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EDUCAŢIE
A fost semnat contractul 
pentru şcoala din Borhanci
O şcoală cu 27 de săli de clasă, sală de sport, 
laboratoare şi sală de mese va fi  construită în 
cartierul Borhanci din Cluj-Napoca.  Pagina 4

ECONOMIE
Zahărul, untul şi cartofii 
s-au scumpit cel mai mult
Zahărul se afl ă în topul celor mai mari 
scumpiri înregistrate în ultimul an, cu o 
creştere a preţului de 58%.  Pagina 5

CULTURĂ
Noaptea Muzeelor, 
succes la Cluj-Napoca
Străzile din Cluj au fost „pline ochi” sâmbătă, 
iar în faţa instituţiilor de cultură s-au format 
cozi lungi, de Noaptea Muzeelor.  Pagina 6

SOCIAL
Până la toamnă, poţi să 
„fugi în curtea şcolii”
„Fugi în curtea şcolii” a fost reluat weeken-
dul trecut şi va continua până la toamnă, în 
mai multe şcoli din Cluj-Napoca.  Pagina 8
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PUBLICITATE

 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71

ADMINISTRAȚIE

A început asfaltarea pe strada Dragalina
Lucrările la strada General Dragalina din 

Cluj-Napoca avansează în ritm alert. Până 
în 20 mai, strada ar trebui să fi e fi nalizată.

Fotografi ile postate pe grupul de Face-
book Info Trafi c Cluj-Napoca arată pro-
gresul lucrărilor la strada Dragalina, un-
de muncitorii asfaltează deja și cea de-a 
doua bandă de circulație.

Primarul Clujului Emil Boc a anunțat 
că trafi cul pe strada General Dragalina va 
fi  deschis până pe 20 mai, cu mult timp 
înainte de termenul inițial - 15 iunie.

„Până în 20 mai se va redeschide trafi cul 
pe strada General Dragalina. Mulțumesc 
tuturor celor implicați pentru efortul de 
a deschide circulația cu mult înainte de 
termenul anunțat inițial: 15 iunie. Lucră-
rile la proiectul european vor continua 
conform proiectului în grafi cul stabilit. În 
zona, lucrările includ amenajarea unei 
piațete cu gazon în zona bifurcației Ma-
maia - Dragalina, amenajarea trotuarelor 
și a parcărilor cu piatră cubică”, a mai 
transmis edilul, marți.
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A fost anulată licitația pentru două tronsoane ale centurii metropolitane
Până la termenul limită al procedurii nu a fost depusă nicio ofertă financiară și licitația a fost anulată automat în 12 mai.  Pagina 3

Sectorul IT din Cluj 
dă semne că „se clatină”
Veşti proaste pentru IT-işti, după ce Telenav 
a anunţat că îşi închide sediul din Cluj-Napoca
Un consultant trage un semnal de alarmă: o multinațională din IT a început 
„concedieri în masă”, iar alte două companii se pregătesc să ia decizii dure.  Pagina 5

Cros caritabil pentru copiii bolnavi de cancer

Peste 300 de medici, studenți și profesori ai Universității de Medicină și Farmacie din Cluj au alergat 
la un cros caritabil. Banii vor fi folosiți pentru dotarea secției de oncopediatrie de la Institutul Oncologic. Pagina 7


