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ADMINISTRAŢIE

Crucea de pe Cetăţuie 
nu va fi demolată
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil 
Boc, dă asigurări locuitorilor că Crucea de pe 
Cetăţuie nu va fi  demolată.  Pagina 5

ECONOMIE

Mănăştur şi Mărăşti, 
cele mai căutate cartiere
Piaţa imobiliară stagnează la începutul lu-
nii septembrie. Care sunt cele mai căuta-
te zone din Cluj?  Pagina 3

ADMINISTRAŢIE

Creştere majoră 
a costurilor metroului
De la 1,3 miliarde de euro cât costau iniţial, 
lucrările la metrou ajung la 1,9 miliarde de 
euro, o creştere de 35%.  Pagina 8

ACTUALITATE

Aeroportul Cluj, model 
de dezvoltare în Europa
Cât de pregătit e Clujul pentru 7 milioane de 
pasageri până în 2040?  Pagina 9
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 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71

UNIMAT SRL 

ANGAJEAZA 

pentru punctul de lucru din Cluj, str. Fabricii nr.93-103 
(fostul sediu Madeco)

ANUNŢ DE ANGAJARE

¤ OPERATOR FACTURARE

¤ GESTIONAR MAGAZIN

¤ SOFER PROFESIONIST (ATESTAT MACARA) 

¤ MANIPULANT MARFA DEPOZIT (INCARCATOR-DESCARCATOR)

CV-urile se transmit pe adresa de e-mail:hr@unimat.ro. Informatii suplimentare la tel: 
0731/900.085

PUBLICITATE

Ai un zbor cu Blue Air până în 10 octombrie? Nu te duce la aeroport!
Blue Air a anunțat că va relua zborurile doar din 10 octombrie fiindcă nu are bani pentru combustibil. 
Cine va „umple golul” lăsat de Blue Air pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj?  Pagina 4

Ultimul omagiu!

Claudia, stră-străbunica Reginei Elisabeta a II-a, a copilărit la Cluj!
Familia regală britanică are rădăcini 
în Transilvania. 
Stră-străbunica reginei Elisabeta a II-a 
a copilărit la Cluj, în Palatul Rhédey 
sau „Casa cu lanţuri”, din centrul oraşului. 

Elisabeta a II-a, cel mai longeviv monarh al 
Regatului Unit, a murit joi seara, la 96 de ani, 
după o domnie de 70 de ani. 
Prinţul Charles, devenit Regele Charles al III-lea, 
este şi el un prieten al Transilvaniei.  Pagina 7


