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Oportunităţi de angajare 
la început de an

De obicei, la început de an, piaţa forţei de muncă din întreaga ţară 
nu înregistrează oferte semnificative, iată că totuşi debutul lui 
2014 este destul de promiţător.
Contactat de Ziarul Popular, Ioan Cosma, şeful Agenţiei Locale de 
Ocupare a Forţei de Muncă Turda, a declarat că deşi au trecut 
câteva zile din acest an, agenţii economici au început să ia 
legătură cu agenţia în vederea sondării pieţei muncii. Pagina 4
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Hotărârile adoptate în şedinţa Consiliului Local al municipiului Turda
 Paginile 6 - 7

Unirea Moldovei cu Ţara Românească, înfăptui-
tă la 1859, a fost marcată la Turda printr-un bogat 
spectacol folcloric, urmat de focuri de artifi cii.

Locaţia aleasă de organizatori a fost Parcul Tei-
lor de pe strada Tineretului, sute de turdeni asis-
tând cu încântare la spectacolul folcloric desfăşu-
rat vineri cu începere de la ora 16.

Ansamblurile folclorice Datina Turdeană, Crăi-
şorii, Comori Ardelene, dar şi soliştii: Nicoleta Hă-
dărean, Lorena Hideg, Maria Borcea, Oana Venţel, 
Natalia Presecan, Bianca Gabor, Ioana Budae, Oli-
via Giurgiu, Alina Răcean, Maria Lazea, Cristina 
Chiper, Emilia Haţegan, au smuls ropote de aplau-
ze din partea spectatorilor, semn că muzica popu-
lară de calitate este apreciată la Turda.

Inivitata specială a manifestării a fost Mariana 
Morcan.

Spectacolul a fost realizat de Primăria şi Consi-
liul Local Turda în colaborare cu Casa de Cultură.

Şi biblioteca municipală Teodor Murăşanu, 
secţia pentru copii a organizat astăzi manifes-
tări dedicate Zilei Unirii, elevii din clasa a IV-a 

A, de la şcoala gimnazială ”Teodor Murăşanu” 
din Turda au încins Hora Unirii în locaţia 
amintită. Daciana Derda

Sute de turdeni au luat parte la spectacolul dedicat Zilei Unirii

Mesajul de felicitare al domnului primar Tudor 
Ştefănie transmis echipei care a conceput şi 
implementat proiectul câştigător în cadrul celei 
de-a treia ediţii a Concursului Naţional de 
Proiecte din Administraţia Publică Locală ”Cele 
bune să se adune“ – „Centrul Comunitar de 
Igienă şi Sănătate Turda“

„Mă bucură acordarea premiului pentru CEL 
MAI BUN PROIECT DIN DOMENIUL SERVICII 
SOCIALE – REGIUNEA NORD VEST în cadrul 
Concursului Naţional de Proiecte din Administraţia 
Publică Locală, organizat de Revista Română 
de Administraţie, recunoaştere care confi rmă 
că eforturile şi munca depusă de serviciul nostru 
de specialitate nu au fost în zadar. După cum 
bine se ştie cheia unui proiect este ideea, care 
se concretizează în urma identifi cării unei nevoi, 
după care se formulează un obiectiv şi se caută 
surse de fi nanţare. Colegii mei au urmat aceşti 
paşi şi au dovedit că este un proiect de succes, 
cu efecte imediate, dar care se vor simţi şi peste 
2, 5, 10 ani de la implementare.

De acest proiect au benefi ciat aproximativ 
5000 de persoane, crearea Centrului Comunitar 
de Igienă şi Sănătate contribuind la îmbunătăţirea 
condiţiilor de trai din comunitatea de romi, prin 
creşterea nivelului de confort al membrilor 
comunităţii, reducerea incidenţei bolilor cauzate 
de igiena precară şi prin implementarea unui 
proces continuu de educare şi creare a unor 
deprinderi de menţinere a sănătăţii şi igienei a 
membrilor acestei comunităţi”.
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În această perioadă în care multe 
comunităţi din zona Turzii se plâng 
de rezerve insufi ciente de apă, unii 
chiar se gândesc la raţionalizarea 
apei potabile furnizate către popula-
ţie, iată că la Turda seceta nu afectea-
ză locuitorii oraşului.

Apa la robinetele turdenilor are 
presiune normală, iar reprezentanţii 
Companiei de Apă Arieş nici nu se 
gândesc să restricţioneze cantitatea 
de apă furnizată populaţiei.

Ziarul Popular a contactat în acest 
sens reprezentanţii CAA care au pre-
cizat că investiţiile făcute prin proiec-
tul european îşi arată acum roadele.

Nu avem nicio o problemă cu scă-
derea debitului de apă potabilă. Sece-
ta nu a afectat resursele de apă gesti-

onate de CAA şi în consecinţă nu tre-
buie raţionalizat consumul de apa 
potabilă. Noi suntem, în această zo-
nă, avantajaţi din acest punct de ve-
dere. Deopotrivă, investiţiile făcute 
la sursele de apă ( la puţuri) şi la Sta-
ţia de tratare ( şi implicit la sursa de 
apă Hăşdate ce alimentează munici-
piul Câmpia Turzii), din banii euro-
peni, acum îşi „arată” cu adevarat 
efectul şi benefi ciile sunt vizibile, 
transmite Diana Bănete PR Manager 
la Compania de Apă Arieş.

Şi în vara anului 2012 râul Hăşdate a 
secat dar sursele de la Bogata, Mihai Vi-
teazu şi Corneşti au fost sufi ciente pen-
tru a aproviziona populaţia municipiilor 
Turda, Câmpia Turzii şi a celorlalte lo-
calităţi din arealul CUA cu apă.

Investiţiile Companiei de Apă 
Arieş sunt arme redutabile 

împotriva secetei

Salina Turda a fost menţi-
onată într-un top al celor 25 
de destinaţii incredibile rea-
lizat de publicaţia online Bu-
siness Insider.

Potrivit gandul.info mina 
de sare de la Turda se numără 
printre locurile exotice din 
Hawaii, Filipine, Polonia, 
China sau Norvegia.

„Intraţi în Salina Turda, o 
mină de sare din Transilva-
nia, România, care este o 
atracţie turistică populară 
din anii ‘90. Datând încă din 
secolul al XVII-lea, mina era 
acum în interior chiar şi un 
carusel amfi teatru”, scriu zia-
riştii de la Business Insider.

Salina Turda a avut recent 
apariţii elogioase pe siteuri 
din SUA şi Italia.

De exemplu, publicaţia De-
signboom.com, înfi inţată în 
1999, având ca tematică arhi-
tectura şi designul, a publicat 

un articol spectaculos cu pri-
vire la Salina Turda, îmbogă-
ţit cu mai multe fotografi i din 
obiectivul turistic turdean şi 
cu o scurtă descriere a ceea 
ce ar putea vedea un eventual 
turist.

Un alt articol elogios este 
în publicaţia italiană Il Post, 
care descrie frumuseţile din 
Salina Turda, la care se adau-
gă şi câteva fotografi i specta-
culoase cu frumuseţile din 
adâncuri.

De la deschidere până în 
prezent Salina Turda a avut 
aproximativ 2 milioane de vi-
zitatori.

Salina ar putea atrage 
turişti din Asia!

Noua conducere a Salinei 
Turda se gândeşte la o strate-
gie de atragere a turiştilor 
străini, în special a celor din 
Extremul Orient.

În acest scop, Florin Vul-
turar, managerul activităţii 
turistice de la Salina Tur-
da, a contactat-o, în luna 
decembrie, pe Eva Chan 
Yin Wa, de la revista U Ma-
gazine ce apare în Hong 
Kong. După ce i-a trimis 

nişte fotografii şi câteva in-
formaţii despre Salina din 
Turda, Eva Chan Yin Wa a 
scris un articol despre 
obiectivul turistic din Tur-
da, în secţiunea U Travel a 
revistei U Magazine. În ma-
terialul jurnalistic apar 

adresa, link-ul site-ului Sa-
linei din Turda şi tarifele 
practicate pentru vizitarea 
ocnei.

„Sperăm ca anul acesta să 
avem vizitatori şi de pe conti-
nentul asiatic”, a spus Florin 
Vulturar. Daciana Derda

Salina Turda şi-a făcut un renume 
de destinaţie incredibilă

Departamentul de relaţii publice 
al Companiei de Apă Arieş infor-
mează că timp de trei zile, pe câte-
va străzi din Turda va fi oprită fur-
nizarea apei potabile.

Măsura afectează locuitorii de 
pe strada Axente Sever, G.Bariţiu, 
Ion Luca Cargiale după următorul 
program:

Miercuri 29 ianuarie, se va în-
trerupe furnizarea apei potabile, 
între orele8-16, pe strada Axente 
Sever (de la intersecţia cu strada 
Castanilor până la intersecţia cu 
strada Şterca Şuluţiu) şi pe strada 
Scărişoarei.

Joi, 30 ianuarie, se va întrerupe 
furnizarea apei potabile, între ore-
le 8-16, pe strada Bariţiu (de la in-

tersecţia cu strada Bucovinei până 
la imobilul cu nr. 117).

Vineri, 31 ianuarie, între orele 
8-16, se va întrerupe furnizarea 
apei potabile pe strada Ion Luca 
Caragiale (de la intersecţia cu stra-
da Tudor Arghezi, până la imobilul 
nr. 4 A).

Întreruperea alimentării cu 
apă potabilă este cauzată de lu-
crări de montaj echipamente, 
conform contractului ,,Achiziţi-
onare Sistem SCADA’’ pachet 06 
din proiectul ,,Extinderea şi rea-
bilitarea Sistemelor de apă şi apă 
uzată în regiunea Turda Cam-
pia-Turzii’’.

Cetăţenii vizaţi sunt sfâtuiţi să-şi 
facă din timp provizii de apă.  D.D.

În aceste zile sunt programate 
mai multe sistări de apă inclusiv 

la sediul CAA
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Cheile Turzii şi Cheile 
Turenilor subiect de 
discuţie în deliberativul 
de la Câmpia Turzii
Pe fi nal de an consilierii de la Câmpia 
Turzii au luat în discuţie proiectul ce 
prevede semnarea unui contract de 
asociere în vederea administrării efi -
ciente și punerii în valoare a rezerva-
ţiilor naturale Cheile Turzii și Cheile 
Turenilor. Proiectul a fost aprobat în 
unanimitate de aleșii locali și prevede 
asocierea între Municipiul Câmpia 
Turzii și Comuna Săndulești, Comuna 
Mihai Viteazu, Comuna Petreștii de 
Jos, Comuna Tureni și SC Compania 
De Apă Arieș SA, în vederea adminis-
trării efi ciente și punerii în valoare a 
rezervaţiilor naturale menţionate. În 
prezent Consiliul Judeţean Cluj are 
calitatea de custode a celor două arii 
naturale protejate în baza convenţii-
lor încheiate cu Grupul de Acţiune 
Locală din Munţii Metaliferi, Trascău 
și Muntele Mare prin Administraţia 
Natura 2000 Trascău.

AVPS Turda pierde 
un important tronson 
de pescuit
La început de an veniturile Asociaţiei 
Vânătorilor și Pescarilor Sportivi 
Potaissa din Turda s-ar putea dimi-
nua considerabil prin faptul că tron-
sonul de aproape 50 km. de pe râul 
Arieș nu va mai fi  gestionat de asoci-
aţia turdeană. Administrarea sectoru-
lui respectiv se va face în acest an de 
către AJVPS Cluj, asociaţie care a ob-
ţinut un punctaj mai bun și care va 
încasa veniturile provenite din pescu-
it. Marius Mașca directorul AVPS 
Turda spune că a contestat în instan-
ţă hotărârea respectivă dar nu a avut 
câștig de cauză. În urma acestei deci-
zii asociaţa de pescuit și vânătoare de 
la Turda ar putea pierde între 100 și 
120 de milioane de lei vechi. Anul 
trecut AVPS Turda număra aproxima-
tiv 600 de membri pescari, atât din 
Turda cât și din Câmpia Turzii, Cluj și 
chiar Mureș.

Peste 1.000 de turdeni 
nu şi-au ridicat 
ajutoarele alimentare
O parte din benefi ciarii ajutoarelor 
comunitare de la Turda au ignorat cu 
desăvârșire ajutoarele comunitare tri-
mise de Uniunea Europeană. Deși 
trebuiau să existe cam 4.300 de per-
soane care să intre în posesia alimen-
telor, doar 3. 377 de turdeni s-au 
prezentat la centrul de distribuţie 
pentru a le ridica. Statistic datele ara-
tă așa: benefi ciari de venitul minim 
garantat (Ajutor Social) – 504 per-
soane; șomeri indemnizati sau afl ati 
in cautarea unui loc de munca – 490 
persoane; pensionari (cu pensie pâ-
nă la 400 lei) – 888 persoane cu 
handicap accentuat și grav – 1395 
persoane, toţi s-au prezentat pentru 
a intra în posesia ajutoarelor comuni-
tare. Campania de distribuţie prin 
programul PEAD 2013 s-a derulat pe 
parcursul a trei luni, respectiv 
07.10.2013 – 06.01.2014.

Conducerea salinei vrea să 
achiziţioneze un microbuz
Noul director general al SC.Salina 
Turda Durgău SA, a declarat pentru 
TurdaNews că promovarea bazinului 
didactic de înot nu s-a făcut sufi cient 
de la deschiderea lui și până în prezet 
în rândul unităţilor de învăţământ 
din oraș. Vasile Tot spune că se do-
rește achiziţia unui microbuz care să 
transporte elevii de la unităţile de în-
văţământ din oraș spre obiectivul re-
spectiv. Vreau să iau legătura cu di-
rectorii de școli, să nu uităm că în pri-
mul rând este un bazin didactic, deci 
destinat elevilor, vreau să facem și 
programări pe zile și ore să vedem 
cum repartizăm elevii, explică Tot.

Pe scurt

Lectura i-a atras pe sute de 
turdeni spre sediile bibliote-
cii municipale din Turda şi în 
anul trecut. Angajaţii institu-
ţiei au întocmit un top a celor 
mai fi deli utilizatori, astfel că 
45 de persoane vor fi  recom-
pensate în acest an cu acce-
sul liber la bibliotecă.

Ca la fi ecare început de an, 
cele trei puncte de lucru ale 
bibliotecii, din zona centrală 
şi cartierul Oprişani, au ales 
dintre sutele de cititorii fi deli 
ai instituţiei, care s-au remar-
cat în anul anterior prin res-
pectarea regulamentelor pen-
tru public, comportament ci-
vilizat, respectul şi grija faţă 
de cărţile împrumutate, frec-
venţă şi împrumut de carte 
peste media de utilizare a bi-
bliotecii, un număr de 10-14 
cititori pentru fi ecare secţie 
care vor benefi cia în anul 2014 
de permis gratuit de utilizator. 
De asemenea, aceştia vor pu-
tea împrumuta o carte în plus 
faţă de numărul impus prin 
regulament, anunţă Nicolina 
Halgaş directorul bibliotecii 
municipale Turda.

Iată şi un clasament a celor 
mai fi deli cititori cu care in-
stituţia se mândreşte:

Sediul central-secţia adulţi
1. Andreea Cuc – Studentă
2. Ovidiu Gheorghe Vescan –
Pensionar

3. Ghizela Benko –Profesor
4. Andreea Oltean –Studentă
5. Alexandru Teodor Şuteu –Elev
6. Octavian Gruian –Profesor
7. Ana Muzsnoi –Casnică
8. Monica Ioana Luca –Studentă
9. Irina Elena Orban-Marc –
Angajată
10. Georgeta Mirela Rus –Casnică
11. Valerica Cirebea –Elevă
12. Mirela Kovacsi –Pensionară
13. Clara Pap –Pensionară
14. Ioana Floria Elevă

Secţia pentru copii – centru
1. Ştefania Cost – Clasa a VII-a, 
Şcoala „Teodor Murăşanu”

2. Silard Decsei, Clasa a V-a, 
Şcoala „Josika Miklos”
3. Andrea, Mocean, Clasa a VI-a, 
Şcoala „Teodor Murăşanu”
4. Bianca Buzan, Clasa a V-a, 
Şcoala „Teodor Murăşanu”
5. Atilla Markus, Clasa a VII-a, 
Şcoala „Teodor Murăşanu”
6. Cătălin Toth, Clasa a IX-a, Co-
legiul Naţional „Mihai Viteazul”
7. Mircea Ploscar, Clasa a VII-a, 
Şcoala „Teodor Murăşanu”
8. Cristian Bota, Clasa a VII-a, 
Şcoala „Teodor Murăşanu”
9. Antonio Robert Florea, 
Clasa a III-a, Şcoala „Teodor 
Murăşanu”

10. Andrada Ruţa, Clasa a VI-
II-a, Şcoala „Teodor Murăşanu”
11. Oana Rebeka Nemethi, 
clasa a V-a, Şcoala „Teodor 
Murăşanu”

Filiala Oprişani –secţia adulţi
1. Maria Ilea – Elevă
2.Corina Hădărean – Funcţionar
3.Ioan Adrian Burz – Şomer
4. Ildiko Kostza-Studentă
5. Narcisa -Andrada Martin 
– Agent Comercial
6. Ioana Aruncutean – Elevă
7.Flavius Jianu – Elev
8.Luminiţa Tasnadi – Agent 
Comercial
9. Mihaela Tasnadi – Casnică
10. Viorel Lazăr – Pensionar

Filiala Oprişani –secţia copii
1. Vlăduţ Ruben Bodea – Elev, 
Şcoala „Horea, Cloşca Şi Crişan”
2. Alexandra Maria Diniş – 
Elevă, Şcoala „Ioan Opriş”
3. Adelin Hanuschi – Preşcolar
4. Emanuela Ielciu – Elevă, 
Şcoala „Horea, Cloşca şi Crişan”
5. Paula Rebeca Pojar – Elevă, 
Şcoala „Horea, Cloşca şi Crişan”
6. Alexia Ioana Şuteu – Elevă, 
Şcoala „Ioan Opriş”
7. Cătălin Toth – Elev, Colegiul 
Naţional „Mihai Viteazul”
8. Ana Maria Trifu – Elevă, 
Şcoala „Teodor Murăşanu”
9. Teodora Elena Trifu – Elevă, 
, Şcoala „Teodor Murăşanu”
10. David Vuşcan- Elev, Şcoa-
la „Avram Iancu”

Cititorii fideli ai bibliotecii Teodor Murăşanu 
vor avea permise gratuite în 2014

De obicei la început de an 
piaţa forţei de muncă din în-
treaga ţară nu înregistrează 
oferte semnifi cative, iată că 
totuşi debutul lui 2014 este 
destul de promiţător.

Contactat telefonic, Ioan 
Cosma şeful Agenţiei Locale 
de Ocupare a Forţei de Mun-
că Turda a declarat că deşi au 
trecut câteva zile din acest 
an, agenţii economici au în-
ceput să contacteze agenţia.

Potrivit şefului ALOFM, 
turdenii se pota angaja în 
această lună la Fujikura, so-
cietate care are disponibile 
100 de joburi pe întreg jude-
ţul Cluj.

E adevărat, oferta nu este 
strălucită la început de an 
privind locurile de muncă va-
cante, dar iată că cei de la Fu-
jikura Automotive România, 
compania de fi bră optică şi 
cablaje pentru industia auto 
care a preluat ACE Cluj, face 
angajări dar numai pe perioa-
dă determinat de 7 luni. Se 
caută în special femei şi se 
asigură şi transportul munci-
torilor, comentează Cosma.

Oferta locală face referire 
în special la muncitori neca-
lifi caţi, pe studii superioare 
posibilităţile de angajare 
sunt reduse.

Au mai angajat şi cei de la 
Lapp Insulators câte 8-10 
persoane, dar şi o fi rmă din 
construcţii având în vedere 
că timpul este favorabil şi 

temperaturile destul de ridi-
cate pentru această perioadă, 
mai explică reprezentantul 
agenţiei de şomaj.

Fujikura a angajat pana la 
fi nele anului trecut peste 500 
de oameni la fabricile din 
Cluj Napoca şi Dej. Cele două 
unităţi de producţie au adus 
în 2011 o cifră de afaceri de 

159 de milioane lei şi datorită 
investiţilor de peste 5 milioa-
ne de euro de anul trecut, 
compania a ajuns la 3.000 de 
angajaţi în cele două unităţi 
de producţie.

Pentru relaţii suplimentare 
se poate contactat agenţia de şo-
maj din Turda la telefon 0264/ 
31.42.18. Daciana Derda

Fujikura face angajări şi în zona Turzii
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Autorităţile judeţene în 
frunte cu prefectul Gheorghe 
Vuşcan s-au desplasat zilele 
trecute la singura unitatea de 
producţie, care mai funcţio-
nează după sistem tradiţio-
nal la Turda.

Devenită un brand al Clu-
jului, Sticla Turda mai are în 
prezent aproximativ 300 de 
angajaţi. Acum unitatea riscă 
falimentul în aproximativ 3 
luni de zile, data de 10 aprilie 
fi ind ultimul termen acordat 
de judecătorul sindic pentru 
administratorul judiciar al 
întreprinderii, ce trebuie să 
găsească pînă atunci o soluţie 
ce ar putea justifi ca continu-
area perioadei de reorganiza-
re. În caz contrar, fabrica se 
va închide, iar muncitorii ca-
re mai lucrează acolo vor ră-
mîne pe drumuri.

Cu toate acestea, chiar da-
că este în perioadă de insol-
venţă, societatea turdeană 
continuă să aibă importante 
comenzi la export. Numai 
anul trecut a avut un profi t de 
2 milioane de dolari din vân-
zarea produselor în afara gra-
niţelor ţării.

Datoria istorică a acestei 
fi rme către statul român (47% 
datorii, 53% penalităţi ) pune 
însă în real pericol continua-
rea funcţionării acesteia, 
existând riscul ca o societate 
emblematică pentru întreaga 
ţară şi un adevărat etalon al 
calităţii, să ajungă la lichidare.

După această vizită, Ghe-
orghe Vuşcan a declarat că 
evitarea concedierii celor 
300 de oameni constituie o 
prioritate pentru Instituţia 
Prefectului Judeţului Cluj.

Sticla Turda în pragul colapsului

În Sala mare a Primăriei 
Turda a avut loc şedinţa ce-
naclului ”Să dăm viaţă ani-
lor”.

În cadrul acestui eveni-
ment, membri de la Asociaţia 
Turda Tin, în colaborare cu 
Casa de Cultură şi cu câteva 
şcoli turdene au oferit parti-
cipanţilor un moment muzi-
cal-poetic.

La activitate, fi ecare parti-
cipant a primit câte o carte 
poştală cu Mihai Eminescu 
oferită chiar de Felicia Ră-
cean directorul Casei de Cul-
tură Turda.

Printre invitaţi s-au numă-
rat şi consilieri locali, vice-
primarul Lucian Varo, repre-
zentanţi ai instituţiilor publi-
ce şi ONG-urilor din localita-
te, elevi de la şcolile turdene.

Preotul Sebastian Zăhan 
a precizat în deschiderea 
evenimentului că tinerii 
turdeni ai asociaţiei pe care 
o conduce au avut o zi boga-
tă în activităţi. Aceştia au 
susţinut un program artis-
tic la Şcoala Ioan Opriş, ur-
mată de Colegiul Tehnic şi 

Colegiul Naţional Mihai Vi-
teazul Turda.

Nici elevii nu au uitat 
de Ziua Eminescu

Cu ajutorul Bibliotecii Mu-
nicipale Teodor Murăşanu 
atât prichindeii de la grădini-
ţe cât şi elevii de la şcolile 
turdene, au contribuit la evo-
carea poetului naţional prin 
diverse activităţi.

De la ora 11 atât la sediul 
central al instituţiei, cât şi la 
secţia pentru copii au avut 
loc manifestări dedicate ce-
lebrării a 164 de ani de la naş-
terea lui Mihai Eminescu.

Vizionarea fi lmului docu-
mentar despre Mihai Emi-
nescu, cu titlul „Eminescu, 
Veronica, Creangă” realizat 
în anul 1914 de către Octav 
Minar şi descoperit în Arhiva 
Naţională de Filme, precum 
şi a altor fragmente din fi lme 
despre viaţa poetului, pre-
zentare unor cărţi deosebite 
din colecţiile bibliotecii con-
ţinând opera eminesciană cu 
participarea elevilor din cla-
sa a V-a de la Colegiul Naţio-

nal Mihai Viteazul împreună 
cu prof. Karina Riti, s-au de-
rulat la secţia pentru adulţi a 
bibliotecii municipale.

În cazul secţiei pentru copii, 
prichindeii de la Poiana cu Cas-
tani structura 1, au făcut cunoş-
tinţă cu poveştile lui Eminescu, 

dar a avut loc şi un program de 
recitări realizat de elevii clasei 
a IV a de la Şcoala „Teodor Mu-
răşanu”, înv. Felicia Oaidă.

Cenaclul dedicat lui Eminescu a umplut 
până la refuz sala Primăriei turdene

Ministerul Marilor Proiec-
te de Infrastructură a anun-
ţat, marţi, numele companii-
lor care vor executa cele pa-
tru tronsoane ale Autostrăzii 
Sebeş-Turda.

Reprezentanţii instituţiei 
au precizat că valoarea unui 
kilometru de autostradă este 
de aproximativ 6 milioane de 
euro, iar printre fi rmele exe-
cutante se regăsesc societăţi-
le Tirrena Scavi, Societatea 
de Construcţii Napoca şi Im-
pregilo SpA, care au mai rea-
lizat proiecte de acest gen în 
România.

Iată şi împărţirea pe cele 
patru loturi:

Lotul I din autostradă va 
fi construit de asocierea 
Impregilo SpA/Salini SpA. 
Lotul 2 – de asocierea RCM 
Construzioni SRl/Imob 
Lux Construct SRL/Consi-
nit SRL/Societatea de Con-
strucţii Napoca SA/ Impre-
sa Ferrara S.N.C Di Angela 
& Rossella Ferrara/SC T 
Dancor RomConstruct 
SRL/SC Shelter Construct 
SRL/ Associazione Coope-
rativa Muratori & Affini 
Ravenna S.C.P.A./ Schiavo 

& C.SpA/Eurocerad Inter-
national SRL.

Câştigătorul lotului III din 
autostradă este Tirrena Scavi 
S.p.A Societa Italiana per 
Condotte d’Acqua S.p.A, iar 
lotul IV va fi  construit de 
PORR Construct SRL/PORR 
Bau GmbH.

Lucrările la autostrada Se-
beş-Turda sunt programate 
să înceapă în aprilie 2014 şi 
trebuie terminate până la în-
ceputul anului 2016.   Întrea-
ga investiţie este evaluată la 
545 de milioane de euro, iar 
fi nanţarea va fi  asigurată din 
bugetul Uniunii Europene.

S-au stabilit societăţile care 
construiesc autostrada Turda – Sebeş
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Hotărârile Consiliului Local Turda
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 269
din data de 09.12.2013
privind aprobarea amenajării de staţii în muni-

cipiul Turda, pentru activitatea de transport de 
persoane prin curse regulate speciale de către SC 
Tours Claus SRL

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit 
in sedinţa extraordinară la data de 09.12.2013;

Luand in dezbatere proiectul de hotărâre cu pri-
vire la aprobarea amenajării de staţii în municipiul 
Turda, pentru activitatea de transport de persoane 
prin curse regulate speciale de către SC Tours Cla-
us SRL, elaborat din iniţiativa grupurilor USL şi 
PP-DD, prin reprezentanţii săi: Molnar Emil, Roş 
Nicolae, Felezeu Cristian George, Micu Ovidiu, 
Panait Radu, Corpodean Dorel, Nemeş Lucian 
Bogdan, Costişor Nicolae Vasile, Crişan Rozalia, 
Dobra Mariana, Varo Lucian;

Avand in vedere avizul Comisiei de specialitate 
nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Turda, 
pentru administraţie publică locală, servicii publi-
ce, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii 
cu publicul, precum şi raportul de specialitate al 
Administratorului Public, domnul Radu Crişan;

Tinand cont de prevederile Legii 51/2006 pri-
vind serviciile comunitare de utilitati publice, ale 
Legii 92/2007 a serviciilor de transport public lo-
cal, ale ordinului 353/2007 pentru aprobarea Nor-
melor de aplicare a Legii serviciilor publice de 
transport public local nr. 92/2007, ale Ordonantei 
de Urgenta a Guvernului nr. 109/2005, privind 
transporturile rutiere;

În temeiul prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, lit. d, 
alin. 6, lit. a, pct. 14, art. 45, alin. 3 şi alin. 6, ale art. 
115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind ad-
ministratia publica locala actualizată şi republica-
tă şi ale Regulamentului de funcţionare al Consi-
liului Local Turda.

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă amenajarea de staţii în locaţiile 

prevăzute în anexele nr. 1-22, părţi integrante din 
prezenta hotărâre, care vor fi  utilizate pentru efec-
tuarea de servicii de transport de persoane prin 
curse regulate speciale.

Art. 2. Amenajarea de staţii se va realiza de către 
SC Tours Claus SRL pentru desfăşurare servicii de 
transport de persoane prin curse regulate speciale 
şi în vederea dobândirii licenţei de traseu. Societa-
tea va suporta costurile legate de amenajare, obţi-
nând în acest sens avizele necesare. În vederea 
amenajării, terenurile aferente stabilite în anexele 
nr. 1-22 vor fi  predate operatorului de transport pe 
bază de proces verbal de predare – primire.

Art. 3. La data adoptării prezentei hotărâri se re-
vocă HCL nr. 121/25.04.2013..

Art. 4. Comunicarea şi îndeplinirea prezentei 
hotărâri se încredinţează Primarului municipiului 
Turda, Secretarul municipiului Turda, Directiei 
Tehnice si operatorului de transport SC Tours Cla-
us SRL.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Molnar Emil 
 CONTRASEMNEAZĂ
  SECRETARUL municipiului TURDA
 Jr. Paula Popa
VOTURI :  pentru 16
  împotriva -
  abţineri 1
Numărul total al consilierilor este 21.
Numărul consilierilor prezenţi este 17.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 273
din data de 09.12.2013
privind aprobarea Regulamentului de organiza-

re şi funcţionare al
aparatului de specialitate al Primarului Munici-

piului Turda
Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit 

în şedinţa extraordinară din data de 09.12.2013;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat 

de Primarul Municipiului Turda, Ştefănie Tudor 
cu privire la aprobarea Regulamentului de organi-
zare şi funcţionare al aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Turda;

În temeiul prevederilor legii 215/2001, privind 
administraţia publică locală, OUG 77/2013, pentru 
stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţio-
nalităţii administraţiei publice locale, a numărului 
de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile 
şi autorităţile publice din subordinea, sub autori-
tatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministe-
relor, în baza căreia se reduc posturile vacante din 
cadrul unităţii administrativ-teritoriale a Munici-
piului Turda, cu unele excepţii prevăzute la art. 1 
din actul normativ amintit, precum şi prevederilor 
legii 188/1999, privind Statutul funcţionarilor pu-
blici;

Având în vedere HCL 191/2013, prin care s-a 
aprobat reorganizarea şi preluarea activităţii Ser-
viciului Public Administrarea Patrimoniului Imo-
biliar Turda în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului şi raportul de specialitate al Serviciu-
lui Relaţii Publice şi Resurse Umane, înregistrat la 
nr. 18606/04.10.2013, prin care se solicită aproba-
rea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
aparatului de specialitate al Primarului Munici-
piului Turda;

Ţinând cont de avizul Comisiilor de specialitate 
nr. 1 şi 2 ale Consiliului Local al municipiului Tur-
da;

În temeiul prevederilor art. 63 din Legea nr. 
215/2001, privind administraţia publică locală, re-
publicată;

În conformitate cu prevederilor art. 36, alin. 2, 
lit. a şi art. 45 din legea nr. 215/2001, privind admi-
nistraţia publică locală, republicată şi al Regula-
mentului de funcţionare al Consiliului Local;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al aparatului de specialitate al Prima-
rului Municipiului Turda, conform anexei care fa-
ce parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri se încredinţează Primarului 
municipiului Turda, Secretarului municipiului 
Turda, Serviciului Relaţii Publice şi Resurse Uma-
ne, precum şi structurilor din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Molnar Emil 
 CONTRASEMNEAZĂ
  SECRETARUL municipiului TURDA
 Jr. Paula Popa
VOTURI:  pentru 16
  împotriva -
  abţineri 2
Numărul total al consilierilor este 21.
Numarul de consilieri prezenti este 18.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 286
din data de 18.12.2013
privind aprobarea modifi carii HCL nr. 82/2012 

referitoare la transmiterea dreptului de adminis-
trare, în favoarea judeţului Cluj, asupra terenului, 
în suprafaţă de 1,90 ha, aferent obiectivului de in-
vestiţii “ închidere şi ecologizare depozit de deşe-
uri urbane, neconform, str. Cheii, fn, din munici-
piul Turda”

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit 
in sedinta ordinara in data de 18.12.2013;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare pri-
vind aprobarea modifi carii HCL nr. 82/2012 pri-
vind transmiterea dreptului de administrare, în 
favoarea judeţului Cluj, asupra terenului, în supra-
faţă de 1,90 ha, aferent obiectivului de investiţii 
“închidere şi ecologizare depozit de deşeuri urba-
ne, neconform, str. Cheii, fn, din municipiul Tur-
da”, elaborat din initiativa d-lui Primar al Munici-
piului Turda, dl. Tudor Stefanie;

Având în vedere raportul de specialitate al SEP-
GIS şi avizul comisiei de specialitate nr. 3 a Consi-
liului Local, pentru urbanism si amenajarea terito-
riului, administrarea domeniului public si privat, 
protectia mediului si investitii;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1 şi 
alin. 2, lit. c, alin. 4, lit. e, lit. f, alin. 6, lit.a, pct. 9 si 
art. 45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 republicata , 
privind Administratia Publica Locala si a Regula-
mentului de functionare a Consiliului Local;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aproba modifi carea articolului 1 al 

HCL nr. 82/2012 care va avea urmatorul cuprins:
“Art.1. Se aproba transmiterea dreptului de ad-

ministrare, in favoarea judetului Cluj, asupra tere-
nului in suprafata de 24180 mp, aferent obiectivu-
lui de investitii ”inchidere si ecologizare depozit 
de deseuri urbane, neconform, str. Cheii,FN, din 
municipiul Turda“

Art. 2. Restul articolelor HCL nr. 82 /2012 ra-
man neschimbate.

Art. 3. Comunicarea si ducerea la indeplinire a 
prezentei hotarari se incredinteaza Primarului 
municipiului Turda, Secretarului Municipiului 
Turda, Directiei Tehnice, Serviciului Administra-
tie Publica Locala, SEPGIS.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Crişan Rozalia 
 CONTRASEMNEAZĂ
  SECRETARUL municipiului TURDA
 Jr. Paula Popa
VOTURI:  pentru 19
  împotriva -
  abţineri 1
Numărul total al consilierilor este 21.
Numarul de consilieri prezenti este 20.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 287
din data de 18.12.2013
privind aprobarea preluarii in administrarea 

Consiliului Local al Municipiului Turda a sectoru-
lui de drum judetean DJ161B km 24+544-25+720

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit 
in sedinta ordinara in data de 18.12.2013;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare pri-
vind aprobarea preluarii in administrarea Consi-
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COMUNICAT DE PRESĂ
Proiectul municipalităţii turdene „Centrul Comunitar 
de Igienă şi Sănătate Turda“ a câștigat premiul de 
cel mai bun proiect din domeniul Servicii Sociale 
– regiunea Nord-Vest, la Concursul Naţional de 
Proiecte din Administraţia Publică Locală „Cele bune 
să se-adune”, ediţia 2013, organizat de Revista 
Romană de Administraţie Publică Locală.

Gala de decernare a premiilor a avut loc la Brașov, 
iar în concurs au fost înscrise proiecte aparţinând 
primăriilor din toate colţurile ţării.

Proiectul a fost scris și implementat de către Serviciul 
Finanţări Externe și Relaţii Internaţionale și în prezent 
se afl ă în administrarea Serviciului Public de Asistenţă 
Socială.

Prezentare generală a proiectului
În cadrul Programului de Intervenţii Prioritare (PIP), 
Primăria Municipiului Turda, în parteneriat cu Grupul 
de iniţiativă al romilor de pe strada Margaretelor, cartier 
Poiana – Turda, a obţinut de la Fondul Român de 
Dezvoltare Socială (FRDS), fonduri pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de trai din comunitatea de romi de pe strada 
Margaretelor, din cartierul Poiana. Prin intermediul 
proiectului integrat „Centrul comunitar de igienă și 
sănătate” s-a reabilitat o clădire cu o suprafaţă utilă de 
202,81 mp, care găzduiește acum un punct de tratament, 
o baie publică (cu dușuri și toalete) și o spălătorie de 
haine. Comunitatea locală benefi ciază acum și de servicii 
sociale și medicale primare gratuite. Valoarea totală a 
investiţiei realizată în cadrul proiectului a fost de 
111.645,73 Euro reprezentând fi nanţare FRDS, la care 
se adaugă o contribuţie locală în valoare de 12.374 
Euro la realizarea proiectului, din care contribuţie de la 
bugetul local în valoare de 9.429 Euro și contribuţie în 
muncă voluntară a membrilor comunităţii de romi în 
valoare de 2.945 Euro.

Rezultatele proiectului
De rezultatele proiectului „Centrul comunitar de 
igienă și sănătate” au benefi ciat peste 1.200 de 
locuitori ai comunităţii de romi din cartierul turdean 

Poiana. Prin activitatea desfășurată la Centrul 
Comunitar de Igienă și Sănătate s-a urmărit atât 
creșterea nivelului de confort al membrilor comunităţii 
cât și scăderea incidenţei bolilor cauzate de igiena 
precară, prin însușirea practicilor de igienă individuală 
și familială de către membrii comunităţii locale.

Ca rezultate pe termen lung s-a urmărit creșterea 
gradului de confort la nivelul comunităţii, formarea 
de conduite și comportamente care să conducă la 
îmbunătăţirea stării de sănătate a membrilor 
comunităţii, îmbunătăţirea igienei la nivelul 
gospodăriilor și a comunităţii, îmbunătăţirea stării 
de sănătate în rândul membrilor comunităţii, 
creșterea frecvenţei vizitelor la medicul de familie 
a membrilor comunităţii și o participare mai intensă 
și activă la campaniile viitoare din domeniul sănătăţii.

Sustenabilitate şi impactul proiectului
Proiectul are o continuitate foarte bună, Centrul 
Comunitar de Igienă și Sănătate fi ind preluat după 
fi nalizarea implementării proiectului de către Serviciul 
Public de Asistenţă Socială. Se asigură astfel 
sustenabilitatea proiectului prin continuarea derulării 
de servicii sociale pentru membrii comunităţii de 
pe strada Margaretelor.

Pe lângă oferirea serviciilor de baie și spălătorie 
publică, personalul angajat al Centrului Comunitar 
de Igienă și Sănătate se implică activ în procesul 
de educare și creare a unor deprinderi de menţinere 
a igienei și sănătăţii, ţinând cont și de particularităţile 
etniei din care fac parte benefi ciarii proiectului. 
Membrii comunităţii de romi sunt sprijiniţi într-unul 
dintre cele mai importante aspecte ale calităţii vieţii 
umane: sănătatea personală și familială.

Felicitări întregii echipe care a conceput și implementat 
acest proiect, tuturor celor care au știut să continue 
activitatea.

Serviciul Finanţări Externe 
şi Relaţii Internaţionale

Primăria Municipiului Turda

INFORMARE
Primăria municipiului Turda anunţă că în această 
perioadă, datorită condiţiilor meteorologice 
favorabile, se vor efectua activităţi de toaletare 
şi tăieri de corecţie, defrişare lăstăriş şi salubrizare 
pe zonele verzi aparţinând domeniului public. Se 
va acţiona pe străzile: Castanilor, Viilor, 
Porumbeilor şi Câmpului.

DIRECŢIA TEHNICĂ

INFORMARE
Direcţia de Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei 
municipiului Turda anunţă că începând cu data 
de 08.01.2014 contribuabilii pot achita impozitele 
şi taxele locale. Programul cu publicul la cele trei 
puncte de încasare (Primăria Turda, Calea Victoriei 
şi Colegiul Tehnic) este cel stabilit pentru 2013.

Direcţia de Impozite şi Taxe

ANUNŢ

Municipiul Turda anunţă demararea acţiunilor de 
reconstituire a Cărţii Funciare nr. 13391 individual 
pentru parterul imobilului situat administrativ în 
Turda, p-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 5, care se compune 
din două camere, o bucătărie şi o cămară cu 
suprafaţă utilă de 60,36 mp, părţi comune indivize 
în cotă de 52/100 – a parte din clădirea edifi cată 
pe terenul prevăzut cu nr. topo 7286/1/1/1/1/1/1/1/1/2 
şi teren aferent în cotă de 57/109 – a parte, înscrise 
în Domeniul Public al Municipiului Turda prevăzut 
cu nr. top 7286/1/1/1/1/1/1/1/1/2/S/II, precum şi 
a cărţii funciare 13390 Turda, nr. top. 
7286/1/1/1/1/1/1/1/1/2 în suprafaţă de 109 mp.

Municipiul Turda,
reprezentat prin primar Tudor Ştefănie

liului Local al Municipiului Turda a sectorului de 
drum judetean DJ161B km 24+544-25+720 elabo-
rat din initiativa d-lui Primar al Municipiului Tur-
da dl. Tudor Stefanie;

Având în vedere raportul de specialitate al SEP-
GIS şi avizul comisiei de specialitate nr. 3 a Consi-
liului Local, pentru urbanism si amenajarea terito-
riului, administrarea domeniului public si privat, 
protectia mediului si investitii;

În conformitate cu prevederile art 22 din O.G. 
43/1997 privind regimul juridic al drumurilor – re-
publicata- art. 36, alin. 1 şi alin. 2, lit. c, si art. 45 
alin. 1, alin 2 lit”e” şi. alin 6, art. 115, alin. 1, lit. b, din 
Legea nr.215/2001 republicata , privind Adminis-
tratia Publica Locala si a Regulamentului de func-
tionare a Consiliului Local;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aproba preluarea din administrarea 

Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public si Privat al Judetului Cluj , in administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Turda a sectoru-
lui de drum judetean DJ161B km 24+544-25+720 
in lungime de 1,176 km, in valoare de 769.665,51 lei.

Art. 2. Predarea preluarea in administrare a sec-
torului de drum judetean mai sus identifi cat se va 
face pe baza de protocol incheiat in termen de 30 
zile de la adoptarea prezentei hotarari .

Art. 3. Comunicarea si ducerea la indeplinire a 
prezentei hotarari se incredinteaza Primarului 
municipiului Turda, Secretarului Municipiului 
Turda, Directiei Tehnice , Directiei Economice si 
SEPGIS.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Crişan Rozalia 
 CONTRASEMNEAZĂ
  SECRETARUL municipiului TURDA
 Jr. Paula Popa

VOTURI:  pentru 19
  împotriva -
  abţineri 1
Numărul total al consilierilor este 21.
Numarul de consilieri prezenti este 20.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 288
din data de 18.12.2013
privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţă-

mânt de pe raza administrativ -teritorială a Muni-
cipiului Turda, care vor funcţiona în anul şcolar 
2014-2015

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit 
în şedinţa ordinară din data de 18.12.2013;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat 
de Primarul municipiului Turda, Ştefănie Tudor 
cu privire la aprobarea reţelei unităţilor de învăţă-
mânt de pe raza administrativ-teritorială a Muni-
cipiului Turda, care vor funcţiona în anul şcolar 
2014-2015;

În baza adresei Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Cluj nr. 14.564/27.11.2013, prin care se solicită 
adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local pentru 
aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de pe 
raza administrativ-teritorială a Municipiului Tur-
da, care vor funcţiona în anul şcolar 2014-2015;

În temeiul prevederilor art. 61, aliniatul 2 din le-
gea 1/2011, legea educaţiei naţionale şi Ordinului 
MECTS nr. 3283/2012, pentru modifi carea şi com-
pletarea Procedurii de atribuire a denumirilor uni-
tăţilor de învăţământ din sistemul naţional de în-

văţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul 
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 
sportului nr. 6.564/2011;

Având în vedere raportul de specialitate al Ad-
ministratorului Public, d-l Crişan Radu si tinând 
cont de avizul Comisiei de specialitate a Consiliu-
lui Local nr. 5 (pentru învăţământ, cultură, sănăta-
te, tineret, sport şi turism);

În temeiul prevederilor art. 63 din Legea nr. 
215/2001, privind administraţia publică locală, re-
publicată;

În conformitate cu prevederilor art. 36, alin.1, 
alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct.1 şi art. 45 din legea nr. 
215/2001, privind administraţia publică locală, re-
publicată şi al Regulamentului de funcţionare al 
Consiliului Local;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţă-

mânt de pe raza administrativ -teritorială a Muni-
cipiului Turda, care vor funcţiona în anul şcolar 
2014-2015, în forma prevăzută în anexă, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri se încredinţează Primarului 
municipiului Turda, Viceprimarului municipiului 
Turda, Secretarului municipiului Turda şi unităţi-
lor de învăţământ nominalizate în anexă.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Crişan Rozalia 
 CONTRASEMNEAZĂ
  SECRETARUL municipiului TURDA
 Jr. Paula Popa
VOTURI:  pentru 19
  împotriva -
  abţineri 1
Numărul total al consilierilor este 21.
Numarul de consilieri prezenti este 20.
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Expoziţia temporară „Sa-
tul preistoric de la Săndu-
leşti” mai poate fi  vizitată pâ-
nă în data de 18 februarie 
2014 la Muzeul de Istorie 
Turda, urmând apoi a fi  itine-
rată la Muzeul Naţional de 
Istorie a Transilvaniei din 
Cluj-Napoca şi la alte muzee 
din ţară.

Pentru implicarea mai ac-
tivă a tinerei generaţii în ac-
tul cultural şi pentru a le sati-
sface nevoia de cunoaştere, 
muzeografi i anunţă o săptă-
mână de vizite interactive şi 
distractive la Muzeul de Isto-
rie Turda. Începând cu data 
de 24 ianuarie, pe baza unor 
programări prealabile, elevii 
din ciclul primar, gimnazial 
sau liceal vor avea prilejul să 
participe la mini-atelierul is-
toric, organizat în cadrul ex-
poziţiei temporare. Astfel, la 
fi nalul vizitelor ghidate, după 
prezentarea exponatelor de 
acum cca 5000 de ani şi a mo-
dului de viaţă a oamenilor din 
Preistorie, care au locuit în 
aşezarea de pe platoul Chei-
lor Turenilor, elevii vor des-
coperi şi vor confecţiona pro-
priile unelte şi arme, folosind 
pietre de râu, oase de anima-
le, nuiele etc. Un bogat reper-
toriu decorativ al ceramicii 

din cultura Coţofeni sau Wie-
tenberg, amplu ilustrată pe 
unul dintre panourile expli-
cative, refl ectă măiestria 
meşterilor olari din acea epo-
că. Participanţii la atelier vor 
avea ocazia să decoreze plă-
cuţe de lut, inspirându-se din 
acest repertoriu.

Cum a fost 
descoperit satul?

În anii 2005 – 2006, cu pri-
lejul cercetărilor arheologice 
preventive pe tronsonul IIB2 
al Autostrăzii Transilvania, 
în teritoriul comunei Săndu-
leşti, un colectiv ştiinţifi c de 

la Universitatea Babeş-Bol-
yai Cluj-Napoca şi Muzeul de 
Istorie Turda a cercetat un 
sit preistoric pluristratifi cat. 
Într-o suprafaţă de 2957 mp 
au fost dezvelite 210 comple-
xe arheologice (locuinţe 
adâncite, morminte, gropi cu 
depuneri rituale, gropi de 

provizii, gropi de stâlpi) apar-
ţinând unor sate preistorice 
succesive.

Primele vestigii desco-
perite aparţin unei mici 
aşezări aparţinând neoli-
ticului dezvoltat şgrupul 
cu ceramică pictată Lu-
mea Nouă-Cheile Turzii, 
4900-4700 B. C.

O comunitate mai consis-
tentă ocupă acest platoul în-
alt în perioada eneoliticului 
fi nal şcultura Coţofeni, 
3000-2500 B. C.

În epoca bronzului pro-
montoriul este apărat din-
spre vest cu şanţ, val şi pali-
sadă şi platoul devine o aşe-
zare fortifi cată, probabil în 
epoca mijlocie a bronzului 
şcultura Wietenberg, 1700 
-1400/1350 B.C. Aceasta es-
te epoca de maximă înfl orire 
a aşezării, nu o aşezare sezo-
nieră, ci un centru stabil şi 
important din Podişul Tran-
silvaniei. Există însă şi des-
coperiri aparţinând epocii 
timpurii a bronzului şgrupul 
Copăceni, 2200/1800 – 
1700/1600 B. C. Locuirea de 
mai mică amploare continuă 
şi în epoca târzie a bronzului 
şdescoperiri de tip Deva – 
Bădeni, 1400/1350 – 
1200/1150 B. C.

Expoziţie „Satul preistoric de la 
Sănduleşti” la Muzeul de Istorie Turda

MUZEUL DE ISTORIE TURDA
MUNICIPIUL TURDA, JUDEŢUL CLUJ, Str. B. P. Haşdeu, nr. 2
Tel/fax: 0264-311826; e-mail: muzeuturda@yahoo.com

COMUNICATCOMUNICAT

În contextul Zilei Culturii Naţionale, în data 
de 16 ianuarie 2014, la Muzeul de Istorie din 
Turda, la iniţiativa muzeografilor, a avut loc 
o întâlnire dintre membrii colectivului 
arheologic al Castrului Legiunii V Macedonica, 
profesori și doctoranzi ai Universităţii Babeș 
Bolyai și elevii de la liceele din Turda și Câmpia 
Turzii.

Nevoia promovării și protejării celui mai 
important sit arheologic din această zonă, 
Castrul legionar de la Potaissa, care de altfel 
nu este în nici un fel marcat prin indicatoare 
corespunzătoare, ne-a determinat să lansăm 
o provocare tinerei generaţii, cu speranţa că 
împreună vom reuși să-i sensibilizăm pe 
adulţi. Elevii de la Colegiul Naţional „Mihai 
Viteazul” Turda, însoţiţi de doamnele 
profesoare Marinela Savu și Lucia Topârceanu, 
elevii de la Colegiul „Emil Negruţiu” Turda, 
însoţiţi de profesorul Florin Stan și elevii de 
la Liceul Teoretic „Pavel Dan” Câmpia Turzii 
au avut prilejul să afle despre începuturile 
săpăturilor sistematice în castrul de pe „Dealul 
Cetăţii” de la profesorul clujean Mihai 
Bărbulescu, membru corespondent al 
Academiei Române, care a iniţiat aceste 
cercetări în anii î70 și le-a coordonat de peste 
patru decenii. Noul șef al șantierului arheologic, 
lector dr. Sorin Nemeti a prezentat detalii din 

cadrul cercetărilor și a lansat invitaţia elevilor 
de a participa în vacanţa de vară la săpături 
alături de studenţii de la secţia de arheologie 
a Facultăţii de Istorie din Cluj.

La această întâlnire arheologii și muzeografii 
le-au explicat celor prezenţi ce înseamnă zone 
de protecţie arheologică și care sunt obligaţiile 
celor care doresc să construiască sau să execute 
lucrări de modernizare a reţelei de apă-canal 
sau alte intervenţii. În acest sens lector dr. 
Florin Fodorean a făcut referiri la legislaţia 
în vigoare și a prezentat limitele orașului 
antic Potaissa. Pe de altă parte elevii turdeni 
au aflat că prin semnalarea descoperirilor 
întâmplătoare de fragmente ceramice, 
monede antice sau alte artefacte, ar putea 
oferi specialiștilor un sprijin real în cunoașterea 
și delimitarea orașului antic.

S-a concretizat o idee mai veche de înfiinţare 
a grupului „prietenii Muzeului de Istorie 
Turda“. Nucleul acestui grup trebuie sa îl 
constituie elevii turdeni. Interesul manifestat 
de elevii prezenţi la această întâlnire și 
cooperarea profesorilor lor ne sugerează că 
acest grup al prietenilor muzeului poate să 
devină o realitate.

Director,
Dr. Mariana Pîslaru

Florile pictate de doamna 
Violeta Nicula împodobesc 
holul Bibliotecii Municipale 
în cadrul primei expoziţii de 
artă plastică din acest an, ca-
re poate fi  văzută pe parcur-
sul lunii ianuarie.

Profesoară de istorie la 
Turda şi autoare a câtorva 
cărţi de istorie locală, doam-
na Violeta Nicula şi-a valori-
fi cat şi pasiunea pentru pic-
tură participând la numeroa-
se expoziţii de grup în perioa-
da 1967-2009, organizate în 
instituţii din oraş, precum şi 
prin expoziţii personale or-
ganizate între 1976 şi 2009. 

Lucrările sale se afl ă şi colec-
ţii particulare din Franţa, 
Grecia, SUA, Ungaria, Irlan-
da, Canada şi România.

Doamna Violeta Nicula es-
te absolventă a Şcolii Popula-
re de artă din Cluj, clasa de 
pictură , din anul 1973, şi a 
clasei de ceramică din 1982.

„Nuanţele cromatice, din 
tablourile doamnei profesoa-
re Violeta Nicula, liniile şi 
contururile au o fl uiditate 
magică, ceea ce le face să ex-
prime stări sufl eteşti, unele 
parcă lăcrimează, altele su-
râd, iar altele jubilează” (pic-
torul M. Ropocz).

Expoziţie de artă plastică 
Violeta Nicula


