. În procurã trebuie precizat ce acte este
împuternicit sã facã. 

Domnul T.A. ne întreabã în cât timp se face o plângere pre-
alabilã pentru mãrturie mincinoasã, dacã dosarul nu este
încheiat? 
Rãspuns: În 2 luni de la sãvârºirea infracþiunii. 

Domnul B.C. ne spune cã a intrat pe ultimele 2 secunde ale
culorii verzi a semaforului, dar un alt autoturism  a plecat
mai  devreme ºi s-au tamponat. A fãcut contestaþie. ªi ne
întreabã ce ºanse are de câºtig? 
Rãspuns:Dacã aveþi martori care sã ateste ceea ce susþineþi
veþi avea ºanse. 

Doamna A.F.ne spune cã a avut concediu medical un timp,
dupã aceea a mers la serviciu, a lucrat ºi, deci, a plãtit cãtre
sãnãtate, dar boalã a recidivat, ºi-a luat din nou concediu
medical, în felul acesta a depãºit 90 de zile. Ne întreabã
dacã trebuie sã meargã la comisie. 
Rãspuns:Da, peste 90 de zile, pânã la 180, concediul se
stabileºte de cãtre comisie. 

psiholog Adrian HÂNSA, e-mail: hansa_adrian@yahoo.com

CONSULTANÞÃ PSIHOLOGICÃ

D

D

Importanþa scopurilor în viaþa noastrã
Uniunea Naþionalã a Barourilor 

din România

ADRIAN VALENTIN RAD 
- avocat -

Turda, Str. Lotus 12, Bloc C1, Ap. 8; 
Cluj Napoca str. Eroilor nr. 31; 

Tel. 0740-753373 

Care-i mai tare? Maºina sau cãruþa?
În  10.10.2009, un bãrbat de 36 ani, domiciliat în

Câmpia Turzii, în timp ce conducea un autoturism
pe str. Grãdinilor, efectuând manevra de mers
înapoi, a lovit un atelaj cu tracþiune animalã.
Accidentul s-a soldat cu rãnirea uºoarã a unui tânãr
de 21 ani ºi a unui minor de 12 ani, pasageri în ate-
laj.

Infracþiuni  la regimul rutier
O tânãrã de 19 ani este cercetatã pentru

sãvârºirea infracþiunii de "conducere pe drumurile
publice a unui autovehicul de cãtre o persoanã care
nu deþine permis de conducere". Maºina i-a fost
încredinþatã de cãtre un bãrbat de 22 ani care, la rân-
dul sãu este cercetat pentru sãvârºirea infracþiunii de
"încredinþarea unui autovehicul pentru a fi condus
pe drumurile publice, unei persoane care nu deþine
permis de conducere". La data de 10.10.2009, orele
22.50, tânãra a condus un autoturism pe str. Poiana
din Turda, fãrã a deþine permis de conducere, bãr-
batul fiind ce care i-a încredinþat autoturismul pen-
tru a-l conduce. 

De asemenea, un bãrbat de 29 ani din munici-
piul Turda, este cercetat pentru sãvârºirea infracþiu-
nii de "conducere pe drumurile publice a unui
autovehicul de cãtre o persoanã care în sânge o
alcoolemie peste limita legalã". La data de
10.10.2009, a fost depistat conducând un autoturism
pe str. Bucegi din Turda, în timp ce avea în sânge o
alcoolemie de 0,46 mg/l. 

Tot bãut la volan se afla ºi un bãrbat de 48 ani
domiciliat în municipiul Turda, care este cercetat
pentru sãvârºirea infracþiunii de "conducere pe dru-
murile publice a unui autovehicul de cãtre o per-
soanã care are în sânge o alcoolemie peste limita
legalã". La data de 11.10.2009, ora 00.15, a fost sur-
prins conducând un autoturism pe str. 22 Decembrie
1989 din Turda, în timp ce avea o alcoolemie de
0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Dragii mei turdeni,
Sãnãtate# Sunt Jiºa George ºi vreau sã trãiesc. Pentru cei

care nu mã cunosc, am 29 de ani ºi sunt din Turda, jud. Cluj.
În luna aprilie, anul acesta, am fost diagnosticat cu leucemie
limfoblasticã acutã cu  celule "T".  Doctorii mi-au dat douã
sãptãmâni de viaþã, dar nu am vrut sã accept; suntem în
octombrie ºi încã trãiesc. Am luptat cu aceastã boalã necruþã-
toare avându-i alãturi pe cei dragi, dar acum am nevoie ºi de
voi, pentru ca împreunã sã reuºim s-o învingem.

În 31 octombrie este ziua mea de naºtere,  dar  doctorii
mi-au spus cã s-ar putea sã nu mai ajung, deoarece trata-
mentele de chimioterapie fãcute pânã acum nu au dat nici un
rezultat. Nu vreau ºi nu pot sã accept cele spuse de ei. Eu ºtiu
cã o sã mã vindec ºi cã o sã trãiesc, dar numai dacã ºi voi mã
ajutaþi. 

Din pãcate, în România nu mai am nici o ºansã ºi am
nevoie de 150.000 euro ca sã pot pleca în strãinãtate, unde
mi-au spus cã sunt încã ºanse. Mã agãþ de aceastã speranþã cu
dinþii, cu unghiile, cu toatã fiinþa mea, vãd în aceastã speranþã
o luminã, care-mi va oferi o nouã viaþã la care atât de mult

tânjesc. ªtiu, sunt conºtient cã suntem în momente de crizã,
dar toate sunt trecãtoare, mai puþin moartea care e atât de
aproape de mine. Singura mea armã împotriva ei sunt banii.
Se zice cã banii nu aduc fericirea în viaþã, dar se pare cã în
cazul meu sunt unica ºansã de salvare.

Am nevoie de 150.000 euro pentru a mi se face un trans-
plant în Jerusalem, la clinica Hadassah University Hospital,
de cãtre medicul Shapira Michael Yechyel, în 26 octombrie.
Am reuºit sã adunãm 50.000 euro cu ajutorul familiei ºi a
celor dragi. Dacã puteþi ºi doriþi sã mã ajutaþi, aº mai avea
nevoie de 100.000 euro. Ajutaþi-mã sã încep o nouã viaþã, fiþi
întemeietorii noii mele vieþi. 
Dacã doriþi sã mã ajutaþi, puteþi dona banii în conturileBCR:
EURO:     RO37 RNCB 0106 0717 2761 0001
DOLARI: RO10 RNCB 0106 0717 2761 0002
LEI:         RO69 RNCB 0110 0717 2761 0001

Orice sumã e binevenitã. Vã mulþumesc.

Jiºa George
Tel. 0740-767036

POLIÞIA INFORMEAZÃ VREAU SÃ TRÃIESC#

CONSULTANÞÃ
JURIDICÃ
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Rezultate
FC Municipal Avântul Reghin - CS Zlatna 1-0
CSU Voinþa Sibiu - FC Cisnãdie 1-0
AFC Odorheiu Secuiesc - CS FC Zalãu 2-0
FC Unirea Dej - CS Marmaþia 96 3-1
CF Bihorul Beiuº - CS Gaz Metan II Mediaº 1-0
FC ASA Unirea Ungheni - FC SESO Câmpia Turzii 0-1
AS CF Gloria 1922 Bistriþa II - CSM Sebeº 2-1
AF CS Voinþa Livezile - CS Luceafãrul Oradea 1-0
Sanatatea Cluj - Turul Micula s-a amânat 
pânã pe data de 27 octombrie

Etapa 11 
23 Octombrie
CS Luceafãrul Oradea-CS Odorheiul Secuiesc
FC Cisnãdie- CS Voinþa Livezile
FC Zlatna- CSU Voinþa Sibiu
CS FC Zalãu- FC Turul Micula 2000
SESO Câmpia Turzii- FC Unirea Dej
CS Marmaþia 96- CS Avântul Reghin
Gloria Bistriþa II- Sãnãtatea Cluj
CSM Sebeº- CF Bihorul Beiuº
Gaz Metan II Mediaº- FC Unirea Ungheni

Rezultate
Sâmbãtã, 17 octombrie
FC Argeº Piteºti - Silvania ªimleu 5 - 0
Minerul Lupeni - CFR Timiºoara 1 - 1
CS Otopeni - Fortuna Covaci 5 - 0
Gaz Metan CFR Craiova - FC Bihor 2 - 2
Drobeta Turnu-Severin - FC Baia Mare 1 - 0
Arieºul Turda - Jiul Petroºani 0 - 1
FCM Târgu-Mureº - Dacia Mioveni, se disputã luni, 
19 octombrie, de la ora 13.00
Universitatea Cluj - UT Arad, se disputã marþi, 
20 octombrie, de la ora 15.00.

Clasament:
1  FC Argeº Piteºti  10  7  0  3  22 -  7   21
2  UT Arad          8    6  2  0  17 -  4   20
3  Jiul Petroºani          8    6  2  0  16 -  6   20
4  FCM Târgu Mureº   8    6  2  0  14 -  4   20
5  CS Otopeni        10  6  3  1  26 - 10  18
6  Dacia Mioveni   9    5  3  1  12 -  7   18
7  Universitatea Cluj   8    5  2  1  15 -  5   17
8  CSM Rm. Vâlcea  10  4  3  3  21 - 11  15
9  Gaz CFR Craiova  10  3  3  4  13 - 14  12

10  FC Bihor Oradea  10  2  5  3  15 - 15  11
11  Silvania ªimleu   9    3  2  4  10 - 15  11
12  Drobeta Tr. Severin  10  3  2  5   9  - 14  11
13  Mureºul Deva    10  3  1  6  10 - 19  10
14  FC Baia Mare        10  2  3  5   8  - 14   9
15  Minerul Lupeni  10  1  5  4   6  - 10   8
16  Arieºul Turda        10  2  0  8   9  - 18   6
17  Fortuna Covaci  10  1  1  8   8  - 26   4
18  CFR Timiºoara  10  0  1  9   2  - 34   1

Etapa 11
Sâmbãtã, 24 octombrie
CFR Timiºoara - Gaz Metan CFR Craiova
Fortuna Covaci - Minerul Lupeni
Silvania ªimleu - CS Otopeni
FC Bihor Oradea - FC Baia Mare
CSM Râmnicu-Vâlcea - FCM Târgu-Mureº
Dacia Mioveni - FC Argeº Piteºti
Universitatea Cluj - Drobeta Turnu-Severin
UT Arad - Arieºul TUrda
Jiul Petroºani - Mureºul Deva

Liga II, seria Vest, 
Etapa 10

Liga III, seria VI, 
Etapa 10

rieºul: Moraru - Forika, Miclea,
Panaitescu (59, Vãsîie), Tornyai -
Petelean, Borza (72, Criºan),

Hardãu, Laurenþiu Buº (65, Asaftei) -
Sîntejudean, Bier
Antrenor: Marin Tudorache

Jiul: Motoboc - Pintilii, Mihãiþã Gheorghe,
Antohi (61, Pîrvu), Gheþi - Cruceru, Mircea
Gheorghe (67, Ionuþ Luþu), ªerban, Stancu -
Rãduþoiu, M. Ilie (76, Apetri)
Antenor: Daniel Timofte
Avertismente: Buº, 49; Astafei, 71; Bier, 79/
Cruceru, 61
Arbitru: Claudiu Baboia - Bucureºti
Asistenþi: Costin Florescu - Satu Mare

Gabriel Bîrjac - Zalãu

Arieºul nu a reuºit sã spulbere invinci-
bilitatea jiului, aºa cum îºi exprima speranþa
antrenorul "vulturilor roºii" Marin
Tudorache, într-o declaraþie pentru
www.liga2.ro. Prima reprizã a acestei par-
tide, în care Arieºul venea dupã un eºec
usturãtor la Vâlcea, iar Jiul dupã trei sãp-
tãmâni de pauzã, s-a jucat pe o vreme rece ºi
ceþoasã. Cei aproximativ 250 de spectatori
aflaþi în tribuna stadionului Municipal Turda
au vãzut în teren, în prima parte a jocului, 22
de fotbaliºti care parcã se pregãteau de
hibernare, precum urºii din Munþii
Retezatului. Cele douã formaþii au jucat
între cele douã careuri de 16 metri ºi, în con-
secinþã, fazele de poartã au lipsit aproape cu
desãvârºire. Atât gazdele cât ºi formaþia din
Valea Jiului au preferat sã destrame acþiunile
adversarului, fãrã sa încerca sã construiascã
faze prin care, eventual sã poatã înscrie.

Primul ºut pe spaþiul porþii l-au expediat
oaspeþii, în minutul 37, însã Moraru a reþin-
ut cu uºurinþã o minge ce se îndrepta alene,

parcã amorþitã de frig, spre colþul din stânga
al porþii gazdelor. Pentru istoria primei
reprize din partida Arieºul Turda - Jiul
Petroºani se mai pot reþine, cu multã îngã-
duinþã, tentativa de ocazie de gol pe care a
avut-o Mircea Gheorghe, care, în minutul 8
a reuºit sã ajungã în careul mic al formaþiei
gazdã. În contul "vulturilor roºii" se poate
menþiona cornerul din minutul 39, când
apãrarea Jiului a ezitat sã intervinã ºi
mingea s-a plimbat prin faþa porþii lui
Motoboc, cãutând un jucãtor al Arieºului,
însã nu a gãsit pe nimeni acolo.

Repriza a doua a început mai vioi. Dupã
un corner acordat pentru Jiul, în primele
secunde de joc, în faza imediat urmãtoare,
Tornyai, de lacirca 15 metri, lateral dreapta,
a ºutat bine, þintind colþul din partea opusã,
dar mingea s-a scurs în afara terenului, pe
lângã bara din dreapta porþii lui Motoboc,
rãmas fãrã replicã. Ceaþa ce învãluia sta-
dionul turdean se risipea ºi speranþele se
înfiripau în sufletul suporterilor care aºtep-
tau o victorie a favoriþilor, într-o partidã cu
unul din "greii" seriei Vest a ligii secunde.

Acelaºi Tornyai, în minutul 55 a încercat din
nou vigilenþa lui Motoboc. Deºi portarul
minerilor a reþinut cu uºurinþã mingea ºutatã
de fundaºul turdean, se pãrea cã pe banda
dreaptã, în direcþia de atac a "vulturilor
roºii" se poate gãsi breºa ce putea permite
desfacerea lacãtului ce zãvora poarta
oaspeþilor. 

Deºi temperatura aerului nu impunea
acest lucru, Jiul a administrat, imediat dupã
faza ce l-a avut protagonist pe Tornyai, un
duº rece, atât "Vulturilor roºii" cât ºi specta-
torilor. În minutul 57, Gheþi a ºutat de la
circa 18 - 20 de metri, din poziþie lateralã,
Moraru a respins mingea în faþã ºi Mircea
Ilie, de la 7-8 metri, a reluat cu sete în plasa
porþii gazdelor. 

Întrucât, pânã la fluierul de final al arbi-
trului Claudiu Baboia, care a condus bine o
partidã ce nu i-a pus probleme deosebite,
"vulturii roºii" au plãtit cu trei puncte nota
de platã pentru "duºul rece" administrat de
Mircea Ilie în minutul 57, cu largul concurs
al fundaºilor ºi al portarului formaþiei tur-
dene.              

A

Clubul Sportiv Municipal
Câmpia Turzii organizeazã
înscrieri la Karate$ pentru
copii$ tineri ºi adulþi.
Antrenamentele au loc luni$
miercuri ºi vineri de la 18:00 la
19:30, la Sala Sporturilor din
Câmpia Turzii. Informaþii la
telefon: 0752-209363.

O înfrângere dãtãtoare de speranþe
Arieºul Turda - Jiul Petroºani 0 - 1 (0 - 0)

Daniel Timofte, antrenor Jiul Petroºani:
Mã bucurã victoria elevilor mei. Cele trei puncte cucerite azi

(nr: sâmbãtã, 17 octombrie) ne permit sã pãstrãm contactul cu plu-
tonul echipelor ce luptã pentru promovare. În etapa trecutã am
urmãrit Arieºul, în jocul de la Vâlcea. Dupã ceea ce am vãzut acolo,
ºtiam cã la Turda ne aºteaptã un joc greu. Am obþinut o victorie
muncitã, de care aveam nevoie.
Marin Tudorache, antrenor Arieºul:

Am sperat sã câºtigãm aceastã partidã, printr-un joc bine organi-
zat în apãrare ºi prin contraatacuri tãioase. Din nefericire, jucãtorii
mei continuã sã facã greºeli individuale ºi acestea ne costã. Sunt
dezamãgit de evoluþia a doi-trei jucãtori, care mi-au înºelat aºtep-
tãrile, dar pentru înfrângerea de astãzi suntem vinovaþi toþi, cu mine
în frunte. Pierdem în 11, câºtigãm în 11. Numai aºa putem merge
mai departe. Azi jocul nostru s-a ridicat la acelaºi nivel cu cel al
Jiului. Cred cã o remizã era mai echitabilã. Problema nu este cã am
pierdut cu Jiul ci cã ne-au bãtut Baia Mare sau Silvania, potenþiale

contracandidate în lupta pentru evitarea retrogradãrii. Suntem pe un
drum bun. În tur trebuie sã mai adunãm câteva puncte, iar apoi avem
nevoie de o bunã pregãtire de iarnã ºi putem aborda returul cu mari
ºanse de a rãmâne în liga secundã la sfârºitul campionatului.  

Declaraþii dupã meci:

aratiºtii de la clubul "Samurai"
Turda au cucerit 16 medalii la
Cupa Campionilor, competiþie

desfãºuratã în zilele de 10 ºi 11 octombrie,
la Cluj-Napoca.  Alexandru Urcan (kata -7
ani) ºi Alexandru Chiorean (kata 7-8 ani), au
urcat pe cea mai înaltã tgreaptã a podiumu-
lui de premiere. Zestrea culeasã de "samu-
raii" turdeni la aceastã competiþie mai
cuprinde opt medalii de argint, obþinute de
cãtre Diana Urcan  (kata 9-10 ani ºi kata
echipe, 11-14 ani), ªtefan Riza (kata 15-17
ani ºi kata echipe, 15-17 ani), Alexandra

Vlad (kata echipe, 11-14 ani), Alisa
Lupeanu (kata echipe, 11-14 ani, Gabriel
Mureºanu (kata echipe, 15-17 ani), Bogdan
Purcar (kata echipe, 15-17 ani) ºi ºase
medalii de bronz, obþinute de cãtre
Alexandru Urcan (kihon -7 ani), ªtefan Riza
(kata 15-17 ani), Andrei Iacomi (kata 7-8
ani), Alexandra Vlad (kata 11-12 ani),
Dorina Vanca (kata 13-14 ani) ºi Alisa
Lupeanu (kumite 13-14 ani). Un rezultat
notabil a reuºit Ariana Lazãr, care a ocupat
locul patru la kata 7-8 ani. 

Antrenorii Paul Cãþãnaº ºi Florin

Bugnariu s-au declarat mulþumiti de rezul-
tatele obþinute de sportivii clubului Samurai.
Aceºtia vor participa, in  31 octombrie, la
Cupa României, competiþie rezervatã
cadeþilor, juniorilor ºi seniorilor, ce va avea
loc la Turda, în organizarea clubului
Samurai, împreunã cu Primãria ºi Consiliul
local. 

În zilele de 14 ºi 15 noiembrie, la
Braºov se va desfãºura Cupa României pen-
tru copii. La aceste douã competiþii, clubul
Samurai va participa cu aproximativ 20 de
sportivi. 

K
!Samuraii" turdeni continuã culesul la medalii

Fostul tehnician al !vulturilor roºii"$ Alexandru Pelici$ a semnat cu FC ªcolar Reºiþa

Luni+ 12 octombrie+ fostul tehnician al Arieºului Turda+ Alexandru Pelici a fost numit antrenor principal   al echipei de seniori
din Valea Domanului. Pelici  a pãrãsit echipa de pe malul Arieºului+ dupã patu etape fãrã niciun punct. FC ªcolar Reºiþa
activeazã în Liga a III-a+ seria a V-a. Pelici a mai antrenat gruparea roº-neagrã+ pe când aceasta activa în eºalonul secund+ sub
titulatura FCM Reºiþa. Pelici îl va înlocui pe banca tehnicã pe Rocco Sandu.
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nirea Ungheni: Flaviu
Moldovan - Biro (69 ªoþan),
S.Boitoº (53 Fekete), ªt. Popa

- C. Boitoº, Bordea (74 Oltean),
Megheºan, Flueraru, H. Moldovan (cpt)
- Pilcã , B. Pop (65 Ruja)
Antrenor: Ioan Orosfoian

SESO Câmpia Turzii: Ursu -
L.Kelemen, Grigoroºcuþã (cpt), Purcar,
Siecoban - Chifor, P.Ghenþi, Sancira(68
Ronea) Costinel Surdu - C. Petrescu
(90<2 Mitrea), Ad, Fertea (73 Moþet)
Antrenor : Ioan Tãtãran
Arbitru :  Daniel Dumuþa ( Stânceºti -
Bihor)
Asistenþi : Gheorghe Bologan (ªtei -
Bihor) 

Stelian Dem (Sâmbãta - Bihor)
Obs.FRF : Purima Petru (Sibiu) 

Nicolae Botezatu (Piatra Neamþ)
Avertismente: Megheºan(29), Biro (35),
S. Boitoº (43), ªt.Popa (84)/ Siecoban
(58), Ad. Fertea (60), Moþet (75), Ronea
(85), Ursu (90<2)
A marcat: Petrescu (min.30)

SeSo Câmpia Turzii a obþinut
vineri+ 16 octombrie+ o nouã victorie+ pe
un teren greu ºi o vreme friguroasã+
reuºind sã se menþinã+ astfel+ pe poziþia
a treia+ cu un total de 20 de puncte.
Bãieþii lui Tãtãran au început bine parti-
da ºi au forþat deschiderea
scorului.Aflatã la -1 în clasamentul ade-
vãrului+ echipa gazdã a intrat mai greu
în joc+ dar cu toate acestea s-a apropiat
periculos în câteva rânduri de poarta
oaspeþilor+ apãratã de aceastã datã de
Andrei Ursu. În realitate+ intervenþiile

bune ale celor doi goalkeeperi au fãcut
ca scorul de pe tabela de marcaj sã
rãmânã neschimbat. Mult mai motivatã
ºi cu foame de puncte a fost echipa din
Câmpia Turzii+ a cãrui obiectiv este pro-
movarea în eºalonul secund. Astfel+
oaspeþii au rupt ritmul marcând în min-
utul 30.

Mai întâi Sancira a executat o lovi-
turã liberã directã de la circa 30 de metri
lateral stânga, mingea fiind respinsã cu
greu de portarul oaspeþilor+ de lângã
stâlpul porþii. Tot Sancira a executat
lovitura de colþ, iar Petrescu a venit la
colþul scurt ºi a trimis mingea cu capul
de la circa 4-5 metri în plasa porþii
apãrate de Fl. Moldovan. 

În ultimul minut al primei pãrþi a
ieºit în evidenþã Siecoban, care de la
aproximativ 14 metri a ºutat slab pe
lângã stâlpul din dreapta porþii. Intraþi
cu un avantaj  minim la vestiare+ bãieþii
lui Tãtãran au luptat în repriza secundã
pentru a conserva rezultatul. Asta în
contextul în care echipa gazdã+ care nu
mai avea nimic de pierdut+ a început
repriza mult mai determinatã+ profitând
ºi de retragerea oaspeþilor în  propria

jumãtate. Dar+ cu toate acestea cele mai
clare ocazii le-au avut oaspeþii+ prin
Sancira ºi Ronea+ în minutele 60+
respectiv 72.

Singura ocazie mai clarã a gazdelor
s-a consumat în minutul 81, cînd C.
Boitoº a centrat impecabil în faþa porþii,
numai cã Oltean de la numai 6 metri nu
a reuºit sã restabileascã egalitatea. Ce a
ieºit mai mult în evidenþã a fost prestaþia
centralului Dumuþa, care a arãtat car-
tonaºul galben cu foarte multã largheþe,
ambelor echipe în faze când nu se
impunea ºi a lãsat nesancþionate multe
faulturi în special în prima reprizã.
Aceasta a fost ºi concluzia antrenorilor
celor douã formaþii la finalul partidei. 

Elevii lui Tãtãran ºi-au trecut în cont
o nouã victorie+ spre mulþumirea ºi sa-
tisfacþia suporterilor prezenþi la stadion+
suporteri care ºi-au fãcut  simþitã
prezenþa pe toatã durata partidei. Iatã
cum cei puþini reuºesc sã facã atât de
mult+ pentru cei mulþi. 

Cu aceastã victorie echipa lui
Tãtãran a acumulat 20 de puncte, pe
când echipa lui Ioan Orosfoian ocupã
locul  11+ cu un total de 11 puncte. 

U

SeSo Câmpia Turzii obþine o nouã victorie
Unirea Ungheni - SeSo Câmpia Turzii 0 - 1 (0 - 1)

ineri+ 16octombrie+ Sala Sporturilor "Ioan
Stanatiev" din Câmpia Turzii a gãzduit prima ediþie
a Cupei PNL la fotbal+ competiþie dedicatã copiilor

cu probleme sociale.
PNL Câmpia Turzii+ reprezentat de Alexandru Socaciu ºi

Dorin Lojigan+ ºi Fundaþia Românã pentru Copii+ Comunitate
ºi Familie s-au implicat într-o activitate+ al cãrei scop a fost
ajutorarea tinerilor din Câmpia Turzii. Vreme de câteva ore+
copiii s-au luptat pe teren+ au învãþat ce înseamnã munca în
echipã ºi, nu în ultimul rând, au învãþat sã zâmbeascã. Pânã la
urmã+ competiþia a reuºit sã atingã cel puþin un obiectiv: acela
de a aduce bucurie în sufletul unor copii+ maturizaþi prea
devreme. I-am vazut pe copii bucurându-se ºi savurând
momentul victoriei+ aºa cum doar un copil ºtie sã o facã. La
final toate echipele au fost premiate cu medalii+ cadouri ºi
mingi de fotbal+chiar dacã învingãtoarea competiþiei a fost
echipa  "The best". 

"Este un eveniment special+ cu o tentã specialã+ chiar dacã
a fost organizat de PNL. Ne-am dorit sã organizãm aceastã
competiþie înaintea campaniei electorale+ pentru a nu politiza
evenimentul. La competiþie au participat copiii cu probleme
sociale+ de la nivelul municipiului Câmpia Turzii+ grupaþi în

patru echipe.La sfârºit vor primi diplome+ medalii+ cadouri ºi
o masã la restaurant. Ne dorim sã continuãm ºi pe viitor cu
astfel de acþiuni. În curând vom organiza ºi o competiþie de
ºah. Aºteptãm tinerii sã ia legãtura cu noi+ dacã au alte idei
sau dacã au propuneri" a declarat+ pentru Ziarul21+ preºedin-
tele PNL Câmpia Turzii+ Dorin Lojigan.

La acþiunea desfãºuratã la Câmpia Turzii au fost prezenþi
senatorul Marius Nicoarã+ Horia Uiorean+ deputat de Cluj+
dar ºi consilierii judeþeni+ Ioan Petran ºi Mihãiþã Szeplecan.
În aplauzele publicului spectator+ copiii au fost premiaþi de
organizatori+ fiind felicitaþi ºi încurajaþi atât de senatorul
Marius Nicoarã+ cât ºi de ceilalþi politicieni prezenþi la com-
petiþie.

V

Cupa PNL la fotbal$ activitate dedicatã 
copiilor cu probleme sociale

rezent la Cupa PNL+ senatorul
Marius Nicoarã a urmãrit
finala dintre "Galactici" ºi

"The Best"+ iar la sfârºitul+ aºa cum era
de aºteptat+ i-a premiat pe câºtigãtorii
competiþiei. Vãdit mulþumit de activi-
tatea desfãºuratã la Câmpia Turzii+
Marius Nicoarã a declarat  pentru Ziarul
21: "Evenimentul de astãzi a fost orga-
nizat la iniþiativa PNL Câmpia Turzii+ o
iniþiativã foarte aproape de sufletul
meu. De când  eram preºedintele
Consiliului Judeþean  am stimulat ca
aceºti copii sã fie integraþi ºi prin astfel
de acþiuni ºi activitãþi.Am susþinut

financiar aceastã acþiune+ o parte din
salariul meu de senator+ cred cã este
firesc sã avem grijã de copii+ mai ales
de cei  care nu au ºansã ºi trebuie sã
avem grijã+ evident+ ºi de cei vârstnici.
În perioada urmãtoare voi organiza
câteva întâlniri ºi cu oamenii în vârstã+
pentru a le afla problemele+ pentru a
gãsi soluþii ºi pentru a-i ajuta. Mã strã-
duiesc  ca la  nivelul acestui  oraº sã
avem un viitor. Fiind un oraº monoin-
dustrial am  generat un proiect de lege+
care se referã la parcuri industriale+ cu
facilitãþi deosebite pentru investitorii
care se aºeazã în astfel de parcuri indus-

triale. Cred+ de asemenea+ cã autostrada
care va trece pe aici+ va relansa econo-
mia acestui oraº ºi am convingerea cã în
mandatul pe care-l voi încheia peste trei
ani+ voi putea face un bilanþ pozitiv+
pentru oraºul pe care-l reprezint în cali-
tate de senator în Parlamentul
României. Sunt ºi voi fi periodic la
Câmpia Turzii+ am audienþe+ am ºi
iniþiative legislative. Pentru bugetul de
anul viitor+ mã voi bate pentru fonduri.
Nu fac multe promisiuni+ pentru cã
promisiunile se fac uºor ºi se respectã
greu. Eu voi demonstra+ eu nu promit+
sunt un om al faptelor ºi nu al vorbelor".

P
Marius Nicoarã$ despre prezent ºi viitor

n perioada 1-3 octombrie+ la Sala Sporturilor  din   Zalãu+
s-a desfãºurat ediþia a XII-a a Memorialului "Viorel Burde".
La Zalãu au fost prezenþi pugiliºti de valoare de la cluburile
din Arad+ Bihor+ Maramureº+ Harghita+ Olt+ Cluj ºi+ evi-
dent+ Zalãu. Alãturi de cluburile din þarã, la competiþie a

luat parte, ca de fiecare datã, ºi MAV SE Szolnok. La final, gruparea
maghiarã s-a declarat foarte mulþumitã de condiþiile de la Zalãu ºi ºi-a
manifestat dorinþa de a participa ºi la Cupa Meseºului, ce se va derula
în luna decembrie. Mulþumiþi s-au declarat ºi pugiliºtii de la CSM
Câmpia Turzii+ care au fãcut faþã unei competiþii puternice+ cu meciuri
spectaculoase. Cei  patru sportivi+ antrenaþi de Roºca Gheorghe ºi
Ionuþ Florin+ au evoluat în focul luptei ºi s-au descurcat de minune+
toþi patru reuºind sã urce pe podium. Coc Adrian+ proaspãt medaliat cu
bronz la un turneu internaþio-nal+a ocupat locul I+ la categoria 48 kg.
Pe prima treaptã a podiumului s-a aflat ºi Barb Sergiu+ la categoria 65
kg+ în timp ce Lãcãtuº Stelian ºi Deac Cãtãlin au ocupat locul II+ la ca-
tegoria 52 kg+ respectiv 64 kg. ªi pentru cã în spatele acestor  rezultate
se aflã multã muncã+ pugiliºtii CSM-ului ºi-au reluat deja antrena-
mentele zilnice+ cu gândul la urmãtoarea competiþie. Campionatul
Naþional Universitar+ finala pe þarã+ care va avea loc în perioada 23-29
noiembrie este noul obiectiv al talentaþilor sportivi+ care reprezintã cu
succes Câmpia Turzii.

Î

Noi medalii pentru karatiºtii 
din Câmpia Turzii

upã ce  sâmbãtã+ 10 octombrie+ au reuºit sã câºtige o
medalie de bronz la Cupa Campionilor+ karatiºtii din
Câmpia Turzii s-au  mobilizat+ atacând noi  medalii ºi în

cea de-a doua zi a competiþiei. Astfel+ Bândean Bianca a ocupat locul
III+ la categoria Kumite SS fete+ 15-17 ani < 57 kg+ iar antrenorul
echipei Torok Tivadar+ a reuºit sã termine pe locul II+ la categoria Kata
Sho bãieþi<18 ani. Competiþia+ organizatã de cluburile clujene Poli
Karate Club ºi Clubul Sportiv Universitar Politehnica, în colaborare cu
Federaþia Românã  de Karate WKC, Primãria ºi Consiliul Local ºi
Directia pentru Sport a Judetului Cluj ºi desfãºuratã la Sala Sporturilor
"Horia Demian"+ a reunit sute de sportivi din întreaga þarã,de toate ca-
tegoriile, cu vârste cuprinse între 7 ºi 35 de ani ºi a fost o reuºitã pen-
tru organizatori. Karatiºtii câstigãtori au fost recompensaþi la finalul
fiecarei probe cu diplome ºi cupe.

D

Reuºite pentru pugiliºtii CSM-ului

Tania ºi Paul, din nou pe podium
ediaºul a gãzduit duminicã, 11 octombrie, concursul naþion-
al de dans sportiv Cupa Mediaº 2009. Din întreaga þarã, la
competiþie au participat 234 de perechi de la 45 de cluburi.

Clubul de dans sportiv Potaissa din Turda  a participat cu douã perechi
ºi ambele au reuºit sã se califice în finalã. Perechea Doru Pop - Oana
Miron a obþinut locul 7 din 33 de perechi, iar perechea Tania Pop -
Oneþ Paul a urcat pe podium. ªi nu oricum, ci direct pe cea mai înaltã
treaptã, obþinând un frumos loc I la categoria lor de vârstã.

Urmãtoarea competiþie este una foarte importantã ºi va avea loc
peste aproximativ douã sãptãmâni la Timiºoara. E vorba de cupa
României, de unde reprezentanþii clubului sperã ca perechile pertici-
pante sã se întoarcã cu rezultate foarte bune.

În altã ordine de idei, având în vedere noul curent apãrut în dansul
sportiv ºi de societate - la nivel naþional - inclusiv prin organizarea a
tot mai multe competiþii de dans pentru adulþi, Clubul de dans Potaissa
a început un curs de dans de societate pentru adulþi. Cei care doresc sã
înveþe sã danseze sau pur ºi simplu sã se miºte ºi sã se simtã bine sunt
aºteptaþi la cursurile de dans de societate organizate în sala de sport a
Colegiului Naþional "Mihai Viteazul" în fiecare zi de luni, de la orele
20.00.

M
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A g e n þ i e  i m o b i l i a r ã  a t e s t a t ã  U N A I  -  M e m b r u  U N I M

Birou: Str. Laminoriºtilor, nr. 9, bl. G 80, ap. 5, Câmpia Turzii

Tel: 0264-366423; 0743-323178

Sediul social: C. Turzii, str. Dr. Ioan Raþiu nr. 40; 
J12/793/2005; CUI: 17311974; Cap. soc. 200 lei.

INTERMEDIERI 

VÂNZÃRI-CUMPÃRÃRI IMOBILE-TERENURI

DOCUMENTAÞII TEHNICE DE ÎNTABULARE

INTERMEDIERI / ÎNCHIRIERE / CONSULTANÞÃ JURIDICÃ GRATUITÃ

AGENÞIA IMOBILIARÃ IACOBIMOB

GARSONIERE
1. Vând gars. în C.Turzii, conf. I, st. 28 mp, 1 cam., buc.,
baie, hol, balcon închis, cont., g<f, finisatã, preþ 50.000 lei.
2. Vând gars. în C.Turzii, conf. II, 1 cam., buc., baie, g<f,
sep. gaz, termopane, uºã metalicã, preþ 48.000 lei, neg.
3. Vând gars. în C.Turzii, conf. II, 1 cam., buc., baie, hol,
nefinisatã, preþ 42.000 lei, neg.
4. Vând gars. în C.Turzii, conf. II, 1 cam., baie, g<f<p,
sep. gaz, termopan, uºã met.,finisatã, preþ 46.000 lei neg.
5. Vând gars. în C.Turzii, confort II, 1 cam., buc., baie,
hol, cont., convector, g<f<p, termopane, uºã met., st 21
mp, preþ 52.000 lei, neg.
6. Vând gars. în C.Turzii, conf. I, 1 cam., buc., baie, hol,
balcon închis, cont., nefinisatã, st 23 mp, preþ 56.000 lei,
neg.
7. Vând gars. în C.Turzii, conf. I, 1 cam., buc., baie, hol,
balcon închis, debara, cont. ct,  termopane, g<f<p laminat,
uºã met., st. 30 mp, preþ 62.000 lei, neg. 
8. Vând gars. în C.Turzii, conf. I, 1 cam., buc., baie, hol,
separare gaz, ct, termopane, g<f, izolatã exterior, st. 27
mp, preþ 63.000 lei neg.
9. Vând gars. în C.Turzii, conf. I, 1 cam., buc., baie, hol,
cãmarã, cont., nefinisatã, st 28 mp, preþ 63.000 lei.
10. Vând gars. în C. Turzii,  conf. II, 1 cam., buc. mãritã,
baie, hol, nefinisatã, preþ 68.000 lei, neg. 

APARTAMENTE 2 CAMERE
1. Vând ap. 2 cam. în C.Turzii, conf. I, semidec., st 48 mp,
2 cam., buc., baie, hol, balcon, g<f, semifinisat, preþ
95.000 lei, neg.
2. Vând ap. 2 cam., în C.Turzii, zonã centralã, conf. I,
semidec., 2 cam., buc., baie, balcon, cont., ct, termopane,
izolat ext., semifinisat, st. 50 mp, preþ 27.000 euro, neg.
3. Vând ap. 2 cam. în C.Turzii, conf. I, dec., 2 cam., buc.,
baie, hol, balcon, ct, cont., termopan, complet utilat, mobi-
lat, uºã metalicã, superfinisat, preþ 35.000 euro neg.
4. Vând ap. 2 cam. în C.Turzii, cf. I, semidec., 2 cam.,
buc., baie, hol, balcon închis, sep. gaz apã, ct, g<f<p lam-
inat, inst. sanitare ºi el. noi, finisat, st 60 mp, preþ 95.000
lei, neg.
5. Vând ap. 2 cam. în C. Turzii, conf. II, 2 cam., buc., baie,
hol, debara, cont., ct, geamuri ºi uºi termopan, g<f<p, uºã
met., preþ 110.000 lei, neg.
6. Vând ap. 2 cam. în C.Turzii, conf. II, 2 cam., buc., baie,
hol, debara, contorizat, ct, g<f<p, inst. sanit. noi, finisat,
preþ 98.000 lei neg.
7. Vând ap. 2 cam. în C.Turzii, conf. I, semidec., st 54 mp,
2 cam., buc, baie, cãmarã, balcon, sep. gaz-apã, ct, ter-
mopane, g<f<p, finisat, preþ 32.000 euro neg.
8. Vând ap. 2 cam., în C.Turzii, cf. I, semidec., 2 cam.,
buc., baie, hol, debara, balcon, cont., ct,  semifinisat, st 50
mp, preþ 115.000 lei, neg.
9. Vând ap. 2 cam. în C.Turzii, zona centralã, conf. II, 2
cam., buc., baie, hol, debara, cont., ct, g<f<p,  termopane,
uºã met., preþ 95.000 lei, neg.
10. Vând ap. 2 cam., în C.Turzii, conf. I, semidec., st 54
mp, 2 cam., buc., baie, hol, cãmarã, balcon închis, conto-

rizat, ct, g<f, termopan, finisat, preþ 33.000 euro neg.

APARTAMENTE 3 CAMERE
1. Vând ap. 3 cam. în C.Turzii, conf. I, semidec., 3 cam.,
buc., baie, hol, debara, balcon, g<f, cont., ct, lambriuri,
parchet lemn, uºã metalicã, preþ 145.000 lei, neg.
2. Vând ap. 3 cam. în C.Turzii, conf. I, dec., 3 cam., buc.,
baie, cãmarã, balcon închis, cont., ct., g<f, izolat, uºã me-
talicã, preþ 155.000 lei, neg. 
3. Vând ap. 3 cam., în C.Turzii, 3 cam., buc., baie, hol,
cont., ct, modif. int., st 80 mp, întabulat, preþ 45.000 euro,
neg. 
4. Vând ap. 3 cam., în C.Turzii, cf. I, dec., 3 cam., buc,
baie, sep. gaz, ct, termopane, g<f, uºã metalicã,  st 66 mp,
preþ 165.000 lei, neg.
5. Vând ap. 3 cam., în C.Turzii, conf. II, semidec., 3 cam.,
buc., baie, debara, st 58 mp, nefinisat, preþ 33.000 euro,
neg.
6. Vând ap. 3 cam., în C.Turzii,  zona centralã, conf. I,
semidec., 3 cam., buc, baie, balcon, hol, sep. gaz, ct,
g<f<p, finisat, întabulat, preþ 46.000 euro, neg.
7. Vând ap. 3 cam., în C.Turzii, conf. I, decomandat, 3
cam., buc., baie, hol, 2 balcoane închise, ct, g<f<p, ter-
mopane, uºã metalicã, finisat, st 81 mp, preþ 42.000 euro,
neg.
8. Vând ap. 3 cam., în C.Turzii, conf. I semidec., 3 cam.,
buc., baie, balcon, beci, cont., g<f<p, baie finisatã, cont.,
ct, uºi int. schimbate, uºã metalicã, st. 70 mp, preþ 38.000
euro.
9. Vând ap. 3 cam., în C.Turzii, 3 cam., buc., baie, hol, bal-
con, cont., ct, g<f, nefinisat, preþ 120.000 lei fix.
10. Vând ap. 3 cam. în C.Turzii, conf. I dec., 3 cam., buc.,
2 bãi, 2 balcoane, debara, cãmarã, pivniþã, cont., ct, ter-
mopane, uºã metal, preþ 48.000 euro, neg.

CASE ÎN C. TURZII
1. Vând casã în C.Turzii, cu etaj: Parter 1 cam., buc.; Etaj:
2 cam., baie; cãmarã, pivniþã, magazie, recent finisatã,
g<f<p, ct, termopane, curte, anexe, st 400 mp, preþ
200.000 lei.
2. Vând casã în C.Turzii, 3 cam., buc., baie, hol, garaj,
curte, st. 4 ari, preþ 200.000 lei.
3. Vând casã în C.Turzii, 1 cam., buc., gaz, curent, apã, st
320 mp, preþ 32.000 euro, neg.
4. Vând casã în C.Turzii, 1 cam., buc., gaz, curent, apã, st
150 mp, preþ 80.000 lei, neg.
5. Vând casã în C.Turzii, 5 cam., 2 buc., baie, cãmarã, 2
beciuri, garaj, spaþiu com. separat, st 800 mp, preþ 300.000
lei.
6. Vând casã în C.Turzii,  2 cam., buc., hol, baie, pivniþã,
anexe gosp., st 300 mp, preþ 130.000 lei.
7. Vând casã în C.Turzii, zona centralã, 2 cam., buc., baie,
cãmarã, pod, pivniþã, garaj, terasã, toate utilitãþile, curte,
anexe gosp., preþ 300.000 lei, neg.
8. Vând casã în C.Turzii, 4 cam., buc., baie, cãmarã,
pivniþã, anexe gosp., 800 mp grãdinã, gaz, curent, apã,
superfinisatã, st 1100 mp, preþ 55.000 euro neg.

9. Vând casã în C.Turzii, cu etaj: demisol: garaj<pivniþã;
parter: sufragerie, buc., baie, cãmarã, casa scãrii; etaj:3
dormitoare, balcon, st. 300 mp, preþ 190.000 lei neg.
10. Vând casã în C.Turzii, 3 cam., buc., hol, loc pt. baie,
curte, anexe, st 1500 mp, preþ 240.000 lei.

CASE LA ÞARÃ
1. Vând casã la þarã, 3 cam., cãmarã, gaz, curent, apã,
anexe, 10 ari grãdinã, preþ 50.000 lei neg.
2. Vând casã la þarã, 1 cam., buc., baie, hol, cãmarã, gaz,
curent, apã, curte, st 250 mp, preþ 46.000 lei, neg.
3. Vând casã la þarã, 3 cam., hol, verandã, cãmarã, beci,
anexe gosp., gaz, curent, apã, grãdinã, pomi fructiferi, st.
800 mp, preþ 80.000 lei, neg. 
4. Vând casã la þarã, 5 cam., buc., verandã, baie, anexe,
gaz, curent, apã, 20 ari teren, preþ 28.000 euro, neg.
5. Vând casã la þarã, 4 cam., buc., cãmarã, beci, anexe
gosp., gaz, curent, apã, st 500 mp, preþ 100.000 lei neg.
6. Vând casã la þarã, 1 cam., buc., baie, anexe, curent ºi
apã, gazul la poartã, st 700 mp, preþ 50.000 lei, neg.
7. Vând casã la þarã, 3 cam., buc., cãmarã, hol, anexe, gaz,
curent, apã, st 15, preþ 70.000 lei, neg.
8. Vând casã la þarã, 2 cam., living, buc. mare, baie,
cãmarã, gaz, curent, apã, g<f<p, termopane, modificãri
interioare, pivniþã, curte, anexe, st. 10 ari, preþ 110.000 lei,
neg. 
9. Vând casã la þarã, 2 cam., hol, cãmarã, buc. în curte,
curent, apã în curte, anexe, grãdinã, pomi fructiferi,
st.1150 mp, preþ 18.500 euro, neg.
10. Vând casã la þarã, 2 cam., buc., cãmarã, apã, gaz,
curent, anexe, st 700 mp, preþ 105.000 lei neg.

TERENURI
1. Vând teren în C.Turzii, cart. Viitorului, 3500 mp, parce-
labil câte 600 mp, pt. c-þie case, toate utilit., plan c-þie, cf,
preþ 18 euro/mp.
2. Vând teren în C.Turzii, str. Gh. Bariþiu, 3000 mp,
pretabil c-þie casã, halã, depozit, toate utilit., canalizare,
preþ 18 euro/mp. 
3. Vând teren între C.Turzii-Luna, 2000 mp, la E60, front
20 m, toate utilit. în apropiere, preþ 19 euro/mp. 
4. Vând teren în C.Turzii, cart. Sâncrai, st. 1500 mp,
intravilan, preþ 25 euro/mp.
5. Vând teren lângã Petrom Turda, spre Alba Iulia, la E 81,
2 ha, pretabil pt. c-þie pensiune, halã, depozit, utilit. în
apropiere, preþ 9 euro/mp.
6. Vând teren în Ocoliºel, jud. Alba, st 612,5 mp, cu
cabanã neterminatã, preþ 8.000 euro, neg.
7. Vând teren în Poiana, zona Racoºa, st. 600 mp, intravi-
lan, preþ 25 euro/mp.
8. Vând teren între Luduº-Cheþani, 2 ha parcelabil, 1 ha la
E 60, front la stradã 50 m, preþ 8 euro/mp.
9. Vând teren la 5 km de C.Turzii, la ºosea, 20 ha comasat,
la ºosea, pârâu, pãdure, ideal c-þie cabanã, casã, utilit., preþ
8 euro/mp.
10. Vând teren în C. Turzii, cart. ªarât, st 600 mp, intra-
vilan, plan c-þie, preþ 100.000 lei (37 euro/mp)

GARSONIERE
* Vând garsonierã confort II, et. II, sepa-
rare gaz, preþ 50.000 lei.
* Vând garsonierã confort I, C.Turzii, cen-
tral, et. II, preþ 100.000 lei.
* Vând garsonierã confort I, C.Turzii, zona
blocuri, parter, 31 mp, 75.000 lei.
* Vând garsonierã confort II, C.Turzii,
et.IV, zona blocuri, preþ 35.000 lei.
* Vând garsonierã confort I, C.Turzii, et.
II, convector, preþ 70.000 lei.

APARTAMENTE 2 CAMERE
* Vând ap. 2 cam., C.Turzii, zonã centralã,

et. IV, preþ 125.000 lei.
* Vând ap. 2 cam., C.Turzii, zona blocuri,
et. II, decomandat, cf, preþ 140.000 lei.
* Vând ap. 2 cam., C.Turzii, zonã centralã,
parter, finisat, preþ 120.000 lei.
* Vând ap. 2 cam., Turda, mr. III, et. IV,
nefinisat, preþ 80.000 lei.
* Vând ap. 2 cam., C.Turzii, zona blocuri,
parter, finisat, preþ 95.000 lei.

APARTAMENTE  3 CAMERE
* Vând ap. 3 cam., Turda, decomandat, et.
IV, finisat, preþ 40.000 euro.
* Vând ap. 3 cam., Turda, mr. I, et. IV, cu

cf., izolat, preþ 45.000 euro.
* Vând ap. 3 cam., C.Turzii, cu garaj-
40.000 euro, fãrã garaj-38.000 euro.
* Vând ap. 3 cam., C.Turzii, zona blocuri,
et.I, preþ 165.000 lei.
* Vând ap. 3 cam., C.Turzii, zona blocuri,
et. III, finisat, preþ 40.000 euro.

APARTAMENTE 4 CAMERE
* Vând ap. 4 cam., C.Turzii, et. II, nefin-
isat, preþ 42.000 euro.
* Vând ap. 4 cam., C.Turzii, et. I, finisat,
preþ 210.000 lei, neg.
* Vând ap. 4 cam., Cluj-Napoca, zona

Mãnãºtur, garaj, beci, preþ 135.000 euro

CASE
* Vând case în C.Turzii-Turda ºi împreju-
rimi, la preþuri negociabile.

TERENURI
* Vând terenuri intravilane ºi extravilane,
locuri de casã ºi terenuri agricole, la preþuri
negociabile.

CHIRII
* Închiriez case-apartamente ºi spaþii co-
merciale.

Agenþia imobiliarã ELIS
Câmpia Turzii str. A. Iancu nr. 32, Tel. 0264-365800, 0747-696137. CIF 16013929, J12/3599/2003; Capital social 200 lei
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GARSONIERE 
* Vând gars. mobilatã, conf. I,
27,30 mp, întabulatã, balcon
închis, ct<g<f, separare gaz,
luminã, apã, canalizare, pivniþã,
pe str. Baladei, nr. 7, bl. 1RA, ap.
18, Opriºani, preþ 22.000 euro
neg. Tel. 0264-316581.

APARTAMENTE 1 CAMERÃ

* Vând ap. 1 cam., buc., baie, hol,
cãmarã, beci din cãrãmidã, zona
centralã. Tel. 0721-205663 sau
0721-288403.

APARTAMENTE 2 CAMERE
* Vând ap. 2 cam. în Turda, str.
Dr. Ioan Raþiu, nr. 21, ap. 32,
conf. I, decomandat, 53 mp, et. 4,
acoperiº izolat, uºã metalicã,
zugrãvit, liber, preþ neg. Tel.
0757-069296.
*  Vând ap. 2 cam., decomandat,
izolat, termopane, zonã centralã,
str. Libertãþii, preþ 135.000 lei.
Tel. 0748-989096.
* Vând ap. 2 cam, st 54 mp, fi-
nisat. Tel. 0754-394037.

* Vând ap. 2 cam., termopane,
parchet, centralã, et. 2, micro I, cu
sau fãrã garaj, preþ neg. Tel. 0744-
893305.
* Vând ap. 2 cam., central, liniºtit,
bloc izolat, 16 ap., amenajat, ter-
mopane, uºã metalicã, cãrãmidã,
garaj, preþ neg. Tel. 0264-314975.
* Vând ap. 2 cam. în Turda, micro
II, str. Constructorilor, ct., uºã
metalicã, et. 1, nefinisat, conf. I, st
45 mp, preþ 110.000 lei neg. Tel.
0741-012121 sau 0766-776761.
* Vând ap. 2 cam. în Turda,
g<f<p<uºã metalicã, termopane,
izolat, ct. în cupru, situat în micro

III, aproape de piaþa agro ºi ultima
staþie din micro III, preþ neg. Tel.
0758-780366 sau 0741-695530.
* Vând ap. 2 cam., termopane, uºã
metalicã, ct., zugrãvit, modificãri
interioare, instalaþii sanitare noi,
izolat, liber, ocupabil imediat,
zonã bunã, meritã vãzut, preþ neg.
Tel. 0749-318357 sau 0749-
617137.
* Vând ap. 2 cam., conf. I, et. 3,
semidecomandat, mobilat, finisat,
termopane, zonã liniºtitã, micro I,
st 50 mp, sau schimb cu garson-
ierã < diferenþa, preþ 139.000 lei,
Tel. 0745-354942.
* Vând ap. 2 cam., decomandat,
ultrafinisat, termopan, g<f<p, uºã
met., mr. II, C. Victoriei nr. 25, bl.
B8, etj. II, ap. 18. Tel. 0752-
694278, 0754-396398.

APARTAMENTE 3 CAMERE

* Vând ap. 3 cam., semidecoman-
dat, micro I, et. 2, finisat, preþ
30.000 euro neg. Tel. 0264-
315447 sau 0748-193444.
* Vând ap. 3 cam., modificat,
g<f<p, ct., termopane, uºã meta-
licã, et. II, mr. I, interfon, tv.
cablu, renovat 2007, pret 35.000
euro. Tel. 0755-585288.
* Vând ap. 3 cam., dec., 2 bãi, 2
balcoane, garaj, str. Lotus nr. 20,
Bl. A8, sc. A, ap. 10, întabulat,
preþ 45000 euro neg. Tel. 0754-
386563.

CASE
Anunþ 15 ap. * Vând casã cu 4
camere, hol, bucãtãrie, baie, beci,
alte dependenþe în zona centralã
din municipiul Turda. Suprafaþa
construitã 212 mp ºi curte 55 mp.
Posibilitate de reorganizare
internã. Tel. 0264-354056.
* Vând casã cu etaj în M. Viteazu,
5 cam., 2 buc., baie, anexe, curte
mare ºi 7 ari grãdinã, ocupabilã
imediat, stare f. bunã, întabulatã,
acte la zi, preþ 55.000 euro.
Accept variante. Tel. 0755-

585288.
* Vând casã la 5 km. de Turda, 35
km. de Cluj, în Sãnduleºti, nr.
225, la ieºire spre Cheile Turzii,
zonã liniºtitã, 3 cam., utilitãþi,
apã, curent, gaz, tel., internet,
suprafaþã 2000 mp, front la stradã
27 m, întabulatã, preþ 145.000 lei
neg. Tel. 0264-280310 sau 0727-
390293.
* Vând casã, 2 cam. 6/4, hol 7/3,
buc., baie, cãmarã, curte, casã din
cãrãmidã nouã, termopane, gaz,
curent, apã, preþ neg. Tel. 0741-
169146.
*Vând casã în Turda sau schimb

cu ap. 2 cam. confort I, zona
micro II sau III <diferenþa, casa
conþine 2 cam. < 1 cam. nefi-
nisatã, demisol, buc., baie,
cãmarã, hol, încãlzire centralã,
termopane, construcþie 80 mp,
totalã 410 mp din cãrãmidã 1979,
zonã liniºtitã, aproape de centru,
str. Castanilor, preþ 190.000 lei
neg. Tel. 0757-903161.
* Vând sau schimb cu ap. casã 4
cam., buc., 2 bãi, cãmarã, hol, 2
terase, garaj, st 616 mp, construiþi
150 mp; vând ladã frigorificã cu 5
sertare, preþ neg. Tel. 0753-
921768, 0264-313902.
* Vând casã zona Turda Nouã, din
cãrãmidã, compusã din 2 cam.,
buc., baie, cãmarã, curte ºi grã-
dinã în suprafaþã totalã de 500
mp, preþ neg. Tel. 0740-116299
sau 0745-237161 sau 0264-
324525.
* Vând casã în Turda, str. G.
Coºbuc, zonã centralã, douã
camere, bucãtãrie, baie, beci, pod,
magazie, terasa, acces maºini,
posib. privatizare. Tel. 0264-
316393, 0744-803018.
* Vând casã în Frata, str. Centru,
nr. 390, cu toate utilitãþile: apã,
gaz, curent < anexe gospodãreºti.
Tel. 0720-083997.
* Vând urgent casã în Turda, 3
cam., buc., baie, cãmarã, verandã
<anexe, preþ 180.000 lei Tel.
0264-312215.
* Vând casã în Turda, str. Traian,
st 2000 mp, parter cu 2 cam., li-

ving 60 mp, buc., baie, beci, la
mansardã 2 dormitoare, hol ºi 2
bãi, utilitãþi, g<f<p, garaj, preþ
neg. Tel. 0745-317152, 0722-
247891.
* Vând în Câmpia Turzii casã cu
etaj, pe fiecare nivel 3 cam., buc.,
terasã, baie, cãmarã, mai existã
garaj tablã, anexe, curte, pivniþã,
locaþia central, lânga teren tenis.
Tel. 0767-747118.
* Vând casã în Turda, zona cen-
tralã, 3 cam., baie, cãmarã, buc.,
hol, curte, anexe, grãdinã 300 mp.
Tel. 0264-367850, 0721-081985.
* Vând sau schimb casã în comu-
na Luna, nr. 541/A, cu ap. 3 cam.,
în Câmpia Turzii < diferenþa,
parter locuibil 120 mp, uºi < gea-
muri termopan, g<f<p, apã, gaz,
curent, tv cablu, teren 700 mp <
anexe, construcþie 2001, preþ
65.000 euro, informaþii la adresã
sau la tel. 0743-435420.
* Vând casã 2 cam., toate utilit.,
10 ari grãdinã în cart. Primãverii
sau schimb cu ap. 2 cam.< dife-
renþã, preþ 230.000 lei. Tel. 0746-
582222 sau str. Lucian Blaga 19.
* Vând casã în Turda, str. Romanã
nr. 19, 2 cam., buc., baie, cãmarã,
pivniþã, acte în regulã. Tel. 0747-
621771.
* Vând casã în Turda, str.
Sãnduleºti nr. 62, 2 cam., buc.,
cãmarã, verandã, hol, pivniþã în
curte, gaz, luminã, apã, grãdinã, st
800 mp, acte în regulã, ocupabilã
imediat, preþ neg. Tel. 0749-
171927, 0724-439826.
* Vând casã în Turda Nouã, Tel.
0744-243317 sau 0264-311273.
* Vând sau schimb casã, 2 cam.,
buc., baie, curte cu încã o familie
în curte, str. Mihai Eminescu, nr.
23, centru. Tel. 0742-606565.
* Vând urgent casã 2 cam., buc.,
baie, canalizare, 1000 mp teren,
anexe, singur în curte. Tel. 0757-
622458.
* Vând casã 2 cam., buc., baie,
hol, cãmãri, beci, anexe, teren 540
mp, Turda, str. Horticulturii 1 A
sau schimb cu ap. 2 cam. sau 3
cam., conf. I, zonã bunã, preþ
120000 lei. Tel. 0740-085402.
* Vând casã în Turda, str. Gen.
Dragalina, nr. 74, preþ neg. Tel.
0747-234794 sau 0747-872939

sau 0364-107234.
* Vând sau dau în chirie clãdire
nouã, în Câmpia Turzii, parter
135 mp, salã pt festivitãþi, pro-
ducþie, etc., et. 5 cam., mansardã,
5 camere cu baie propie, accept ºi
colaborare. Tel. 0744-517975.
* Vând vilã duplex în Turda, la
etaj: 4 dormitoare, 2 camere de
studiu, 3 holuri, 2 bãi, 2 balcoane,
parter: 2 sufragerii mari, 2
bucãtãrii mari, 2 bãi, 2 cãmãri, 2
debarale, 4 holuri, 2 beciuri
locuibile, apã, gaz, luminã, 2 CT,
1 garaj, grãdinã, anexe, finisatã.
Tel. 0264-321643 sau 0747-
596767.

ÎNCHIRIERI
* Închiriez garsonierã mobilatã, tv
cablu, internet, termopane, ct., et.
1, cabinã duº, loc parcare, totul
nou, zona Materna, preþ 110 euro.
Tel. 0743-780146.
* Închiriez garsonierã izolatã, uºã
metalicã, termopan, ct., g<f<p,
mobilier nou, combinã frigorificã,
maºinã de spãlat automatã,
aragaz, hotã, toate în garanþie ºi
tv., preþ 500 lei/lunã < 500 lei

garanþie. Tel. 0740-508585.
* Închiriez ap. în Câmpia Turzii,
zona blocuri, et. 2, mobilat, preþ
neg. Tel. 0264-368917 sau 0721-
368711.
* Închiriez ap. 2 cam conf. II, uºã
metalicã, geamuri termopan, ct.,
pe duratã lungã, preþ 110
euro/lunã. Tel. 0740-255668.
* Închiriez ap. 2 cam., micro III,
visavi de Kaufland, parter, mobi-
lat ºi utilat complet, posibilitate
de parcare. Tel. 0754-929896.
* Dau în chirie ap. 2 cam., ct., uºã
metalicã, semimobilat, preþ 500
lei neg. Tel. 0753-364896.
* Închiriez ap. 3 cam., Turda, str.
Libertãþii, et. 1, ct., nemobilat,
Tel. 0747-466359.
* Închiriez ap. 3 cam., dec., buc.,
2 bãi, 2 balcoane, ct, contorizat,
zugrãvit, g<f, zonã centralã,
nemobilat, preþ neg. Tel. 0751-
284630 sau 0754-931313.

SPAÞII COMERCIALE
* Închiriez spaþiu în zona centru,
st 20 mp, utilat, mobilat, ter-
mopan, grup sanitar, ideal pt.
sediu firmã, prestãri serv., cabi-
net, etc., preþ 200 euro/lunã. Tel.
0264-312292 sau 0766-253842.

* Închiriez spaþiu com. în Turda,
zona centru, la stradã, suprafaþã
25 mp, separare curent, renovat,
termopane, preþ 500 lei/lunã. Tel.
0740-485671.

Vând urgent ap. 2 cam. în
C. Turzii, central, parter,
ultrafinisat, CT, parchet,
mobilat ºi utilat modern,
preþ 120000 lei uºor neg.
Tel. 0728-127787.

Vând ap. 1 camerã, 37 mp, cu
toate utilitãþile, termopane,
uºã metalicã, centralã, în
blocul de la  chimice, preþ
65.000 lei. Tel. 0745-015898,
0742-250099.  

În conformitate cu OUG 195/2005, privind protecþia mediului, apro-
batã prin Legea 265/2006, cu modificarile ºi completãrile ulterioare ºi
Ord. 1798/2007, SC MAXIALIMENT COMERÞ SRL TURDA
anunþã începerea demersurilor în vederea obþinerii autorizaþiei de
mediu pentru obiectivul "Preparate din carne" din localitatea Turda,
str. Clujului FN. Eventualele sugestii ºi reclamaþii se vor depune la
sediul APM Cluj, Calea Dorobanþilor, nr. 99, în zilele de luni, între
orele 8.30-18.30; marþi, miercuri, joi, vineri, între orele 8.30-16.30.

Agenþia pentru protecþia mediului Cluj anunþã publicul interesat
asupra deciziei etapei de încadrare de a nu solicita încadrarea evaluãrii
de impact asupra mediului pentru proiectul "Investiþie nouã-construcþii
industriale ºi tehnologie staþie de betoane, amplasat în Turda, str.
Câmpiei fn, jud. Cluj, beneficiar SC Gentilia Construct SRL, necesarã
pt. obþinerea acordului de mediu. Informaþiile privind potenþialul
impact asupra mediului al proiectului propus, pot fi consultate la se-
diul agenþiei APM Cluj, Calea Dorobanþilor nr. 99 ºi la sediul SC
Gentilia Construct SRL, str. Vasile Goldiº nr. 2, Câmpia Turzii, jud.
Cluj, în zilele de luni-joi, între orele 08.30-16.30 ºi vineri între orele
08.30-14.00. Observaþiile publicilui se primesc zilnic la sediul APM
Cluj, în termen de 10 zile lucrãtoare de la publicare.

Vând urgent ap. 3 camere,
confort 2,  48mp, renovat, g+f,
centralã, uºã metalicã,  preþ
29.000 euro, uºor negociabil. 
Tel. 0745-015898, 0742-
250099. 

Vând casã în Turda, str.
Viºinului nr. 22. Tel. 0745-
982560.

Vând ansamblu format din 3 case (3 camere, 2 camere, 6 camere), buc+ baie+ cãmarã+ beci+ pod+ hol + terasã-
la fiecare, spaþiu comercial cu vad format (3 sãli cu toate dotãrile, terasã, ultramodern), curte ºi grãdinã, ST 2000
mp, super-finisat, decorativã, lavabilã, g+f+p, internet, totul nou, Preþ 200000 euro. Tel. 0740-787369.

Caut colegã de apartament (în
chirie) în Micro I. Relaþii la tel.
0755-203755.

Închiriez depozit frigorific
150 mp. Tel. 0745-982560.

Vând casã la curte comunã, pe str. George
Coºbuc nr. 2 A, 2 camere, buc., baie, hol
mare, construcþie nouã, parchet, gresie,
faianþã, termopan. Tel. 0741-169146.

Vând sau închiriez spaþiu
comercial pe str. G. Coºbuc
nr. 2 A, Pizzeria Eugenia,
amenajatã, cuptor pizza,
mese, scaune, frigidere ºi
malaxor. Tel. 0741-169146.



TERENURI
* Vând 5600 mp teren pt. cabanã,
pe partea dreaptã a ºoselei spre
Valea Ierii, vis a vis de unitatea
militarã Poruþ, la moara de
pãdure, cu cf, cadastru ºi întabu-
lat; vând 3500 mp teren intravilan
în C.Turzii,. str. N. Titulescu nr.
70, întabulat, preþul pieþei. Tel.
0742-881494 sau 0364-100230.
*  Vând pãmânt 385 mp, pentru
construcþie cabanã la Vidolm, 11
euro/mp neg. Tel. 0744-596254.

* Vând 4 ari teren agricol pt.
zarzavat în Bãdeni (Dinyes), preþ
600 lei. Tel. 0264-313059.
* Vând teren pt. casã, 400 mp, C.
Turzii, zona centralã, lângã
terenul de tenis. Tel. 0767-
747118.
* Vând 1000 mp grãdinã în cart.
Primãverii, intravilan, front la
stradã 25 m, utilit. la stradã ºi
garaj din cãrãmidã cu groapã, pe
str. Tineretului, preþ neg. Tel.
0740-508585.
* Vând grãdinã < livadã,  pentru
c-þie casã, cabanã, în Sãnduleºti,
suprafaþã 1546 mp, front la stradã
15 m, zonã liniºtitã, la ieºire spre
Cheile Turzii, la 1 km lac de pes-
cuit, întabulat, utilat la poartã,
preþ 65.000 lei neg. Tel. 0264-
280310 sau 0727-390293.
* Vând teren intravilan situat în
Turda Nouã cu utilitãþi ºi cf la zi,
preþ 180.000 lei. Tel. 0728-
315414.
* Vând teren intravilan 2140 mp,
nr. 326, vizavi cu biserica refor-
matã, loc. Cãlãraºi nr. 14, Cluj.
* Vând teren loc de casã, în comu-
na Mihai Viteazu, 11 ari cu
lãþimea de 12,5 m, întabulat. Tel.
0740-781800.
* Vând teren intravilan în  com.
Mihai Viteazu, loc de casã, preþ 7
euro mp neg. Tel. 0765-270650.
* Vând 2.700 mp teren pentru

construcþii, intravilan, utilitãþi în
teren, întabulat, cu CF, în trei
parcele de 900 mp cu numere
topografice, situat în Turda Nouã
- Saline, actual ocupat cu vie pe
ºpalieri ºi pomi, zonã cu mult
spaþiu verde, preþ 25 euro/mp neg.
Tel. 0264-311485.
*Vând urgent 12 ari teren intravi-
lan, loc pt casã sau cabanã, ofer
titlu de propietate, în com. Mihai
Viteazu, front 18 m, facilitãþi: apã,
gaz, curent, canalizare 4 m, preþ
neg. Tel. 0744-782741.
* Vând teren intravilan în Tureni,
la DN1 sau la 500 m de DN1, în
suprafaþã de 4000 mp, respectiv
1300 mp ºi 1500 mp în Vâlcele la
ºoseaua DN1 lângã lacuri, bun
pentru orice construcþie, preþ neg.
începând cu 20 euro/mp. Tel.
0763-774445.
* Vând teren pt. c-þie casã în
Poiana-Racoºa, situat în rândul 4,
front 15 m, 600 mp întabulat,
utilit. în apropiere, preþ 6900 euro,
neg. Tel. 0749-336124, 0758-
568448.
* Vând teren cu grãdinã 2755 mp,
posibilitate 2 parcele, întabulat,
intravilan, douã fronturi 14 mp ºi
16 mp, Turda str. Sãnduleºti, nr.
86, Tel. 0264-317532, 0745-
037653.

VÂNZÃRI  DIVERSE
* Vând mobilã de camerã, dulap
pt. haine cu vitrinã, masã cu 4
scaune, canapea 2 persoane ºi
covor persan de 3/4, preþ neg. Tel.
0740-508585.
* Vând 12 tone grâu consum de la
staþiunea agricolã Turda, preþ 0,6
lei/kg, Tel. 0264-311485.
* Vând maºinã de cusut electricã,
preþ neg. Tel. 0757-622458.
* Vând mobilier magazin, vin de
casã alb, þuicã de prune, tub oxi-
gen alimentar, diferite ambalaje,
navete cu sticle de cola, pepsi,
bere. Tel. 0744-567101.
* Vând telefoane mobile, modele
de colecþie: Nokia, 5110, 6210,
6150, 6510, 3410, 3510 i, 3210,
8210, 6230 i, 9300, 9300i, e 90,
Siemens: Cx70, Cx65, A50, A59,
Motorola: C118, D520, Talk
About, Samsung, L6, multe alte
modele, începând cu 20 lei, seri-
ozitate, Tel. 0745-660221.
*  Vând pompã de stropit în grã-
dinã, maºinã de cusut Singer,
pompã de apã pentru curte, cu
motor, o parabolicã ºi 1 caruþ pt.
gospodãrie, 1 aragaz cu 4 ochiuri
în stare perfectã, preþ neg. Tel.
0747-596767, 0264-321643.
* Vând sobã tip Varna- Bulgaria
emailatã, cu horn emailat, se
poate folosi ºi pt. lemne. Tel.
0771-577146.
* Vând betonierã de un an în
garanþie ºi 2000 de cãrãmizi de
ºamotã în stare bunã, betoniera
800 lei ºi cãrãmida 0,40
bani/bucata. Tel. 0726-300856.
* Vând convector pt. sobã de ter-
acotã Coriþa. Meritã vãzut, preþ
neg. Tel. 0744-270485.
* Vând materiale de construcþii,
cãrãmidã de Câmpia Turzii, þigle,
gresie, eternitã, preþ neg. Tel.
0745-928857 sau 0748-665764.
* Vând 8 telefoane mobile pentru
piese de schimb, preþ 200 lei
toate; vând 90 monede româneºti
ºi 20 monede strãine, preþ 100 lei
toate; cahle de teracotã la 100 lei
toate, 2 televizoare pt. piese de
schimb la 100 lei amândouã ºi o
ladã frigorificã la 100 lei. Tel.
0740-327248.
* De vânzare maºinã de cusut
funcþionabilã, vechime 120 ani,
marca Singer cu pedalã, ºi calcu-
lator P 3-4, funcþionabil, mouse,
tastaturã, monitor, staþie ºi boxã,
preþ neg. Tel.0722-247891.
* Vând vanã de 1,70, toaletã,
modul buc., covor persan
2,50/3,50 m, cabinã duº, ºurã ºi
grajd, coteþe din lemn, porumb
ºtiuleþi de 2 ani cu 0,45 lei/kg. Tel.
0740-932781.
* Vând vanã din fontã 1,70 cm,
aparat de sudurã 220-380 v, stâlpi
pentru gard 2,20m/5, 2 mese cal-
culator noi, cântar 100 kg, cauciu-
curi noi 195x70x15, parchet din
stejar 2.70mp, motor electric
5,5kw, panouri furnerate cu furnir
stejar 120x60x1,6 cm, pise
camion frumoasa americana 3,5T.
Tel. 0744-678668 sau 0264-
311322.
* Vând în C. Turzii þiglã nouã,
chiuvetã pt. baie ºi vas WC. cu
bazin pentru baie, þiglã nouã, tera-
cotã pt. sobã tip papuc, yunkers,
preþ neg. Tel. 0745-433848.
* De vânzare materiale de cons-

trucþii: eternitã, þiglã din
demolãri, 400 buc., cãrãmidã de
Câmpia Turzii tip biscuit, gresie
nouã, preþ accesibil, acceptabil.
Tel. 0745-928857 sau 0748-
665764.
* Vând þiglã de C. Turzii în stare
bunã, sobã încãlzit emailatã, albã,
congelatoare, vitrine frigorifice
orizontale ºi verticale, cântar
electleiic 15 kg, boyler electric
20l ºi 80 l, râºniþã cafea pt. maga-
zin, mobilier comercial, case mar-
cat, cântar, haine second hand
import pentru sezon, toamnã-
iarnã, umeraºe, preþ neg. Tel.
0753-562433.
* Vând sobã teracotã în 5 colþuri,
sobã de fontã pt încãlzit, coºer
porumb, scarã pentru pod de 4 m,
geamuri ºi uºi diferite dimensiuni,
uºã stejar, vane fontã de 1,7 ºi 2
m, mobilã bucãtãrie 7 corpuri <
masã cu 4 scaune, chiuvetã inox
cu scurgãtor pe dreapta. Tel.
0728-287510.
* Vând urgent combinã Artic de
324 l, cu 2 compresoare, în
garanþie, preþ 950 lei neg. Tel.
0747-573049.
* Vând ap. de sudurã profesional
la 220V, cu diode, furtune de
sudurã autogen<trusã, pistoale de
vopsit Germania, reductor pt.
folosit abricht (grosime), lunetã
pt. puºcã cu aer comprimat, TV
color cu TLC, TXT, diag. 70 cm.
Tel. 0747-452477.
* Vând mobilã dulap, canapea,
masã 4 scaune, frigider, aragaz,
persan, mai multe lucruri. Tel.
0746-814001.
* Vând tv color vechime 3 ani,
merge foarte bine, diagonala 51
cm, ecran plat, argintiu, puþin
folosit, carcasã de plastic, pentru
cãmine de studenþi, etc, preþ 300
lei neg. Tel. 0746-255833.
* De vânzare cazan nou ºi sobã
pentru baie, pompã pentru apã 1/4
l, menghinã pentru lãcãtuºi ºi
instalatori, damigene 50 l- 4
bucãþi, reductor mic 35/1, motor
electric 3 kw. Tel. 0741-142473.
* Vând mobilã Belvedere com-
pletã, preþ neg. Tel. 0751-392984.
* Vând porc greutate 180 kg, preþ
neg. Tel. 0740-281144.

CUMPÃRÃRI
* Cumpãr pãmânt sau arendez,
ofer 700 kg/ha. Tel. 0745-986776.
* Cumpãr teren agricol în Turda
zona Bãile Sãrate, Mihai Viteazu,
Corneºti, Bãdeni ºi Bogata, ofer
6000 lei/ha, plata pe loc. Tel.
0740-485671.

AUTO
* Vând urgent Dacia combi, an
1997, cu acte la zi, în stare bunã
de fruncþionare, preþ neg. Tel.
0748-798551.
* Vând Peugeot Partner HDI, an
2003, 2 litri, 5 locuri, abs, ac, cd,
geamuri electrice, scaune
încãlzite, preþ. 5700 euro neg. Tel.
0744-596254.
* Vând Volskwagen Passat diesel,
combi, 1993. Tel. 0745-986776.
* Vând urgent Opel Corsa, an
1996, turbo-diesel, 4<1 uºi, 1800
cmc, culoare verde, stare bunã,
taxa 1000 euro, preþ 1500 euro.
Tel. 0749-107279.
* Ofertã# Vând Audi A4, full

opþion, stare perfectã, foarte îngri-
jit, preþ 2700 euro neg. Tel. 0740-
281144.
* Vând Volvo S60-2400 D5, gri-
metal, scaune piele, geamuri elec-
trice fumurii, jenþi aliaj, an 2003,
recent înmatriculat, preþ 9800
euro. Tel. 0755-585288.
* Vând Hyundai Accent, 1.4
DOHC 97 cp, 09 2007, gri metal,
24.000 km, premium edition: 10
airbags<srs, abs, climã, mp3 svc,
full electric, proiectoare paºaport,
sevice la zi, înmatriculat 12.08,
import Germania, stare nouã,
garanþie, preþ 6999 euro, seriozi-
tate, Tel. 0745660221.
* Vând Dacia 1310, an fabricaþie
1989, culoare originalã, preþ 1700
lei, Tel. 0744-155525.
* Vând Dacia 1300, pentru pro-
gramul rabla sau utilizare, stare f.
Bunã, itp 2010. Tel. 0264-313490
sau 0746-369641.
* Vând autoturism Opel Kadett
1,3, pe benzinã, str. Agriculturii
nr. 34, preþ 1.500 euro, Tel. 0728-
426499.
* Vând Skoda Fabia Elegance,
full option, aer cond, oglinzi ºi
geamuri el., an 2003, 1,9 TDI, 110
CP, înmatriculatã VT 2010, gri
metal, proprietar, stare excepþio-
nalã, 130000 km reali, preþ 5200
euro. Tel. 0743-780146.

PIESE AUTO
* Vând piese Opel Vectra an
2002, berlinã, motorinã, Tel.
0749-701710.
* Vând electromotor, stopuri
spate, ºi alte piese de Opel Kadet
1991, benzinã, preþ neg. Tel.
0745-007970.
* Vând piese motocicletã Yamaha
4 tv yzf,inclusiv motor < acte,
cascã ºi cizme noi nr. 42-43, Tel.
0746-358497.

PRESTÃRI SERVICII
* Tehnician masseur, femeie, ofer
servicii profesionale în masaj
medical de recuperare, echilibrare
energeticã, masaj anticelulitic,
masaj de relaxare în urma stresu-
lui profesional, tratamente natu-
riste. Tel. 0751-602789.
* Economistã, þin evidenþã con-
tabilã pe calculator, depun decla-
raþii, bilanþuri pentru firme mici ºi
mijlocii, la preþuri acceptabile.
Tel. 0744-672715.
* Execut amenajãri interioare
exterioare la preþuri accesibile ºi
calitate, cer ºi ofer seriozitate. Tel.
0748-777382.
* Reflexoterapie pentru toate
vârstele, masaj în tãlpi, coloanã
vertebralã, articulaþii, etc., preþ 15
lei. Tel. 0745-390461.
* Execut la comandã dale pavaj,
plãci ornamentale pt. trotuare,
garduri, fundaþii case ºi garduri,
capace, stâlpi de beton, plus
montarea acestora, lucrãri de
zidãrie, tencuieli, preþuri neg. Tel.
0748-108151.
* Vrei ca petrecerea ta sau a
copilului tãu sã fie perfectã ºi cu
multã distracþie? Sunã-l pe clown-
ul SCAMÃ; confetti, baloane ºi
alte surprize. Tel. 0741-262872.
* Pf repar orice model tv, audio-
video, electrice, electronice. Tel.
0742-042278.
* Efectuez amenajãri interioare,

gresie, faianþã, rigips, etc., Preþ
neg. Tel. 0742-655739.
* Doi tineri seriosi, executam fi-
nisaje interioare ºi ext., glet,
faianþã, parchet, lavabilã, var, gre-
sie, termoizolaþii polistiren,
placãri interior-ext., placãri rigips,
bãieþi serioºi ºi preþuri foarte mici.
Tel. 0744-646161 sau 0745-
670790.
* Tai lemne cu drujba, execut
doborâri, curãþãri de crengi în
locuri greu accesibile sau pericu-
loase ºi, de asemenea, întreþin
spaþii verzi. Tel. 0743-776745.
0730-431613.
*Acordãm credite nevoi perso-
nale la persoane fizice ºi pensio-
nari cu pensii definitive, comi-
sioane 0, dobânzi fixe, fãrã giranþi
sau garanþii materiale, vârsta între
23-63 ani,venit net 650 lei,
acordãm carduri de cumpãrãturi
cu perioadã de graþie 56 zile ºi
dobândã 0, Tel. 0743-295972.
* Acordãm credite nevoi perso-
nale cu dobândã fixã, carduri de
credit cu minim de documente,
pentru salariaþi ºi pensionari cu
pensii definitive, pentru
întocmirea dosarului ne putem
deplasa la locuinþa d-voastrã sau
la locul de muncã. Tel. 0745-
099954.

* Execut la comandã dale pavaj,
plãci ornamentale pt. trotuare,
garduri, fundaþii case ºi garduri,
capace, stâlpi de beton, plus
montarea acestora, lucrãri de
zidãrie, tencuieli, preþuri neg. Tel.
0748-108151.
* Contabil autorizat efectuez la
cele mai mici preþuri, contabilitate
pe calculator de la A la Z, inclusiv
depuneri situaþii, declaraþii ºi
bilanþuri la preþuri promoþionale.
Tel 0748-808397.

LOCURI DE MUNCÃ
* Pensionarã harnicã ºi corectã,
doresc sã lucrez în curãþenie, cu
ora sau cu ziua. Tel. 0751-906895
* Absolventã a Univ. creºtine
Dimitrie Cantemir, Fac. de ºtiinþe
economice, în 2006 ºi a masteru-
lui în marketing ºi negocieri în
afaceri în 2008, caut urgent de
lucru în domeniu. Tel. 0745-
082164.
* Strungar, lãcãtuº, cu experienþã
în domeniu, caut de lucru. Tel.
0744-177466.
* Bucãtar, 32 de ani, caut loc de
muncã în domeniu sau ospãtar-
barman, experienþã în bucãtãria
italianã 9 ani, scriu ºi vorbesc ita-
liana. Tel. 0755-269866.
* Caut de lucru la strâns porumb,
morcovi, cartofi, curãþ morminte,
preþ la înþelegere. Tel. 0364-
883098.
* Caut loc de muncã ºofer, posed
categoriile A, BE, CE, ofer serio-
zitate. Tel. 0740-281144.
* Pensionarã educatoare îngrijesc
copii între 3-12 ani, 4-6 ore pe zi.
Tel. 0746-820374.
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Tehnoredactez ºi lis-
tez orice fel de lucrãri
de diplomã ºi docu-
mente de orice tip,
rapid ºi corect. Tel.
0758-576700.

Vând teren agricol 10 ha în
Hãrcana. Tel. 0745-982560.
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* Doresc loc de muncã bonã, cu experienþã din
2004, menajerã sau supraveghere bãtrâni, pre-
fer sã lucrez pentru doamne. Tel. 0744-822215.
* Caut femeie serioasã pentru îngrijire la domi-
ciliu. Tel. 0264-321207.
* Angajez vânzãtoare pentru punctele de lucru
situate în localitãþile Turda ºi Câmpia Turzii.
Tel. 0742-450657.

MATRIMONIALE
* Doamnã singurã, 58 ani, doresc cunoºtinþã cu
domn de vârstã apropiatã, fãrã vicii, pentru pri-
etenie. Tel. 0751-230415.
* Pensionar 58 ani, fãrã obligaþii, caut o doam-
nã de vârstã apropiatã cu aspect fizic plãcut,
pentru cãsãtorie, Tel. 0741-255651.
* Divorþat 36/1,70/75, studii post liceale, cu
afacere propr   ie ºi locuinþã, doresc sã cunosc
o doamnã din Turda pentru prietenie, eventual
cãsãtorie, rog multã seriozitate, aºtept sms. Tel.

0748-782446.
* Tânãr 35/182/80, licenþiat, ochi verzi, caut
pentru relaþie prietenie sau eventual cãsãtorie,
o doamnã sau domniºoarã din Turda sau
Câmpia Turzii, pânã în 40 de ani. Tel. 0764-
231329.
* Tânãr, 47 ani, nu am mai fost cãsãtorit,
doresc o doamnã de vârstã apropiatã, pentru
casãtorie, sã nu aibã obligaþi deosebite, eu
locuiesc la þarã. Tel. 0729-345896
* Doresc pentru prietenie sau mai mult, doam-
nã serioasã, frumoasã 38-45 ani, eu: 42/180/80,
salariat, plãcut, serios, doresc relaþie stabilã,
aºtept sms, nu rãspund la nr. ascuns. Tel. 0740-
062147

PIERDERI
* Pierdut documente importante pe numele
Hegheº Cruciþa, gãsitorului ofer recompensã
Tel. 0746-982234.
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TALON GRATUIT DE MICÃ PUBLICITATE
valabil numai pentru persoane fizice

Taloanele de micã publicitate pot conþine maxim 30 de cuvinte. 
Cele cãrora le lipseºte numãrul de telefon nu se iau în considerare.

Societatea de pazã Tiger Protector Company SRL. efectueazã monitorizãri, intervenþie rapidã 
ºi instalãri de sisteme de supraveghere electronicã la cele mai mici preþuri. Tel. 0747-051921.

Taloanele se pot depune în cutiile publicitare ale sãptãmânalului ZIARUL 21 de la chioºcurile de difuzare a presei din Turda: * În Turda Nouã: magazinul ROXI;  * În centru:chioºcul din faþa Bãncii Transilvania; 
* Chioºcul alb vis a vis de Poºtã;  * Chioºc BCR;  *  În sens:magazinul alimentar OVIREX; * Chioºcul portocaliu de lângã Ovirex; *  La Materna: magazinul de piese auto LUCUS din spatele gangului; 

* La 3 Mocani:chioºcul alb de la Celest;  La magazinele: *  În Câmpia Turzii: magazinul Vodafone, vis-a-vis de Primãrie; * În Mihai Viteazu, la complex; 

TALON DE CONCURS
Ziarul 21 te aboneazã la... Ziarul 21 

Numele __________________________________________________
Vârsta _________________________________
Adresa __________________________________________________
Telefon ________________________________

Ziarul 21 vã oferã 10 abonamente, 
lunar, la... Ziarul 21

Completeazã talonul ºi intrã în concurs"
În fiecare lunã, prin tragere la sorþi, 10 cititori vor beneficia 

de un abonament gratuit la Ziarul 21 pentru luna urmãtoare.

Extragerea pentru abonamentele pe decembrie: 13 noiembrie 

În atenþia cititorilor!

SC 94 CSA
cu sediul central în Turda, str. Simion Bãrnuþiu nr. 17, 

angajeazã pentru punctul de lucru Abator pãsãri, SECRETARÃ
CV-urile se depun la punctul de lucru din localitatea Mihai Viteazu 

nr. 1400 (lângã Petrom), fax. 0364-819125  
sau  pe  adresa de e-mail: resurseumane@94csa.ro.

PARTENER  VODAFONE ANGAJEAZÃ 
CONSULTANT VÂNZÃRI

CV-urile se trimit la adresa  angajari@bayern.ro sau la
magazinul Vodafone din Turda, vis-a-vis de POªTÃ 

Detalii la telefon 0722-353444.

URÃRI
* La cei 7 ani, pen-
tru PAULA, La
mulþi ani ºi sãnã-
tate# Rodica ºi
Horhe.

* O spaniolã - fru-
moasã, cuminte ºi
deºteaptã din clasa I
este PAULA, La
mulþi ani# Alex,
AnaMaria, Rodica
ºi Horhe.

Grãdiniþele !Poiana cu castani" ºi !Dr. I. Raþiu" 
organizeazã concurs 

pentru ocuparea postului de contabil cu normã întreagã pentru
cele douã unitãþi (câte 1/2 de normã pentru fiecare).

Termen de depunere a dosarelor: 22 octombrie 2009, la sediul
Grãdiniþei %Poiana cu castani%, în Turda, str. Basarabiei nr. 16,
de luni pânã vineri, între orele 09.00-14.00. 
Informaþii la sediul celor douã unitãþi sau la numerele de tele-
fon:
0264-311017 - Grãdiniþa %Poiana cu castani%
0264-312039 - Grãdiniþa %Dr. I. Raþiu%

SC 94 CSA SRL cu sediul central în Turda str.
Simion Bãrnuþiu nr. 17, angajeazã pentru Sala de
nunþi- Calea Victoriei nr. 37, 

ORGANIZATOR BANQUENTING  
Cerinþe: 
- Experienþã relevantã în domeniu 
- Orientare cãtre cerinþele pieþei ºi ale clientului 
- Abilitãþi organizatorice ºi de comunicare 
- Abilitãþi de negociere 
- Cunoaºterea unei limbi de circulaþie inter-
naþionalã 

CV-urile se depun la punctul de lucru din locali-
tatea Turda- Str. Calea Victoriei nr. 37, fax.
0364/819125 sau pe adresa de e-mail resurseu-
mane@94csa.ro. Informaþii suplimentare la tele-
fon: 0757- 572670.  

SC 94 CSA SRL cu sediul central în Turda str. Simion
Bãrnuþiu nr. 17, angajeazã pentru Sala de nunþi - Calea
Victoriei nr. 37,   

BUCÃTAR/AJUTOR  BUCÃTAR
Cerinþe: 
- Certificat de calificare în meseria de bucãtar 
- Experienþã relevantã în calificarea de bucãtar 
- Cunoaºterea foarte bunã a bucãtãriei româneºti ºi
internaþionale 
- Orientare cãtre cerinþele pieþei ºi ale clientului 
- Abilitãþi organizatorice ºi de comunicare 
- Creativitate 

CV-urile se depun la punctul de lucru din localitatea
Turda- Str. Calea Victoriei nr. 37, fax. 0364/819125 sau
pe adresa de e-mail resurseumane@94csa.ro.
Informaþii suplimentare la telefon: 0757- 572670. 

SC 94 CSA SRL cu sediul central în Turda str.
Simion Bãrnuþiu nr. 17, angajeazã pentru Sala
de nunþi- Calea Victoriei nr. 37, 

OSPÃTARI 
Cerinþe: 
- Experienþã relevantã în domeniu 
- Orientare cãtre cerinþele pieþei ºi ale clien-
tului 
- Abilitãþi organizatorice ºi de comunicare 
- Persoanã dinamicã ºi spiritualã, cu o me-
morie foarte bunã 
- Seriozitate 
CV-urile se depun la punctul de lucru din loca-
litatea Turda- Str. Calea Victoriei nr. 37, fax.
0364/819125 sau pe adresa de e-mail resurseu-
mane@94csa.ro. Informaþii suplimentare la
telefon: 0757- 572670.  
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ADMINISTRAÞIA FINANCIARÃ
Turda           0264-312036
C.Turzii                                   0264-368083
AGENÞIA CFR 9521
AGENÞII IMOBILIARE:
Iacobimob C. Turzii                       0264-366423
The Han Turda                              0264-312962
Elisimon C.Turzii                          0264-365800
ªamoca Turda                               0264-312447
Ovil 2000                                  0742-687831
AGENÞIA LOCALÃ DE OCUPARE 
A FORÞEI DE MUNCÃ (ALOFM)
Turda                                            0264-314217
Câmpia Turzii                            0264-368808
AGENÞII TURISM:
Tudor Turism                                0264-312198
Turism Arieºul                              0264-313223
SensVest                                       0264-313431
AMBULANÞA
Turda                                            0264-311333
Câmpia Turzii                           0264-368316
AUTOGÃRI:
Autotrust (intra-judeþ)                   0264-311925
SensVest (interjud.)                       0264-313431 
Autogara C. Turzii                         0264-366767
CEC
CEC Turda                                    0264-311557
CEC Turda Micro I                        0264-322756
CEC Câmpia Turzii                       0264-367973
BÃNCI:
BCR Turda                                   0264-316623
BCR C.Turzii                                0264-365660
BRD Turda                                   0264-313622
BancPost Turda 0264-312833
Leumi Bank Turda                         0264-316410
Raiffeisen Turda                           0264-315368
Banca Transilvania Turda             0264-316832
OTP BANK 0264-306038
Banca Transilvania C. Turzii      0264-366400
BRD C.Turzii                               0264-365131
Romexterra Bank                          0264-316021
HOTELURI:
Ciprian- Corneºti 0264-285201
Turism Arieºul                              0264-313223
Potaissa 0264-311691
Prinþul Vânãtor                              0264-311171
Pelicanul                                       0264-317390
INSTITUÞII:
Biblioteca Turda 0264-313837
Casa de culturã C.T.                      0264-368362
Casa de Pensii Turda                     0264-312726
Casa de Culturã Turda                   0264-311980
Muzeul Turda                                0264-311826 
Teatrul Turda                                 0264-311952

Cartea  Funciarã Turda                  0264-316535
Salina Turda                                  0264-311690
Parcul Zoo Turda                           0264-311125
Judecãtoria Turda                          0264-311985
Parchetul Turda 0264-311634
MASS MEDIA:
Ziarul 21, Aranyos 21                    0264-317838
Jurnalul de Arieº 0264-315095
Radio Transilvania                        0264-317171
Pro FM 0264-313112
PRO TV 0264-314646
One TV 0264-317999
OFICII POªTALE:
OP 1 Turda (centru)                       0264-311541
OP 2 Turda (micro)                       0264-322024
OP 1 C.Turzii                                0264-368020
OP 2 C.Turzii                                0264-368224
POLIÞIA:
Turda 0264-312121
C.Turzii 0264-368222
POLIÞIA COMUNITARÃ 0264-317303
POMPIERI:
Turda 0264-311212
Serv. C.Turzii                               0264-368004
PRIMÃRII:
Primãria Turda                              0264-313160
Primãria C.Turzii                           0264-368001
Primãria M.Viteazu                       0264-329101
Primãria Viiºoara                           0264-327601
PROTECÞIA
CONSUMATORULUI: 
Turda 0264-315821
Câmpia Turzii                               0264-365002
SERVICE CALCULATOARE
Binary Technology                     0740-048471
INTERNET
Cibernet:                                     0364-710301
SERVICII UTILE:
Compania de apã  Arieº                 0264-311770
RADP Turda                                 0264-315612
RATL Turda                                  0264-312257
RAGCL C.Turzii                           0264-368154
Dom.Public C.Turzii                     0264-367703
Distrigaz Turda                             0264-313717
E.ON Gaz        0265-200928 sau 0800-800928
Electrica Turda, C.Turzii                         929
Service Automobile                       0264-315285 
SPITAL:
Turda 0264-312420
C.Turzii                                        0264-368317
TAXI:
Cantatur                                                 945
Radio Taxi Potaissa                                 966
Gabriel Taxi                                           967

Poliþie, pompieri, salvare      112

Berbec (21 martie - 20 aprilie)
În aceastã sãptãmînã vei avea mai mult
noroc ca niciodatã. Chiar dacã cineva se
hotãrãºte sã te avertizeze în legãturã cu fap-
tul cã ai putea sã faci greºeli, va eºua. Încer-
carea de a te discredita nu va face altceva
decît sã-þi creascã popularitatea.

Taur (21 aprilie-20 mai)
Timpul pentru odihnã a trecut, fii pregãtit
sã te apuci de munca grea. Va fi  necesar
sã-þi mobilizezi toate forþele ºi sã te
foloseºti de toate oportunitãþile pentru o
acþiune hotãrâtã. Nu acorda atenþie micilor
greºeli, nu vor fi în stare sã te compromitã.

Gemeni (21 mai-21 iunie)
Zelul depus în muncã este demn de toatã
lauda, dar nu trebuie sã devinã singurul tãu
scop în viaþã. Nu uita de micile treburi cas-
nice, altminteri ele se vor strînge, iar în
week-end vei avea mult de lucru ºi îþi va fi
greu sã le faci faþã.

Rac (22 iunie-22 iulie)
Eºti foarte activ ºi eficient, dar în ziua de
marþi melancolia va pune stãpânire pe tine.
Încearcã sã mai reduci din volumul de
muncã, mai ales cã ºi mâine este o zi. Fii
mai înþelegãtor cu tine însuþi, fãcând ceva
care te va binedispune.

Leu (23 iulie-22 august)
S-ar putea sã ai de rezolvat mai multe pro-
bleme la serviciu decît te aºteptai. Bazea-
zã-te pe propria intuiþie care îþi va arãta dru-
mul pe care îl ai de urmat. Problemele sen-
timentale se vor afla în centrul atenþiei în
ziua de joi ºi se vor întîmpla multe. 

Fecioarã (23 august-22 septembrie)
Datoritã eficienþei remarcabile, a conºtiin-
ciozitãþii ºi a punctualitãþii de care dai
dovadã, eºti sortit sã ai succes. Sînt posibile
conflicte minore cu ºeful tãu. Dacã nu
suferi de o excesivã susceptibilitate ºi nu te
simþi ofensat, îþi va fi bine.

Balanþa (23 septembrie-22 octombrie)
La serviciu ai noi idei ºi planuri, iar ºeful ºi
colegii vor fi binevoitori cu tine. Þi-ai pro-
pus ca principalul tãu scop la serviciu sã fie
ca neîncetat sã realizezi ceva. Progresul tre-
buie sã continue, dar fãrã grabã. Norocul va
fi de partea ta.

Scorpion (23 octombrie-21 noiembrie)
Sãptãmîna va trece sigur în liniºte, dacã tu
nu vei crea probleme în plus prin iniþia-
tivele tale. Agerimea de spirit îþi va permite
sã vezi situaþiile obiºnuite din alt punct de
vedere ºi sã gãseºti un mod original de a lua
o decizie în privinþa lor.

Sãgetãtor (22 noiembrie-20 decembrie)
Hotãrârea ta de a acþiona îþi va lãrgi aria de
oportunitãþi ºi îþi va permite sã-þi realizezi
planurile. Poate fi vorba de o situaþie favo-
rabilã în cariera ta, care îþi va da ºansa sã fii
promovat. Numai sã nu prinzi stelele în zi
proastã. 

Capricorn (21 decembrie-19 ianuarie)
Va fi o sãptãmânã plinã de evenimente
foarte diferite. Încearcã sã fii foarte precis
ºi atent. În ciuda scrupulozitãþii tale, este
posibil sã faci o greºealã serioasã, care va fi
foarte greu de îndreptat. Verificã orice lucru
de douã ori.

Vãrsãtor (20 ianuarie-18 februarie)
Nu-þi face planuri mãreþe pentru sãptãmâna
aceasta. Norocul te va însoþi în micile afa-
ceri pe care le vei face. Fii autodidact si
ocupã-te puþin ºi de propria perfecþionare.
Poþi sã elimini diferenþele ºi neînþelegerile
în relaþia cu ºeful.

Peºti (19 februarie-20 martie)
Te aºteaptã o sãptãmânã plinã de surprize ºi
de neprevãzut. Þi se poate oferi o pregãtire
într-o nouã profesie pe care ar fi bine sã nu
o respingi. Încearcã sã te fereºti din calea
ºefului. Mai renunþã la ambiþii ºi ascultã-þi
intuiþia. 

HOROSCOPMMM HOROSCOPMMM HOROSCOPMMM HOROSCOP

TELEFOANE UTILE

ALIS GRUP - Telefon: 0753-099275; TURDA, str. A. IANCU nr. 4;  CÂMPIA TURZII, str. A. IANCU nr. 27

RATL TURDA efectueazã:

M INSPECÞII TEHNICE  M REPARAÞII POMPE INJECÞIE,  INJECTOARE,

RADIATOARE  M RECTIFICÃRI ARBORI COTIÞI  

M Închirieri microbuze ºi autobuze;  TELEFON: 0264-312110; 

e-mail: ratlturda@yahoo.com
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Autogara 
Câmpia Turzii

transport de 
persoane în trafic
naþional cu auto-
buze ºi microbuze
Tel. 0264-366767;

0743-056176

DAGHEMANA

Brutãrie
produce 

ºi comercializeazã
pâine ºi produse de
panificaþie de cea
mai bunã calitate

Tel. 0265-488470;
0743-056176

ransilvania

mpact

I & C
TRANSILVANIA CONSTRUCÞII

Turda, Str. Mihai Viteazu nr. 45
Tel. sediu firmã:  0264-312455 

Fax:  0264-317911
Betoane:  0264-312453
Sorturi:  0264-286032

office@transilvaniaimpact.ro
www.transilvaniaimpact.ro

I&C Transilvania Construcþii 
exploateazã ºi produce sorturi 

(balast, nisip, pietriº)

Transilvania Impact
produce ºi vinde betoane

TANIRA
CAFE BAR, FAST FOODTurda, în

 zona Casirom

NON STOP

Tel. 0264-311606

De joi pânã duminicã, ai lãutari.

Îþi cântã Giani

LA IEªIREA DIN TURDA SPRE MIHAI VITEAZU,
ÎN ZONA CASIROM

NOVA MOB
MOBILÃ LA COMANDÃ

M orice tip de mobilier  M orice culoare M orice model

Str. Dr. I. Raþiu nr. 69; Telefon: 0721 - 219794

Autogara 
Câmpia Turzii

Tel: 0264-366767
PROGRAM AUTOGARÃ: 05.00 - 00.30;

Câmpia Turzii - Frata        08.00, 11.50*, 15.50, 23.40;
C. Turzii - Ceanu Mare     08.00, 11.50*, 15.50, 23.40;
C. Turzii - Pãdureni          08.00, 12.00**, 14.10*, 15.50, 23.40;
C. Turzii - Urca 08.00, 13.00, 14.20**, 15.50, 21.00, 23.40;
C. Turzii - Gligoreºti        05.10, 07.35, 13.00, 15.25, 21.00, 21.35;
C. Turzii - Câmpeni          05.45;
Cluj Napoca - Tg. Mureº  11.25; 14.40; 16.55; 18.55;
Tg. Mureº - Cluj               06.55; 09.15; 12.15; 16.15;
LEGENDA:
* nu circulã sâmbãtã ºi duminicã;   
** circulã numai în timpul anului ºcolar

SALONUL DIALI

vã aºteaptã într-o nouã 
ºi modernã locaþie:

str. Lotus nr. 2, 
vis a vis de ªcoala HCC

SUPEROFERTÃ LA DIALI!

Al patrulea tuns este

GRATUIT.

Programãri la tel. 0728-332447
0744-705703

COAFURÃ
FRIZERIE
COSMETICÃ
MANICHIURÃ
PEDICHIURÃ
TATUAJ
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La ieºirea din Turda spre Cluj, pe stânga

Marele Alb ºi Maxialiment
depozit en gross

Mari reduceri de preþ la carne

în toate magazinele din reþeaua

Marele Alb ºi Maxialiment

ineri seara, începând cu ora 17.00,
s-a desfãºurat preselecþia pentru
Miss Cluj 2009. Concursul a

adunat 45 de fete în incinta cafenelei
"Capriccio" din magazinul "Central".
Juriul, printre care s-a numãrat ºi fostul
fotomodel Ana Sidor, a ales 12 finaliste.
"S-au înscris 55 de concurente, dar o parte
din ele au renuntat. Cea care va câºtiga
titlul, cine ºtie, poate va avea noroc ºi va
ajunge ºi la concursul Miss România", au
declarat reprezentanþii juriului.

Printre participante s-a aflat ºi
Florentina Cosma, cea care a fost declaratã
Miss Select 21, la evenimentul organizat cu
ocazia lansãrii revistei turdene Select 21.
Flori a fost selectatã la Miss Cluj 2009 ca
fiind una dintre cele 12 finaliste. "Miss
Select 21" este absolventã a Facultãþii de

business din cadrul Universitãþii "Babes-
Bolyai", are 22 de ani ºi, în prezent
lucreazã ca secretarã la o firmã de cons-
trucþii. Întrebatã, telefonic, despre eveni-
mentul la care a participat, Flori ne-a spus
cã toate fetele au fost frumoase, dar cã ea
sperã sã câºtige concursul. În interviul dat
de Flori cu ocazia alegerii ei ca "miss
Select 21", ne spunea: "Când vine vorba de
persoana unei femei, consider cã
inteligenþa este mult mai importantã decât
frumuseþea. Deoarece frumuseþea e trecã-
toare. Dacã eºti doar frumoasã ºi nu ºi
deºteaptã, degeaba$ 

La mine cel mai mult îmi place pãrul,
unghiile ºi sufletul. Momentan sunt foarte
îndrãgostitã, de cineva anume, dar ºi de
viaþã, cã viaþa mi-a oferit persoana alãturi
de care mã simt cel mai bine. Hobbyurile
mele sunt dansul ºi modellingul. Oricum,
cred cã orice model are o viaþã grea, iar

aceastã meserie le schimbã pe fete. Mi-ar
plãcea o viaþã de model, dar nu aº vrea sã
mã schimb ºi sã devin o persoanã care nu
sunt eu. Vreau sã am o carierã în business,
vreau sã fiu mai ambiþioasã ºi aº vrea sã fiu
mai obiectivã."

Finala va avea loc în 24 octombrie la
Polus Center, unde va concerta ºi Crazy
Win, iar petrecerea  "de dupã" se va þine în
localul Vertigo. 

V

45 de fete la preselecþia pentru !Miss Cluj" 
Printre finaliste, ºi Florentina Cozma, !Miss Select 21"

INTERVIU
Zamfir POP: La Câmpia Turzii, am discutat cu un localnic. Pot spune ca i-am luat un interviu:

Lia DURLAN


