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2012, un an bun
pentru municipiul Turda

ANUNŢ

Număr nou pentru
telefonul cetăţeanului
Turdenii au la dispoziţie un nou număr
scurt, 0264/980, care poate fi apelat
gratuit din orice reţea fixă sau mobilă.
Mesajele vor fi preluate de către un
operator, de luni până joi, în intervalul
orar 8.00 – 15,30 şi vineri până la ora
13.00, după care mesajul va fi preluat
în mod automat de către robot. Numărul
poate fi utilizat 24/24 h.

Mitropolitul Clujului,
prezent la Turda la „Soborul
Sfântului Ioan Botezătorul”

Salina Turda ne-a pus într-o lumină favorabilă, primarul Tudor Ştefănie a
câştigat al treilea mandat consecutiv, finalizarea lucrărilor de reabilitare
şi modernizare a reţelei de alimentare cu apă şi a reţelei de canalizare,
finalizarea proiectului de reabilitare şi modernizare rutieră a zonei BăiSărăte, asfaltarea a peste 50 de străzi, pornirea proiectului pentru
Universitatea Balneară, inaugurarea lucrărilor la Parcul Industrial
Graells&Llonch sau Institutul de Cercetare a Interacţiunii Om-Animal, recent
înfiinţat, o premieră în România, au fost doar câteva din punctele de reper ale
acestui an în ceea ce priveşte evoluţia oraşului de pe Arieş.
Pagina 2

Activităţi culturale de Ziua lui Eminescu la Turda
Biblioteca Municipală „Teodor
Murăşanu” Turda a organizat pe
15 ianuarie 2013, o serie de activităţi dedicate Zilei Culturii Naţionale şi împlinirii a 163 de ani la de
la naşterea poetului Mihai Eminescu.
Pentru a marca Ziua Culturii
Române, locuitorii municipiului
au beneﬁciat de înscrieri gratuite
la toate punctele de lucru ale instituţiei. De asemenea, pentru copiii Şcolii „Teodor Murăşanu”,
clasa a II-a, la secţia de copii din
centrul municipiului a avut loc o
audiţie a basmului „Făt Frumos
din lacrimă” de Mihai Eminescu.
O altă activitate pregătită de
Biblioteca Municipală a fost şi ex-

poziţia de carte intitulată „163 de
ani de la naşterea poetului Mihai
Eminescu”- găzduită de holul
Muzeului de Istorie.
În aceeaşi zi, la Muzeul de Istorie Turda s-a realizat o incursiune
în timp printre artefactele expuse
în încăperile Palatului Voievodal.
Instituţiile culturale turdene
s-au întrecut în manifestări dedicate poetului naţional. După biblioteca municipală şi muzeul de
istorie, a sosit şi rândul Casei de
Cultură să ne încânte cu un program deosebit, realizat în cinstea
naşterii poetului naţional.
Sala Mare a Primăriei Turda a
găzduit, începând cu ora 18.00, un
eveniment cultural dedicat Zilei

Culturii Naţionale.
Medalionul muzical – poetic intitulat „Remember Mihai Eminescu” a fost organizat de Casa Municipală de Cultură, sub coordonarea Primăriei Municipiului Turda.
La activitate au participat Corul
Armonia al Casei de Cultură, Asociaţia Turda Tin şi elevi ai instituţiilor de învăţământ turdene.
Programul manifestării a mai
cuprins prezentarea unui documentar despre viaţa, activitatea
şi opera lui Mihai Eminescu, poetul nepereche a cărui operă învinge timpul, după cum îl numea
George Călinescu, precum şi un
program artistic cu momente poetice şi lirice.
D. D.

În această zi de sărbătoare, IPS Andrei, Mitropolitul Clujului, a oﬁciat Sfânta Liturghie Arhierească în
biserica cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din parohia Turda Poiană.
IPS Sa a săvârşit o rugăciune de binecuvântare
a locaşului de cult, după ce la acesta au fost efectuate mai multe lucrări de reparaţie, iar de la ora
10 Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de 15
preoţi şi diaconi.
Au slujit alături de Mitropolitul Clujului, consilierul pe probleme de misiune şi protocol al eparhiei,
arhidiacon Claudiu Grama, consilierul cultural, PC
Bogdan Ivanov, protopopul de Turda, PC Daniel Crişan, preotul paroh Ioan Bocoş, precum şi alţi preoţi
din parohiile de pe raza protopopiatului Turda.
În cadrul Sﬁntei Liturghii, Mitropolitul Andrei l-a
hirotonit întru preot pe diaconul Petru Nicolae Buran. Acesta va sluji în parohia Fânaţele Clujului din
protopopiatul Cluj I, informează Mitropolia Clujului.
La ﬁnal, părintele paroh Ioan Bocoş i-a mulţumit
IPS Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei pentru
binecuvântarea părintească oferită întregii comunităţi şi de asemenea credincioşilor care s-au implicat
în ridicarea locaşului de rugăciune.
Biserica parohiei Turda Poiană este recent zidită. Lucrările au demarat în luna martie 1994,
iar în 2000 au fost ﬁnalizate, an în care locaşul de
cult a fost sﬁnţit de vrednicul de pomenire Mitropolitul Bartolomeu.

Pensionarii turdeni şi-au fãcut
Revelionul la cantina Electroceramica
Membri Asociaţiei Pensionarilor DR.I.Raþiu
din Turda au petrecut la cantina Electroceramica unde s-a sãrbãtorit revelionul pensionarilor.
Potrivit organizatorilor, meniul a fost bogat,
muzica excelentã, iar programul artistic pe
mãsura aşteptărilor.
Marele absent al evenimentului a fost preşedintele asociaţiei, Francisc Lucaci, care a lipsit
din probleme de sãnãtate, dar un grup de cadre
militare în rezervă şi retragere a onorat cu
prezenþa revelionul pensionarilor.
Manifestarea a fost completatã de un moment
„de suﬂet” prin rugãciunea spusã de preotul nonagenar Ştefan Roşu, cetăţean de onoare al municipiului Turda.
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În 2012, Turda s-a făcut remarcată
în presa naţională

Salina Turda ne-a pus într-o
lumină favorabilă, primarul
Tudor Ştefănie a câştigat al
treilea mandat consecutiv, ﬁnalizarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a reţelei de
alimentare cu apă şi a reţelei de
canalizare, ﬁnalizarea proiectului de reabilitare şi modernizare rutieră a zonei Băi-Sărăte,
asfaltarea a peste 50 de străzi,
pornirea proiectului pentru
Universitatea Balneară, inaugurarea lucrărilor la Parcul Industrial Graells&Llonch sau
Institutul de Cercetare a Interacţiunii Om-Animal, recent înﬁinţat, o premieră în România,
au fost doar câteva din punctele
de reper ale acestui an în ceea
ce priveşte evoluţia oraşului de
pe Arieş.
2012 nu a fost un an obişnuit
pentru municipiul nostru! Criza a adus un zâmbet amar pe
feţele turdenilor, dar asta nu a
împiedicat administraţia locală
să depună toate eforturile pentru continuarea proiectelor demarate şi să pună în practică
planurile importante pentru
acest municipiu. Acum la ﬁnal
de an, moment de bilanţuri şi
evaluări, cu bune şi cu rele, cu
multe realizari, dar şi cu pier-

deri…, scrie primarul Tudor
Ştefănie pe blogul personal.
Turda s-a remarcat în presa
naţională prin mai multe articole referitoare la Salina Turda,
dar nu numai.
Salina Turda ne-a pus într-o
lumină foarte bună. Proiectul de

modernizare derulat din fonduri europene a câştigat titlul de
„Cel mai bun proiect de turism
din România”. Premiul a fost decernat primarului Tudor Ştefanie în cadrul Târgului internaţional de investiţii „Împreună reconstruim România”, desfăşu-

rat la Bucureşti în luna mai a
acestui an. Numărul mare de vizitatori atraşi deja (peste
1.000.000) iar titlul de „Minunea numărul 1 a României”, oferit de Imperator Travel, au conﬁrmat faptul că Salina Turda ne
reprezintă cu mândrie în ţară şi

peste hotare. Cât despre proiectele de viitor, realizarea complexului hotelier şi de agrement
Floare de Sare a atras atenţia
presei naţionale şi rămâne un
proiect important pentru noi.
În luna iunie, aţi ales să rămâneţi alături de mine ca Primar, încredinţâdu-mi prin vot
majoritar, al treilea mandat
consecutiv. Munca şi realizările administrative mi-au fost
apreciate şi mi-aţi oferit încă
patru ani pentru a continua
proiectele începute.
Decizia voastră a fost una
bună, fapt conﬁrmat de premiul pe care l-am primit în luna
noiembrie: „Cel mai bun primar de municipiu din Regiunea
de Dezvoltare Nord-Vest”. Premiul a fost oferit de Revista Română de Administraţie Publică
în cadrul Galei Premiilor pentru Administraţie Publică Locală… Deşi a fost un an diﬁcil
din punct de vedere economic,
acţiunile administraţiei locale
dau speranţe pentru un viitor
mai bun, pentru creşterea confortului şi calitatea vieţii locuitorilor acestui municipiu. Pentru că s-a demonstrat că la Turda se poate!, conchide edilul şef.
Daciana Derda

2012, un an greu pentru ISU Cluj,
cu aproape 20% mai multe intervenţii faţă de anul precedent
Bilanţul pe anul trecut al
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă din Cluj indică o creştere a activităţii,
comparativ cu perioada similară din 2011.
Cele mai multe intervenţii
au fost în Cluj-Napoca, urmate
de Turda, Dej şi Câmpia Turzii.
În domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă activităţile desfăşurate au avut ca scop
principal înlăturarea cauzelor
şi împrejurărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă, asigurarea condiţiilor de
intervenţie în cazul manifestării acestora, asigurarea unui
nivel corespunzător de securitate la incendiu şi protecţie
civilă a lucrărilor de investiţii,

modernizărilor, schimbărilor
de destinaţie şi modiﬁcărilor
aduse construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor, inclusiv
clădirilor monumente istorice, pregătirea populaţiei pentru prevenirea şi gestionarea
situaţiilor de urgenţă, coordonarea activităţii serviciilor
voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă şi nu în ultimul rând informarea preventivă.
Astfel au fost executate
2.323 controale şi acţiuni, în
care au fost depistate 4.273
deﬁcienţe, din care 26,49%
au fost înlăturate pe loc.
de 166650 lei) şi 239 avertisAu fost aplicate 319 sancţi- mente.
uni contravenţionale, din caÎn activitatea de avizare 80 amenzi (valoarea totală re-autorizare, au fost emise

230 avize de securitate la
incendiu, 20 avize de protecţie civilă, 77 autorizaţii
de securitate la incendiu, 1

autorizaţie de protecţie civilă, au fost respinse 125 documentaţii neconforme cu
normele şi au fost emise un
număr de 278 adrese de răspuns.
Anul trcut, cea mai spectaculoasă creştere, respectiv 78,38%, s-a înregistrat în
cazul intervenţiilor cu descarcerare. Astfel, dacă în
anul 2011 ISU a intervenit
în 37 de astfel de cazuri,
anul trecut au fost 66 de astfel de intervenţii. Tot anul
trecut, ISU Cluj a avut 7 intervenţii cu scafandri, 123
de acţiuni de asanare a muniţiei neexplodate şi a intervenit în nu mai puţin de
7.918 de cazuri de urgenţă.
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Primarii din zona Turzii, faţă în faţă
cu administraţia judeţeană
În sala mare a Primăriei Turda s-au adunat, în luna ianuarie,
primari din 17 localităţi învecinate, parlamentari de Cluj, prefectul Gheorghe Vuşcan, şeﬁ de
instituţii deconcentrate, consilieri locali şi judeţeni.
Întrunirea se încadrează într-o serie de dezbateri pe care instituţia Prefectului Judeţului
Cluj le-a iniţiat, în scopul unei
mai bune cooperări între administraţiile locale şi cele judeţene,
cunoaşterea concretă a problemelor din teritoriu, promovarea
obiectivelor comune şi găsirea de
surse de finanţare la proiectele
de interes comunitar, sunt doar
câteva din doleanţele exprimate
de prefectul Gheorghe Vuşcan cu
ocazia reunii de la Turda.
Printre subiectele de discuţie
s-au numărat prelungirea centurii de ocolire Apahida – Vâlcele pâna la Autostrada Transilvania; continuarea proiectelor de
mediu cu decontaminarea siturilor poluate cu HCH de la Turda; susţinerea unui proiect inte-

grat de turism; crearea de noi locuri de muncă; reabilitarea termica a blocurilor; reabilitarea
infrastructurii rutiere. Discuţii
pe tema managementului integrat al deşeurilor, dar şi probleme punctuale exprimate de ﬁecare primar în parte au reprezentat principalele puncte de
interes ale dezbaterii.
Ioan Oleleleu, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj a
fost amﬁtrionul întâlnirii. Acesta a prezentat pe rând proiectele
majore de investiţii ale Clujului,
de la refacerea infrastructurii
rutiere, până la centrul de managment al deşeurilor, spitalul

Complexul hotelier Potaissa,
aproape de finalizare

Investiţia la hotelul Potaissa
din centrul municipiului Turda, care este administrat de societatea Turda Salina Durgău
SA, se apropie de ﬁnalizare. Administraţia locală consideră că
noua unitate de cazare se încadrează în strategia de dezvoltare turistică a municipiului, în
zona serviciilor.
„Hotelul Potaissa are o arhitectură clasică ce se se armonizează atât funcţional cât şi estetic cu centrul istoric al municipiului. Noul resort va pune la
dispoziţia clienţilor săi servicii
diversiﬁcate. De la cele speciﬁce activităţii hoteliere, până la
cele de tratament oferite de
complexul balnear. Centrul va
ﬁ destinat în primul rând turiştilor ce vor vizita Salina Turda
şi care pot beneﬁcia de un pachet complet cu cazare, transport, masă şi îngrijire medicală”, precizează Primăria Turda.

nal din două direcţii: str. Republicii şi str. George Coşbuc, cu
locuri de parcare situate chiar
în imediata apropiere.
Hotelul este structurat pe
patru niveluri: parter: recepţie
şi complex balnear; mezanin:
complex balnear; etaj 1 – 12 camere cazare, bucatarie, restaurant; etaj 2 – 12 camere cazare,
sala de conferinţe cu 60 de locuri, restaurant 40 de locuri şi o
terasă restaurant 20 de locuri.
Cele 24 spaţii de cazare beneﬁciază de dotari moderne
(AC, internet wireless, snack
bar), ﬁind izolate fonic. Restaurantul oferă preparate pentru
satisfacerea celor mai exigente
ş raﬁnate gusturi. Hotelul oferă, de asemenea, condiţii pentru turismul de afaceri, punând la dispoziţia clienţilor
interesaţi o sala de conferinţe
cu o capacitate de 60 locuri,
dotata cu toate echipamentele
necesare.
Facilităţi oferite de Hotel
La cerere, Hotelul Potaissa
Potaissa
poate deveni locul perfect penHotelul este situat în zona tru petreceri private sau anicentrală, cu acces auto şi pieto- versări.

regional de urgenţă şi Aeroportul Internaţional Cluj Napoca .
A urmat cuvântul de bun-venit rostit de primarul Tudor Ştefănie, după care parlamentarii
clujeni, senatorul Alexandru
Cordoş, deputaţii Elena Uioreanu, Mircea Irimie, Ioan Moldovan, secondaţi de Mircia Giurgiu – consilier al ministrului
pentru Dialog Social, şi-au exprimat opiniile privind o mai
bună gestionare a fondurilor
pentru ﬁecare unitate administrativ-teritorială în parte.
Primarul turdean, Tudor Ştefănie s-a arătat deschis la astfel
de colaborări şi pe viitor, dar a

precizat că trebuie “ ca de la latura informală să se treacă la cea
lucrativă”, menţionând că obiectivele investiţionale aﬂate în derulare la Turda beneﬁciază de o
importantă cotă de coﬁnanţare
de la bugetul local. Pe viitor se
aşteaptă o mai mare susţinere
din partea Consiliului Judeţean
şi chiar a Guvernului României
pentru ﬁnalizarea acestora, fondurile destinate administraţiilor locale, urmând să ﬁe împărţite mai echilibrat, în acest scop
parlamentarii clujeni sunt invitaţi să facă lobby pentru comunităţile pe care le reprezintă în
Parlament.
Daciana Derda

445 de ani de la naşterea religiei unitariene
sărbătorită la Muzeul de Istorie Turda
Biserica Unitariană sărbătoreşte în ﬁecare an, între zilele de
6-13 ianuarie Dieta de la Turda
din 1568. În cadrul dietei a fost
declarată libertatea religiei şi a
conştiinţei în Transilvania. Pentru prima dată în Europa se recunoaşte de către un stat, unitarianismul şi întemeierea Bisericii Unitariene. Religia unitariană devine din anul 1571, după
hotărârea Dietei de la Târgu
Mureş din 6-14 ianuarie, religio
recepta în Transilvania.
La 28 ianuarie 1576 Dieta de
la Mediaş recunoaşte ca episcop unitarian pe Dávid Ferenc.
Episcopul se stinge din viaţă la
7 noiembrie 1579 în cetatea Deva unde a fost închis din ordinul

principelui, ﬁind acuzat de către medicul italian antitrinitar
Giorgio Blandrata de încălcarea legii inovării.
În 2013 s-au împlinit 445 de
ani de la aceste evenimente şi
conducerea Bisericii a dorit să
sărbătorească, la fel ca în anii
precedenţi, printr-o vizită la
Muzeul de Istorie Turda. Grupul de cca 150 de vizitatori au
putut admira frumosul tablou
intitulat “Dieta de la Turda”
aﬂat în colecţia muzeului. Tabloul a fost pictat în anul 1896
de pictorul maghiar Kőrősfői
Kriesch Aladár. Evenimentul
s-a suprapus cu aniversarea a
150 de ani de la naşterea autorului lucrării.

Consilierii turdeni au votat acoperirea
definitivă a deficitului secţiunii
de dezvoltare la sfârşitul anului 2012
Consilierii turdeni au aprobat
acoperirea definitiva a deficitului
sectiunii de dezvoltare la sfarsitul
anului 2012, în valoare de
929.801,73 lei. Prin HCL
123/2012, HCL 152/2012 si HCL
209/2012, Consiliu Local a aprobat utilizarea unor sume echivalente cu cele din excedentul bugetar al anului 2011 pentru finantarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în suma de 929.801,73 lei.
Obiectivele de investitii ﬁnantate din suma astfel aprobata au fost urmatoarele:

- 357.524 lei – reabilitare si
modernizare Colegiul national
“Mihai Viteazu”
- 100.000 lei – achizitionare
sistem de chirurgie laparoscopica Spitalul municipal Turda
- 97.381,24 lei – reabilitare si
eﬁcientizare energetica cladire
Primarie
- 257.376,85 lei – reabilitare
salade sport scoala G.Baritiu
- 50.019,64 lei – reabilitare
sala de sport Colegiul tehnic
- 67.500 lei – SF-PT-CS adapost animale Turda.

Pe scurt
Primul turdean născut
în 2013 este băiat!
La maternitatea din Turda primul născut în acest an este un
băieţel de aproape 3 kg, născut pe data de 2 ianuarie
2013. Este un băiat de etnie
romă, în greutate de 2,9 kg...
nu au fost probleme la naștere, atât mama, cât și copilul
sunt sănătoși și așteaptă să
meargă acasă, spune Maria
Cadar, purătorul de cuvânt al
spitalului municipal Turda.
Între timp populaţia Turzii este
în scădere. În 2012 s-au înregistrat la Turda circa 284 de
nașteri și aproximativ 600 de
decese, o cifră de aproape trei
ori mai mare decât a nou-născuţilor. În judeţul Cluj numărul
de nou-născuţi vii este șI el în
scădere de la an la an.
Statisticile Direcţiei de
Sănătate Publică Cluj arată că
numai în anul 2011, faţă de
anul 2010, rata natalităţii a
scăzut cu 9%.
D.D.

În scurt timp se va
deschide bazinul
didactic de înot la Turda
Iniţial inaugurarea bazinului
de înot era programată pentru
perioada sărbătorilor de iarnă,
dar din cauza unor proceduri
birocratice, aceasta a fost
amânată. Primarul Tudor
Ștefănie a declarat că peste
două săptămâni bazinul va deveni funcţional. Recepţia lucrărilor a fost făcută, iar acum este în probe. „Am început să
umplem bazinele, să vedem
dacă e totul ok. Vom deschide
publicului acest obiectiv în două săptămâni. Întâi vor fi grupe organizate de elevi cu instructor de înot, apoi în funcţie
de solicitări vom extinde activitatea și pentru alte categorii
de persoane, vom stabili și un
program...”, explică Ștefănie.
Realizarea bazinului de înot a
fost posibilă datorită unei hotărâri din 2010, când administraţia locală a decis să se implice financiar pentru finalizarea obiectivului, după ce
Compania Naţională de
Investiţii nu alocase nici un
ban pentru lucrările la bazinul
de înot de la Turda.

Vagoanele de marfă,
prădate
din nou la Turda
La început de an nu de uită
„obiceiurile bune” iar hoţii își
fac din nou de cap sustrăgând
tot ce înseamnă fier în scopul
comercializării. O nouă lovitură
a amatorilor de venituri facile
a avut loc în cursul zilei de ieri,
dar oamenii legii au reușit
identificarea făptașilor.
Poliţiștii Biroului Judeţean de
Poliţie Transporturi Cluj i-au
depistat în flagrant pe Stelian
M. de 18 ani, și Adrian C. de
19 ani, ambii din Turda, în
timp ce sustrăgeau diferite
componente de la vagoanele
de marfă staţionate în triajul
CFR Turda. Prejudiciul a fost
recuperat și predat unităţii păgubite, urmând a fi estimat ulterior. Suspecţii sunt cercetaţi
în libertate sub aspectul săvârșirii infracţiunii de furt calificat.
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Combinatul social de la Câmpia Turzii
a avut „lansarea oficială”
Disponibilizaţii de la Mechel
au făcut cunoştinţă cu proiectul combinatului social, o iniţiativă aparţinând Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de
Muncă din Cluj.
La Câmpia Turzii au fost
prezenţi prefectul de Cluj –
Gheorghe Vuşcan, preşedintele
Cartel Alfa- Valentin Ilcaş, Senatorul Alexandru Cordoş, deputatul Adrian Oros, fostul ministru delegat pentru dialog social – Liviu Pop, Mircia Giurgiu
– consilier al ministrului pentru Dialog Social Fostul deputat clujean, primarul Radu
Hanga şi viceprimarul Dorin
Lojigan.
În sala mare a Palatului Cultural „Ionel Floaşiu” s-au adunat peste 400 din foştii angajaţi
ai combinaului Mechel, care au
aﬂat detalii despre posibilităţile de angajare şi reconversie
profesională. Printre aceştia şi
mulţi turdeni!
„Combinatul social din Câmpia-Turzii” se desfăşoară cu
sprijinul ﬁnanciar al UE şi are
ca scop reintegrarea pe piaţa
muncii a persoanelor disponibilizate, ﬁind primul proiect de
acest gen din România.

Combinatul social a primit o
ﬁnanţare de 6,4 milioane de euro, din care 4 milioane de euro
vor ﬁ folosiţi pentru fondarea
asociaţiei care va ﬁ în umbra
combinatului social şi în spatele căreia se vor aﬂa 250 de foşti
angajaţi ai actualului combinat
Mechel din localitate.
Directorul AJOFM Cluj, Daniel Don a declarat cu această
ocazie că în primă fază vor ﬁ angajaţi 250 de oameni, dar în ﬁnal numărul acestora ar putea

ajunge la 380. În scopul funcţionării combinatului social, a
fost cooptat şi un partener privat care lucrează cu concernul
suedez IKEA.
„Contractul cu ﬁrma IKEA
este pe o perioadă de 6 ani. Doi
ani durează proiectul şi încă doi
ani se va aﬂa în faza de sustenabilitate, în ﬁnal dumneavoastră
ve-ţi ﬁ proprii angajatori. Vor ﬁ
selectate 80 de persoane, care
vor ﬁ specializate ca mentori,
având ca scop integrarea profe-

sională a celorlaţi disponibilizaţi”, explică Don.
Potrivit
reprezentanţilor
AJOFM, partenerul IKEA s-a
angajat să semneze contracte
cu combinatul social pentru o
serie din produsele de care are
nevoie.
Ceilalţi 500 de foşti angajaţi,
care fac parte din prima tranşă
de disponibilizări, vor beneﬁcia
de stagii de pregătire şi consiliere în vederea obţinerii unor
locuri de muncă.

Toată producţia provenită de
la combinatul social va merge
exclusiv pentru export.
„De pildă, ﬁrma De Longhi,
care va activa în parcul Tetarom din Jucu, va avea nevoie de
carcase pentru aparatele electrocasnice pe care le produce.
Decât să transporte de la un
furnizor din străinătate, cu bani
foarte mulţi, mai bine le comandă direct de la întreprinderea de plastic din incinta Combinatului social de la Câmpia
Turzii, la un preţ mult mai bun.
Şi exemplele ar putea continua...”, mai transmit iniţiatorii
proiectului.
Judeţul Cluj a pierdut în ultimii 4 ani peste 20.000 de locuri
de muncă, aproximativ 10.000
ﬁind din această zonă, ca urmare a sistării activităţii sau a reducerii capacităţilor de producţie ale unor agenţi economici importanţi, precum Mechel. În acest sens, este necesară demararea şi continuarea
unor proiecte de anvergură, care vizează dezvoltarea durabilă
şi sustenabilă a regiunii şi care
creează noi locuri de muncă
pentru locuitorii judeţului.
Daciana Derda

Primăria Turda
Peste 270 de sesizări la protecţia
are o nouă adresă de site consumatorilor din Turda pe anul trecut

În urma atacurilor repetate,
iniţiate spre sfârşitul anului
2012 asupra mai multor domenii din România, printre care şi
domeniul Primăriei Turda, ﬁrma care se ocupă de buna gestionare a acestuia a luat decizia
de a muta hostingul pe un server care garantează siguranţă şi
securitate superioare.
Astfel, vechea adresa www.
primturda.ro a devenit www.
primariaturda.ro. Echipa de informaticieni monitorizează şi
securizează permanent situl
pentru a preîntâmpina astfel de
incidente.
La ﬁnele lunii noiembrie
2012 au avut loc mai multe
atacuri asupra unor servere
din România de tipul “DNS

Asociaţia pentru Protecţia
Consumatorilor din Turda a înregistrat în 2012 aproximativ
270 de sesizări scrise şi aproape
100 telefonice.
Preşedintele APC Turda,
Ioan Chiorean a declarat cã
membri asociaţiei au participat de-a lungul anului trecut la întâlniri cu elevii, unde în cadrul orelor de dirigenţie s-au purtat discuţii pe
teme de protecţie a consuRedirection”. Asta înseamnă matorilor.
că atunci când un utilizator
doreşte să acceseze o anumită
pagină de internet este direcţionat spre un site care aparţine atacatorului şi pe care sunt
postate diferite mesaje sau
imagini.
Cele trei staţii de transfer
Potrivit purtătorulu de cuvânt al municiplaităţii, Lucia vor ﬁ construite în Huedin,
Golﬁn, nu au fost afectate date- Mihai Viteazu şi Gherla, conle, informaţiile integrate în ca- form proiectului „Sistem de
Management Integrat al Deşedrul site-ului.
„Am modiﬁcat numele do- urilor în Judeţul Cluj” ﬁnanţat
meniului în www.primariatur- din Fondul European de Dezda.ro, considerând că se identiﬁ- voltare Regională prin POS
că mai bine cu numele instituiţi- Mediu.
Construcţia acestor staţii de
ei. S-a schimbat hostingul acestui domeniu tocmai pentru a transfer reprezintă un pas impreîntâmpina repetarea acestor portant în implementarea proincidente”, explică Golﬁn. D.D. iectului privind sistemul de

Majoritatea sesizărilor au
fost pe „servicii”, mai puţin pe
produse de folosinţă îndelungată sau alimente neconforme.
„Majoritatea populaţiei care
a venit să solicite sprijnul nostru a fost nemulţumită de segmentul prestãri-servicii. Nemulţumiri cu ocazia lucrărilor
efectuate de Compania de Apă
Arieş, mai mult sau mai puţin
întemeiate... nu sunt de neglijat
nici contractele încheiate cu
ﬁrmele furnizoare de telefonie

mobilă. De reţinut este cã nu au
fost probleme majore pe partea
de alimentaţie publică”, explicã
Chiorean.
În concluzie: asociaţia turdeană care se ocupă de protejarea şi informarea consumatorilor devine o instituţie tot mai
respectabilă. Din ce în ce mai
multe persoane apeleazã la serviciile asociaţiei în speranţa rezolvării problemelor.
APC Turda are la ora actualã
aproximativ 100 de membri.

Autorizarea unei staţii temporare de transfer,
o posibilă soluţie pentru deşeurile Clujului
management integrat al deşeurilor, ﬁind o etapă importantă
în procesul de colectare a deşeurilor de pe întreg teritoriul judeţului Cluj.
Vicepreşedintele Consiliului
Judeţean Cluj, Ioan Oleleu prezent la Turda, a declarat că o soluţie pentru criza deşeurilor ar
ﬁ în prezent accelerarea lucrărilor la una din staţiile de transfer situate în apropierea Turzii
(n.r de la Mihai Miteazu) şi au-

torizarea temporară a acesteia,
pentru ca deşeurile provenite
de la populaţie să ﬁe depozitate
temporar aici. În schimb agenţii economici să aibe obligaţie
de-a transporta mai departe
deşeurile la Pata Rât.
Lucrarile de constructii la
Centrul de Management Integrat al Deseurilor care au inceput
in data de 20 martie 2012 şi a căror valoare este de 107.536.011,54
lei fără TVA.
D.D
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Proiect european pe fonduri de coeziune
finalizat 98% la Compania de Apă Arieş
Într-o conferinţă de presă
desfăşurată astăzi la sediul
Companiei de Apă Arieş din
Turda, directorul general al societăţii, Alexandru Sabău a prezentat stadiul lucrărilor din
etapa I a proiectului european
de extindere şi reabilitare a reţelelor de apă şi canal din zona
Turda- Câmpia Turzii.
Acesta este ﬁnalizat în proporţie de 98%. Lucrările care
mai urmează a ﬁ efectuate sunt
la staţia de epurare, acolo sunt
stopate în acest moment din cauza condiţiilor meteorologice.
Proiectul în valoare de
aproape 80 de milioane de euro
este de importanţă vitală pentru comunităţile şi implicit beneﬁciarii acestuia.
Directorul general al CAA,
Alexandru Sabău spune că mai
sunt lucrări în derulare la staţia
de epurare.
“Din cauza iernii nu am
avansat cu lucrările, dar avem
termen limită de ﬁnalizare,
sfârşitul lunii mai 2013. Am
mai avea un pachet neeligibil,
ce se execută din banii companiei de apă, de reabilitare a clădirilor” spune Sabău.
În continuare acesta a prezentat situaţia lucrărilor pe
“pachete” , iată şi stadiul acestora:
Pentru apă, pachetul nr.7 reprezentând reabilitarea surselor de apă ale municpiului Turda - realizat 100%, terminarea
lucrărilor în 5 iunie 2012.

Reabilitarea reţelelor de distribuţie în municipiul Turda,
pachet 8, realizat 100 % încă din
30 ianuarie 2012.
Extinderea reţelelor cu apă
şi canalizare în Turda, pachet
10, realizat 100% până la 18 iulie 2011.
Reabilitarea staţiei de tratare Câmpia Turzii, pachetul
nr.13, deﬁnitivat din 26 octombrie 2011.
În ceea ce priveşte reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare menajeră la Câmpia Turzii,
pachetul nr 14, este realizat
100%, din 8 februarie 2012.
Extinderea reţelelor de apă
şi canalizare menajeră în Câm-

Clasificarea spitalelor din
Turda şi Câmpia Turzii, între
avantaje şi dezavantaje
Spitalele vor ﬁ plătite în
2013, pentru prima dată, în
funcţie de clasiﬁcare, astfel
încât tarifele pentru un caz să
ﬁe mai mici în unităţile sanitare de gradul IV faţă de cele
de gradul I, a declarat marţi
ministrul Sănătăţii, Eugen
Nicolăescu.
Eugen Nicolăescu a adăugat că tot din 2013 va ﬁ introdus un program prin care secţiile de anestezie şi terapie intensivă vor ﬁ plătite de la bugetul de stat pentru toate cele
53 de spitale strategice.
Conform acestei liste, spitalele din Turda şi din Câmpia
Turzii intră în categoria 4, din
cele 5 categorii existente. Din
aceeaşi categorie fac parte şi
spitalele din Dej, Gherla şi
Huedin.

Din judetul Cluj, in categoria
celor mai performante spitale,
au fost incluse: Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca P.C., Institutul Clinic de
Urologie şi Transplant Renal
Cluj-Napoca M, Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „N. Stancioiu”
Cluj-Napoca M, Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuţă”
Cluj-Napoca M, Institutul Regional de Gastro-Entero-Hepatologie M.
Clasiﬁcarea spitalelor funcţie de competenţă are printre
repercusiuni scăderea costurilor de tratament, pentru că se va
evita internarea la nivele inferioare de asistenţă spitalicească
a pacienţilor cu patologii complexe, care nu pot ﬁ rezolvaţi la
acel nivel.
Daciana Derda

pia Turzii, pachet nr 15., 100%
realizat la data de 6 iunie 2012.
La apă lungimea planiﬁcată
a fost de 84, 406 km, realizaţi în
totalitate!
Pentru canalizare stadiul lucrărilor se prezintă astfel:
Pachetul nr.9, reabilitarea reţelei de canalizare în Turda, realizat 100% cu proces verbal de
terminare
a
lucrărilor
10.02.2012.
Extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în
municipiul Turda, pachetul
nr.10, ﬁnalizat complet până la
18 iulie 2011.
Extinderea reţelei de canalizare la Turda, pachetul 11, reali-

zat 100%, terminarea lucrărilor
la data de 26 ianuarie 2012.
Reabilitarea şi modernizarea staţiei de epurare Turda şi
Câmpia Turzii, pachetul nr. 12,
realizat 97%.
Reabilitarea reţelelor de apă
şi canalizare menajeră în Câmpia Turzii, pachet nr 14, realizat
100%, cu procesul verbal din 8
febrarie 2012.
Extinderea reţelei de apă şi
canalizare menajeră în Câmpia
Turzii, pachetul 15, deﬁnitivat
până la data de 6 iunie 2012.
Ultimul pachet pe “canalizare” este reprezentat de extinderea reţelei de canalizare în localităţile Viişoara, Mihai Viteazu,

Luna şi Sănduleşti, pachet
nr.16, contract ﬁnalizat 100% la
data de 3 noiembrie 2011.
Lungimea planiﬁcată a reţelelor de canalizare, în cadrul
primei etape a proiectului pe
fonduri de coeziune a fost de
89,335 km. realizaţi 100%.
“La staţia de epurare mai
avem utilajele de pus în funcţiune şi bineînţeles probele tehnologice. Pentru noi a fost un
lucru deosebit de important să
gestionăm acest proiect şi să
dovedim că avem capacitatea
necesară să ducem la bun sfârşit ceea ce ne-am propus, în
condiţiile în care sunt foarte
multe proiecte în ţară, peste 30
care se derulează în acest moment pe fonduri de coeziune şi
care au mari întârzieri. Suntem
primul proiect pe ţară, după
cum ni s-a comunicat de la minister, care se apropie de sfârşit, acesta ﬁind şi motivul pentru care putem accede la pasul
II al proiectului de extindere şi
reabilitare al reţelelor de apă şi
canal, precum şi noi staţii de
pompare ce vor ﬁ realizate în
Comunitatea Europeană Arieş” mai menţionează directorul
general al Companiei de Apă
Arieş.
Practic banii vor veni pe fondurile de coeziune prevăzuţi de
Uniunea Europeană în perioada 2014-2020. Suma solicitată
este de aproximativ 66 milioane de euro.
Daciana Derda

Microîntreprinderile vor plăti impozit pe veniturile realizate
Conform modiﬁcărilor aduse la Codul Fiscal prin OG
nr.8/2013, începând cu data de
1 februarie 2013, sunt obligate
să plăteasca impozit de 3% asupra veniturilor realizate, microintreprinderile care au realizat
în anul precedent venituri sub
nivelul de 65.000 euro.
Condiţia privind numarul de
salariati a fost abrogată, ca urmare vor plăti impozit pe veniturile microintreprinderii şi

societăţile comerciale care nu
au angajaţi.
Societăţile care la data de
31.12.2012 au îndeplinit conditiile prevăzute pentru impozitare cu 3%, potrivit legislatiei în
vigoare la data de 31.12.2012,
răman si anul 2013 microîntreprinderi platitoare de impozit
pe venit.
Societăţile platitoare de impozit pe proﬁt care indeplinesc
conditiile prevăzute de OG

nr.8/2013 pentru a plati impozit pe veniturile microintreprinderii începând cu data de 1
februarie 2013, vor declara impozitul pe proﬁt aferent lunii
ianuarie 2013 până la data de 25
martie 2013. Tot până la aceasta dată vor depune declaraţia
010 pentru modiﬁcarea vectorului ﬁscal, de la plătitor de impozit pe proﬁt la plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderii.

Compania de Apă Arieş vrea capace de canal cu „asigurare”
Fenomenul furturilor capacelor de canal de la Turda nu poate
fi stopat, cel puţin aceasta este
concluzia Companiei de Apă
Arieş, dar şi a autorităţilor locale.
Între timp compania a încercat să înlocuiască capacele de
metal, cu altele noi confecţionate din materiale compozite
dar şi acestea se fură, dar nu în
scopul comercializării pentru
că centrele de colectare a ﬁeru-

lui nu oferă bani pe ele, ci pur şi
simplu din răutate sau prostie.
Reprezentanţii CAA au declarat cu ocazia unei conferinţe de
presă că au încercat să contacteze firmele specializate care pot
oferi o poliţă de asigurare pentru
capacele de canal, dar până acum
acestea nu s-au arătat interesate.
“Deocamdată nu am găsit nicio companie de asigurări dispusă să emită o astfel de poliţă.

Aşa cum nu se fac asigurări împotriva secetei, nicio companie
nu doreşte să facă asigurări împotriva furtului capacelor de
canal”, a explicat Alexandru Sabău, directorul general al Companiei de Apă Arieş.
Pagubele create de hoţii de capace sunt destul de mari, înlocuirea capacelor “lipsă” aducând
prejudicii financiare serioase regiei turdene de apă.
D.D.
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Hotărârile Consiliului Local Turda
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 1
din data de 10.01.2013
privind acoperirea deﬁnitiva a deﬁcitului sectiunii de dezvoltare la sfarsitul anului 2012
Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă extraordinara în data de 10.01.2013
Având în vedere proiectul de hotărâre privind utilizarea sumelor din excedentul bugetar al anului 2011 proiect elaborat din
iniţiativa d-lui primar Stefanie Tudor;
În baza referatului Directiei economice nr. 382 / 08.01.2013;
Conform avizului de specialitate al comisiei nr.1 (pentru buget –
ﬁnanţe, prognoze economice ) ;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 293 / 2011 de aprobare
a Bugetului de stat pentru anul 2012, art. 1, art. 3 si art. 5 alin 3 lit.
a-d,f si a prevederilor art. 38 alin 1 si 2 lit. b si art. 46 alin. 2 si 5 din
Legea 215 / 2001 privind Administratia publica locala, modiﬁcata si completata prin Legea nr. 286 / 2006, in temeiul Legii nr.
273 / 2006 privind ﬁnantele publice locale – actualizata şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al
municipiului Turda.
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă acoperirea deﬁnitiva a deﬁcitului sectiunii de
dezvoltare la sfarsitul anului 2012, in valoare de 929.801,73 lei.
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează
Primarul municipiului Turda, Secretarul municipiului Turda,
Directia economica.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
CONTRASEMNEAZĂ
Matei Cristian Octavian SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI :
– pentru 19
- împotriva - abţineri Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor prezenţi este 19.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 209
din data de 12.12.2012
privind utilizarea sumelor din excedentul bugetar al anului
2011
Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinara în data de 12.12.2012
Având în vedere proiectul de hotărâre privind utilizarea sumelor din excedentul bugetar al anului 2011 proiect elaborat din
iniţiativa d-lui primar Stefanie Tudor;
În baza referatului Directiei economice nr. 18.611 / 07.12.2012;
Conform avizului de specialitate al comisiei nr.1 (pentru buget –
ﬁnanţe, prognoze economice ) ;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 293 / 2011 de aprobare
a Bugetului de stat pentru anul 2012, art. 1, art. 3 si art. 5 alin 3 lit.
a-d,f si a prevederilor art. 38 alin 1 si 2 lit. b si art. 46 alin. 2 si 5 din
Legea 215 / 2001 privind Administratia publica locala, modiﬁcata si completata prin Legea nr. 286 / 2006, in temeiul Legii nr.
273 / 2006 privind ﬁnantele publice locale – actualizata şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al
municipiului Turda.
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă utilizarea sumei de 472.353,00 lei din excedentul bugetar al anului 2011.
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează
Primarul municipiului Turda, Secretarul municipiului Turda,
Directia economica, Directia tehnica.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
CONTRASEMNEAZĂ
Matei Cristian Octavian SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI :
– pentru 21
- împotriva - abţineri Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 21.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 213
din data de 12.12.2012
privind alocarea unor locuri suplimentare în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Vârstnici “Acoperământul Maicii
Domnului” Turda

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa
ordinară în data de 12.12.2012;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind alocarea unor locuri suplimentare în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Vârstnici “Acoperământul Maicii Domnului”
Turda, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, d-l. Tudor Ştefănie;
Având în vedere raportul de specialitate nr.
11821/26.11.2012 al Serviciului Public de Asistenţă Socială
Turda şi a Direcţiei Venituri şi Taxe Locale din Cadrul Primăriei Turda.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2000 privind
protecţia persoanelor vărstnice, a Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, precum şi Hotărârea Consiliului Local Turda
nr. 97/27.05.20004 prin care s-a aprobat încheierea unui
contract de parteneriat între Consiliul Local Turda şi Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Vârstnici “Acoperământul Maicii Domnului” Turda.
Ţinând cont de avizul comisiilor de specialitate nr. 1 (buget-ﬁnanţe, prognoze econoice, investiţii) şi nr. 4 (muncă şi
protecţie socială, protecţia copilului, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, culte, minorităţi), ale Consiliului Local al municipiului Turda;
În baza art. 36 alin. 6, lit. a, pct. 2, art. 45, alin. 1, si alin. 6
si art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală – republicată şi ale Regulamentului
de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda.
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă, începând cu data prezentei hotărâri, suplimentarea cu un număr de 3 locuri de la 25 la 28 de locuri,
în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Vârstnici “Acoperământul Maicii Domnului” Turda şi plata contribuţiei lunare în cuantum de 900 lei/lună/beneﬁciar. Astfel, costurile suportate din bugetul local pentru 28 de persoane vor ﬁ de
25.200 lei/lună, iar pe an de 302.400 lei/an.
Art. 2. Comunicarea şi îndeplinirea prezentei hotărâri se
încredinţează Primarului municipiului Turda, Secretarului
municipiului Turda, Direcţiei Economice, Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda şi Centrul de Îngrijire şi
Asistenţă pentru Vârstnici “Acoperământul Maicii Domnului” Turda.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
CONTRASEMNEAZĂ
Matei Cristian Octavian SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI :
– pentru 21
- împotriva - abţineri Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 21.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 214
din data de 12.12.2012
privind înﬁinţarea la nivelul Spitalului Municipal Turda a
Serviciului de Management al Calităţii Serviciilor Medicale
Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară în data de 12.12.2012;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind înﬁinţarea
la nivelul Spitalului Municipal Turda a Serviciului de Management al Calităţii Serviciilor Medicale, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, d-l. Tudor Ştefănie;
Având în vedere raportul de specialitate şi avizul comisiilor
de specialitate nr. 2 (administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul,
juridic) şi nr. 5 (învăţământ, cultură, sănătate, tineret, sport şi
turism), ale Consiliului Local al municipiului Turda;
Având în vedere HCL nr. 85 din 29.06.2010 privind măsurile
de preluare a Spitalului Municipal Turda, prin care s-a aprobat
transferul atribuţiilor şi competenţelor, respectiv managementul Spitalului Municipal Turda, din subordinea Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică Cluj în subordinea Consiliului Local al
municipiului Turda;
În conformitate cu prevederile art. 1, alin. 1, alin. 2 şi ale art. 4
din Ordinul MS nr. 975 din 1 octombrie 2012, privind organizarea structurii de management al calităţii serviciilor medicale în
cadrul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale, ale art. 15,
lit. d din HG nr. 56 din 29 ianuarie 2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;
În baza art. 36 alin. 1, alin. 2, lit. a, lit. d, alin. 6, lit. “a”, pct. 3, art.
45, alin. 1, si alin. 6 si art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea 215/2001,
privind administraţia publică locală – republicată şi ale Regula-

mentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda.
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă înﬁinţarea la nivelul Spitalului Municipal Turda a Serviciului de Management al Calităţii Serviciilor Medicale.
Art. 2. Comunicarea şi îndeplinirea prezentei hotărâri se încredinţează Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, Serviciului Relaţii Publice şi Resurse Umane,
Spitalului Municipal Turda şi Ministerului Sănătăţii.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
CONTRASEMNEAZĂ
Matei Cristian Octavian SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI :
– pentru 21
- împotriva - abţineri Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 21.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 215
din data de 12.12.2012
privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor
profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul
Spitalului Municipal Turda
Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară în data de 12.12.2012;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea
criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale
ale personalului contractual din cadrul Spitalului Municipal
Turda, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda,
d-l. Tudor Ştefănie;
Având în vedere raportul de specialitate şi avizul comisiei de
specialitate nr. 2 (administraţie publică locală, servicii publice,
regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic) a Consiliului Local al municipiului Turda, precum şi adresa
nr. 13394/13.11.2012 a Spitalului Municipal Turda;
Având în vedere HCL nr. 85 din 29.06.2010 privind măsurile
de preluare a Spitalului Municipal Turda, prin care s-a aprobat
transferul atribuţiilor şi competenţelor, respectiv managementul Spitalului Municipal Turda, din subordinea Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică Cluj în subordinea Consiliului Local al
municipiului Turda;
În conformitate cu prevederile art. 10 din Ordinul MS nr.
1229 din 1 august 2011, privind aprobarea criteriilor de evaluare
a performanţelor profesionale individuale şi a modelului ﬁşei de
evaluare a performanţelor profesionale individuale;
În baza art. 36 alin. 1, alin. 2, lit. a, lit. d, alin. 6, lit. “a”, pct. 3, art.
45, alin. 1, si alin. 6 si art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea 215/2001,
privind administraţia publică locală – republicată şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda.
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul Spitalului Municipal Turda, potrivit anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 2. Comunicarea şi îndeplinirea prezentei hotărâri se încredinţează Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, Serviciului Relaţii Publice şi Resurse Umane,
Spitalului Municipal Turda.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
CONTRASEMNEAZĂ
Matei Cristian Octavian SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI :
– pentru 21
- împotriva - abţineri Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 21.

ANEXA 1 la HCL nr. 215/12.12.2012
CRITERII DE EVALUARE
a performanţelor profesionale individuale ale personalului
contractual din cadrul Spitalului Municipal Turda
I. Pentru funcţiile de execuţie:
1. Cunoştinţe şi experienţă profesională
2. Promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor de
serviciu prevăzute în ﬁşa postului
3. Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate
4. Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverenţă, obiectivitate, disciplină
5. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a
materialelor cu încadrarea în normativele de consum
6. Adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate
7. Condiţii de muncă
II. Pentru funcţiile de conducere se vor utiliza, suplimentar, şi
următoarele criterii de evaluare:
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1. Cunoştinţe despre scopul, obiectivele şi rolul compartimentului în ansamblul unităţii
2. Capacitatea de a lua decizii optime şi asumarea răspunderii în legătură cu acestea
3. Capacitatea de organizare şi de coordonare a activităţii
compartimentului
4. Capacitatea de a crea în compartimentul condus un climat
stimulativ, neconﬂictual şi de bună colaborare cu alte compartimente
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Matei Cristian Octavian
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 216
din data de 12.12.2012
privind darea in folosinta gratuită a imobilului situat in Turda, str. Avram Iancu, nr. 12, în suprafaţă de 103 mp, către Asociaţia Turdamont a Alpiniştilor Turda – A.T.A.
Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinară la data de 12.12.2012;
Luand in dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la darea
in folosinta gratuită a imobilului situat in Turda, str. Avram Iancu, nr. 12, în suprafaţă de 103 mp, către Asociaţia Turdamont a
Alpiniştilor Turda – A.T.A, elaborat din iniţiativa d-lui primar
Tudor Ştefănie;
Având in vedere raportul de specialitate al Serviciului Public
Administrarea Patrimoniului Imobiliar, nr. 4615/06.12.2012;
Ţinând seama de avizul Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local al municipiului Turda, pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului , investitii;
Ţinând cont de prevederile art. 49, alin. 1 din OUG nr. 26/2000
cu privire la asociaţii şi fundaţii;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. “c”, alin. 5 lit. a, art.
45, alin. 1, 3 si 6, art. 115, alin. 1, lit. “b”, art. 124 din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu
modiﬁcările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului de
functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită a imobilului situat
in Turda, str. Avram Iancu, nr. 12, în suprafaţă de 103 mp, aﬂat în
domeniul privat al municipiului Turda, pentru o perioadă de 5

ani, având destinaţia de sediu pentru Asociaţia Turdamont a Alpiniştilor Turda – A.T.A, conform schiţei prezentate în anexa nr.
1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Comunicarea si indeplinirea prezentei se încredinţează Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului
Turda , Serviciului Evidenta Patrimoniu si GIS şi Asociaţiei
Turdamont a Alpiniştilor Turda – A.T.A.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
CONTRASEMNEAZĂ
Matei Cristian Octavian SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI :
– pentru 21
- împotriva - abţineri Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 21.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 217
din data de 12.12.2012
privind acordarea unui mandat special reprezentantului
Consiliului Local
Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Tetarom
S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar
Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară în data de 12.12.2012;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea
unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda
în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar, elaborat din iniţiativa
dnei. consilier local Crişan Rozalia, a d-lui consilier local Matei
Cristian Octavian şi a dlui. consilier local Roş Nicolae.
În conformitate cu prevederile:
art. 36 alin. 2, lit. a şi alin. 3 lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare;
art. 111 din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990,
republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare;
Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 10/31.01.2012 privind
aprobarea actului constitutiv actualizat al SC TETAROM SA;
În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin (1) lit.c) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modiﬁcările şi completările ulterioare;

CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ
Informare de presă
Ref: Precizări privind implementarea şi desfăşurarea Planului anual de distribuţie
de ajutoare PEAD 2012 – produse alimentare
Pentru corecta informare a publicului în privinţa derulării Planului anual de
distribuţie de ajutoare PEAD 2012 – produse alimentare, Consiliul Judeţean Cluj
face următoarele precizări:
Prin adresa cu numărul 954/12.01.2012 Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru
Agricultură a înștiinţat Consiliul Judeţean Cluj în legătură cu faptul că nu vor mai
ﬁ livrate produsele făină și ulei peste cantităţile furnizate până la data de
31.12.2012. Această situaţie este cauzată de încetarea contractului pentru
furnizarea acestor produse, contract încheiat de APIA cu societatea Viem Corporation
Eood din Bulgaria, societate care nu și-a mai îndeplinit obligaţiile contractuale
privind furnizarea produselor alimentare.
În acest context, cel puţin până la primirea altor clariﬁcări din partea APIA, Consiliul
Judeţean Cluj nu mai are în depozit produsele alimentare amintite, toate cantităţile
primite ﬁind deja distribuite. Concret, din cele 996,216 tone de făină care trebuiau
livrate, Consiliul Judeţean Cluj a primit doar 383,310 t, respectiv 38%. În ceea
ce privește cantitatea de ulei, din 471.863 de litri cuveniţi, au fost livraţi doar
11.520 l, ceea ce reprezintă mai puţin de 2% din necesar.
Reamintim faptul că ajutoarele alimentare care au fost distribuite persoanelor
defavorizate, deﬁnite de H.G. nr. 600/2009 privind stabilirea beneﬁciarilor de
ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate
categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România și atribuţiile instituţiilor
implicate în planul european, sunt următoarele: faină albă de grâu, mălai, paste
făinoase, biscuiţi, orez, ulei, fasole boabe, mazăre în conservă, bulion, roșii în
bulion, zahăr.
Biroul de presă
17.01.2013

Maratonul Lecturii pentru copii
Biblioteca Municipală „Teodor Murăşanu“ Turda şi Şcoala Horea, Cloşca şi Crişan
Turda invită copiii din clasele 3-4 şi 5-7 să participe la Maratonul Lecturii, care
se va desfăşura între 1 februarie şi 31 mai 2013.
Doritorii trebuie să se înscrie la Secţia pentru Copii a bibliotecii, Str. George
Coşbuc nr. 2, ca şi participanţi la concurs şi să citească cât mai multe cărţi din
listele propuse pentru ﬁecare nivel de învăţământ. Cărţile pot ﬁ împrumutate
ﬁe de la Biblioteca Municipală, secţiile pentru copii (centru şi Filiala Oprişani),
ﬁe de la bibliotecile şcolilor, sau, pot ﬁ citite din biblioteca personală a ﬁecărui
participant.
În data de 20 mai 2013 ﬁecare participant înscris la Maratonul Lecturii, va aduce
la Secţia pentru Copii a bibliotecii, Str. George Coşbuc nr. 2, o listă care va
cuprinde titlurile cărţilor citite, inclusiv numărul şi titlurile volumelor în cazul
celor în mai multe volume, numele, prenumele, clasa şi şcoala.
Copiii care au citit cele mai multe cărţi din lista propusă de bibliotecă vor
participa la etapa ﬁnală a Maratonul Lecturii care va consta într-o testare prin
care vor dovedi că au citit cărţile şi deci au cunoştinţe despre conţinutul,
personajele, autorii acestora. Testarea se va desfăşura la Şcoala Horea, Cloşca
şi Crişan în data de 28 mai 2013. Ora desfăşurării va ﬁ anunţată ﬁecărui
participant la ﬁnală.
Premierea câştigătorilor Maratonul Lecturii va avea loc în 31 mai, la Şcoala
Horea, Cloşca şi Crişan. Ora desfăşurării va ﬁ anunţată participanţilor.

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se desemnează domnul Molnar Emil reprezentant al
Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a
S.C. TETAROM S.A.
Art. 2. Se acordă mandat special domnului Molnar Emil reprezentant al Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a
Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A., pentru:
Revocarea mandatului membrilor Consiliului de Administraţie al SC TETAROM SA;.
Propunerea şi desemnarea în calitate de membri ai Consiliului de administraţie, format din 9 membri, pentru un mandat de
4 ani, a următoarelor persoane:
Cîineanu Alina Ligia;
Crişan Alexandru Gigi;
Găvrea Viorel;
Irimie Andrei;
Kerekes Sandor;
Matei Cristian Octavian;
Oprea Laurenţiu – administrator economist;
Săutean Romulus;
Todea Mircea Dorin.
Propunerea şi aprobarea remuneraţiei noilor membrii al
Consiliului de administraţie a S.C. TETAROM S.A, formată dintr-o indemnizaţie lunară ﬁxă în sumă brută de 900 lei;
Propunerea şi aprobarea Contractului de mandat încheiat între S.C. TETAROM S.A., reprezentată de AGA şi membrii Consiliului de Administraţie, conform modelului – cadru cuprins în
anexa care face parte integrantă din Hotărârea nr. 261/31.10.2012
privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 109/2011 la SC Tetarom SA.;
Semnarea Contractelor de mandat cu membrii Consiliului de
Administraţie a S.C. TETAROM S.A.;
Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri
se încredinţează; reprezentantului Consiliului Local în A.G.A. la
S.C. TETAROM S.A., precum şi S.C. TETAROM S.A.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică reprezentantului Consiliului Local Turda în A.G.A. la S.C. TETAROM S.A., S.C. TETAROM S.A., precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
CONTRASEMNEAZĂ
Matei Cristian Octavian SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Popa
VOTURI :
– pentru 20
- împotriva - abţineri 1
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 21.

Maratonul Lecturii pentru copii
LISTA CĂRŢILOR PROPUSE PENTRU „MARATONUL LECTURII“
CLASELE III-IV

CLASA A VI-A

1 A.N.TOLSTOI - BURATINO (CHEIŢA DE AUR)
2 VICTOR HUGO - COSETTE
3 WILHELM HAUFF - HANUL DIN SPESSART
4 FRANCES BURNETT HODGSON - MICUL LORD
5 FRANCES BURNETT HODGSON - MICA PRINŢESĂ
6 K DICAMILLO - POVESTEA LUI DESPEREAUX
7 J.M BARRIE - PETER PAN
8 VIKI BLUM - CĂRŢILE INOROGILOR (DORINŢA
INOROGULUI, LEGĂMÂNTUL INOROGULUI,
SOBORUL INOROGILOR
9 E.T.A. HOFFMAN - PITICUŢ ZIS ȘI CINABRU
10 LEWIS CARROLL - ALICE ÎN ŢARA MINUNILOR;
ALICE ÎN LUMEA OGLINZII
11 CARLO COLLODI - PINOCCHIO
12 M. BOND - UN URS PE NUME PADDINGTON
13 A.S. PUSKIN - BASMUL CU PESCARUL ȘI
PEȘTIȘORUL DE AUR
14 MICHAEL ENDE - MOMO
15 SILVIA KERIM - O POVESTE CU NOUĂ POVEȘTI

1 D.W. JONES - CASTELUL MIȘCĂTOR A LUI HOWL
2 J.K ROWLING - Seria HARRY POTTER-7 VOLUME
3 P.L. TRAVERS - MARY POPPINS
4 J.R.R. TOLKIEN - ROVERANDUM
5 *** - ESOPIA
6 BRANDON MULL - FABLEHAVEN
7 CORNELIA FUNKE - INIMĂ DE CERNEALĂ
8 ALEXANDRE DUMAS - CEI TREI MUSCHETARI
9 JOHN BOYNE - BĂIATUL CU PIJAMALE ÎN DUNGI
10 ALEXANDRU MITRU - DIN MARILE LEGENDE ALE LUMII
11 EDGAR ALLAN POE - CĂRĂBUȘUL DE AUR
12 CHARLES DICKENS - OLIVER TWIST
13 ARTHUR CONAN DOYLE - O LUME DISPĂRUTĂ
14 HERBIE BRENNAN - ÎMPĂRATUL DE PURPURĂ
15 J.GREENWOOD - POVESTEA UNUI MIC
ZDRENŢĂROS

CLASA A V-A
1 ERICH KASTNER - SECRETUL CELOR DOUĂ LOTTE
2 ANNA SEWELL - AVENTURILE LUI BLACK BEAUTY
3 P.R. MORRISON - BĂIATUL CARE A ÎMBLÂNZIT
VÂNTUL
4 ROALD DAHL - CHARLIE ȘI FABRICA DE CIOCOLATĂ
5 TERRY PRATCHETT - SCOŢIDUȘII LIBERI
6 TERRY PRATCHETT - O PĂLĂRIE PLINĂ DE CER
7 TERRY PRATCHETT - ULUITORUL MAURICE ȘI
ROZĂTOARELE LUI EDUCATE
8 JOSEPH DELANEY - CRONICILE WARDSTONE (9
VOLUME)
9 KAYE UMANSKY - SOLOMON SNOW ȘI GIUVAIERUL
FURAT
10 KAYE UMANSKY - LINGURA DE ARGINT A LUI
SOLOMON SNOW
11 MARK TWAIN - PRINŢ ȘI CERȘETOR
12 KATHERINE ROBERTS - CELE ȘAPTE MINUNI :
ÎNTÂMPLĂRI DIN BABILON
13 KATHERINE ROBERTS - CELE ȘAPTE MINUNI:
PRĂDAREA MARII PIRAMIDE
14 KATHERINE ROBERTS - CELE ȘAPTE MINUNI:
ÎN CĂUTAREA TEMPLULUI AMAZOANELOR
15 C. LEWIS - CRONICILE DIN NARNIA – seria

CLASA A VII-A
1 CHRISTOPHER PAOLINI - ERAGON
2 JONATHAN STROUD - TRILOGIA BARTIMEUS:
OCHIUL GOLEMULUI; AMULETA DIN SAMARKAND;
POARTA LUI PTOLEMEU
3 MICHAEL SCOTT - SECRETELE NEMURITORULUI
NICHOLAS FLAMEL, VOL I ALCHIMISTUL; VOL II
MAGICIANUL
4 GRIGORE BĂJENARU - CIȘMIGIU & COMPANY
5 CONSTANTIN CHIRIŢĂ - CIREȘARII, 5 VOL.
6 CHARLES DICKENS - DAVID COPPERFIELD
7 ANTHONY HOROVITZ - ALEX RIDER, SUPERSPIONUL
ADOLESCENT, 5 VOL.: STORMBREAKER, ACADEMIA
POINT BLANC; INSULA RECHINILOR; LOVITURA
VULTURULUI; HOTELUL SPAŢIAL
8 JULES VERNE - CĂPITAN LA 15 ANI
9 HENRY GILBERT - ROBIN HOOD
10 EDGAR RICE BURROUGHS - TARZAN
11 VICTOR HUGO - NOTRE DAME DE PARIS
12 PHILIP KERR - COPII LĂMPII FERMECATE
13 LICIA TROISI - CRONICILE LUMII PĂMÂNTENE,
3 VOL. (NIHAL DE PE PĂMÂNTUL VÂNTULUI;
MISIUNEA LUI SENNAR; TALISMANUL PUTERII)
14 ANNE ROBBILLARD - CAVALERII DE SMARALD,
2 VOL. (SUB SEMNUL STELEI DE FOC, DRAGONII
ÎMPĂRATULUI NEGRU
15 MOONY WITCHER - FETIŢA CELEI DE-A NOUA
LUNI; NINA ȘI MISTERUL NOTEI A OPTA, NINA ȘI
MISTERUL ȘARPELUI CU PENE, NINA ȘI OCHIUL
SECRET AL ATLANTIDEI
16 MICHAEL ENDE - POVESTE FĂRĂ SFÂRȘIT
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Premiere pe scena turdeană
Teatrul municipal Turda
anunţă joi 31 ianuarie 2013,
orele 10.00, premiera spectacolului pentru copii Jack şi
vrejul de fasole, dramatizarea şi regia artistică este
semnată de Horaţiu Apan .
Povestea ”Jack şi vrejul de
fasole” este o pildă. Poate
chiar o parabolă: a cutezanţei.
Un copil sărman dar vesel,
harnic şi isteţ, descoperă o
lume paralelă celei în care
trăia. Acest univers paralel,
dominat de un Căpcăun, conţine atât temerile lui Jack în
faţa urâtului şi răului, dar şi
toate visele sale, vise de împlinire spirituală, materială
şi familială. Prin îndrăzneala
sa, Jack reuşeşte în toate: îşi
reîntregeşte familia şi, dăruind celorlalţi frumuseţe şi
bunăstare, aduce veselie în
jurul său.
Prin viziunea sa regizorală,
Horaţiu Apan mărturiseşte
:„Sunt tentat să aﬁrm (şi să
cred) că voind foarte tare şi
cutezând să visezi frumos şi
înalt, poţi avea minunatul
destin al băiatului din povestea Jack şi vrejul de fasole”
Din distribuţia spectacolul
fac parte actorii : Răzvan
Corneci, Vali Popescu, Mihaela Deceanu, Ginuc Crişan,
Renata Fabian, Camelia Varga, Ilinca Mateescu.

Pentru faptă, răsplată şi
năpastă pentru NĂPASTA
Cea de a doua premieră a
acestei stagiuni, spectacolul
Năpasta de I.L. Caragiale, va
avea loc în data de de 2 februarie 2013, orele 19.00. Distribuţia este alcătuită din actorii :
Petre Băcioiu, Maria Salcă,
Romul Moruţan, Vali Popescu, Diana Roşca, Irina Melnic,
Renata Fabian, Camelia Var-

ga, Mihaela Acatrinei, Ilinca
Mateescu iar scenograﬁa este
realizată de către Vioara Bara.
Regizorul Horaţiu Apan
despre spectacolul Năpasta :
“Deşi I. L. Caragiale este etichetat ”marele nostru comediograf”, mă interesează,
acum şi aici, tragismul pe care
ironia, sarcasmul şi grotescul
din opera sa tind să-l ţintuiască într-un plan doi.

Omeneşte, ”Năpasta” este
profund tragică. Or, dacă iubirea deformată şi nestăpânită
naşte crima, cred că durerea
pierderii vieţii şi a speranţei nu
poate decât să atingă adâncimi
mitice. Este motivul pentru care în spectacolul nostru apar
Bocitoarele, recitând, incantând mărgăritare din neasemuita noastră salbă de sensibilitate, frumuseţe şi înţelepciune.

Acum şi aici, paradoxal,
respirăm o atmosferă care
nu mai este nici românească,
nici grecească, nici japoneză, dar este profund umană. “
Cât de fericiţi am ﬁ dacă
publicul turdean, venind la
spectacolul nostru, ne-ar însoţi în călătoria noastră spirituală. Noi suntem în Teatru şi, ﬁind gazde bune, aşteptăm.

Curs de jurnalism online la biblioteca Diplomă de excelenţă
pentru teatrul turdean
municipală din Turda
În
perioada
ianuarie-aprilie 2013, în Sala Internet a sediului central al
Bibliotecii Municipale „Teodor Murăşanu” se va implementa proiectul „Curs
de jurnalism online” destinat copiilor cu vârste între
11 şi 13 ani.
Aplicaţia cu această temă
a fost depusă de instituţie
în luna septembrie 2012, în
runda a doua a concursului
de proiecte destinate bibliotecilor mici (municipale,
orăşeneşti şi din mediul rural) „Idei de 4000 lei +”,
câştigătorii fiind desemnaţi în 1 noiembrie 2012.
Competiţia cu această
denumire este deschisă
pentru bibliotecile locale
care au fost incluse în programul Biblionet, biblioteca turdeană fiind una din
cele 6 câştigătoare ale rundei a doua.
Proiectul este finanţat de
International Research &
Exchanges Board (IREX)
cu sediul în Bucureşti, care

este biroul reprezentativ al
International Research &
Exchanges Board din SUA,
cu sediul la Washington.
Finanţarea acordată este
5.265 lei.
“Proiectul va consta în
cursuri de jurnalism şi crearea unei reviste on-line,
care se vor desfăşura pe
parcursul lunilor februarie
– aprilie 2013 la sala internet a sediului central al bibliotecii, Str. Republicii nr.
52, după orele de şcoală.
Programul de lucru al copiilor va fi stabilit cu consultarea părinţilor participanţilor.
Micii jurnalişti vor realiza o revistă on-line, postată
pe un blog gratuit, cu minim 20 de articole, imagini
şi secvenţe video, pe care o
vor promova în comunitatea locală, în rândul colegilor şi prietenilor şi o vor
menţine prin realizarea şi
publicarea de articole pe
tot parcursul anului 2013”,
spune Nicolina Halgaş, res-

ponsabilul bibliotecii municipale din Turda.
Până la ora actuală, pentru implementarea proiectului, Biblioteca Municipală a încheiat, la sfîrşitul lunii noiembrie 2012, 6 protocoale de colaborare cu
şcoli gimnaziale din oraş
pentru descoperirea copiilor interesaţi să participe la
proiect.
După încheierea acordului de parteneriat între
IREX şi Primăria Turda,
care coordonează întreaga
activitate a Bibliotecii Municipale, se va acorda finanţarea care va permite
demararea
următoarelor
etape ale proiectului. 15 copii din cei 50 de doritori vor
fi selecţionaţi, după vacanţa de iarnă, pentru formarea efectivă a grupului de
lucru, urmând ca cei care
nu au fost selectaţi în acest
an să fie solicitaţi pentru
continuarea proiectului în
anul următor.
Daciana Derda

la Bistriţa

Distincţia primită de Teatrul Municipal Turda la cea
de-a treia ediţie a Galei de la
Bistriţa face cinste trupei de
actori şi conducerii instituţiei.
Teatrul Municipal Turda
a fost unul dintre invitaţii de
la Gala Premiilor Culturii
Bistriţene desfăşurată pe 15
ianuarie, la Bistriţa. În cadrul Galei, Teatrul Municipal Turda a primit diploma
de excelenţă pentru stagiunea teatrală realizată în municipiul Bistriţa pe parcursul anului 2012.
Primăria
Municipiului
Bistriţa şi Centrul Cultural
Municipal au marcat Ziua
Culturii Naţionale şi Ziua
poetului Mihai Eminescu
prin Gala Premiilor Culturii
Bistriţene.
Manifestarea a cuprins
momente de muzică cultă cu
soprana Daniela Vlădescu,
baritonul Lucian Petrean, tenorul Eugen Raita, violonistul
Florin Vlad, pianistul Cristi-

an Lepădatu, dar şi romanţe şi
muzică populară cu Cornelia
Radocea şi Vasile Coca.
Evenimentul s-a bucurat
de prezenţa mitropolitul
Clujului ÎPS Andrei, declarat Cavaler de onoare al Culturii alături de Sergiu Vitalian Vaida, Adrian şi Florina
Găzdaru, Cornel Udrea, Daniela Vlădescu, Lucian Petrean, Rozen Bogdanov şi
Vladan Tesanovici.
Eminescu a fost adus mai
aproape de cei prezenţi prin
versurile interpretate de actorii Teatrului Municipal
Turda, dar şi de Florina şi
Adrian Găzdaru, de la Teatrul din Bacău.
Teatrul turdean mai are în
palmares câteva astfel de diplome de excelenţă primite
pentru spectacolul Paharele
lui Cupidon şi Trofeul festivalului, dar şi pentru oferta
artistică Slugă la doi stăpâni
de Carlo Goldoni.
Daciana Derda

