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Globurile fabricate în Cluj
care ajung în brazii
din întreaga lume
Sute de mii de globuri
lucrate manual de sticlarii
români ajung, an de an, în
brazii din întreaga lume.
Într-un atelier din Cluj este
sărbătoare în ﬁecare zi, iar cei
30 de angajaţi se transformă în
ajutoarele Moşului şi realizează,
cu migală şi talent, decoraţiuni
pictate cu peisaje sau personaje
de iarnă, dar şi globuri decorate
3D cu materiale speciale, sclipici
sau mărgele, scrie digi24.ro.
Magia începe în suﬂătorie.
Aici, tuburile lungi de sticlă
se transformă în decoraţiuni.
Apoi, ﬁecare glob primeşte un
strop de culoare. După ce globurile sunt lăcuite, acestea
ajung în atlelierul de pictură.
Cu ajutorul culorilor se conturează o lume fermăcătoare.
De mai bine de patru decenii,
Mariţa Hopârtean pictează cu
îndemânare globuri.
„Noi în ﬁecare zi suntem gata de sărbătoare. Alături de colegele mele care sunt spiriduşii
lui Moş Crăciun. Se lucrează numai manual, numai globuri din
sticlă cu desene, cu brăduţi, cu
tot felul de ﬁgurine”, spune ea.
Pe lângă talent şi îndemânare, un rol esenţial îl joacă

şi imaginaţia artiştilor. Iar ideile vin la tot pasul.
„Ieşind în oraş şi văzând atâta bucurie şi luminiţe şi copilaşi... un pic de bucurie. Acesta este un model, o vitrină cu
jucării, un copilaş. Acum am
pus un pic de zăpadă artiﬁcială, am îngheţat puţin vitrina, să
se vadă că este iarnă”, spune
Luminiţa Nemeş, angajată.
Fabrica din Cluj a fost deschisă, timid, acum 23 de ani,
ca o afacere de familie. „Inginer ﬁind şi eu şi soţul meu,
ne-am gândit că viitorul acestei ţări e producţia. Cu globurile a fost o întâmplare, să încercăm ceva cu care nu aveam absolut nimic de a face la momentul respectiv”, spune Mihaela
Turcu, managerul fabricii.
Imediat după inaugurare,
au avut şansa să plece în Germania la un târg care dictează tendinţele în materie de ornamente. Aşa au reuşit să cunoască domeniul, dar şi furnizori şi clienţi.
„De la o comandă de un palet, care însemna 500-600 de
globuri, am ajuns, la un moment dat, am avut 800.000 de
globuri”, spune Mihaela Turcu.

LA MULŢI ANI 2018!

Ce surprize pregăteşte Primăria
pentru clujeni de Anul Nou
Revelionul 2018 din Piaţa Unirii va fi primul eveniment din anul Centenarului.
Primăria municipiului
Cluj-Napoca
invită clujenii şi turiştii
deopotrivă să petreacă
noaptea de Revelion împreună în Piaţa Unirii, având
în vedere că Revelionul
2018 are o însemnătate
aparte. „Vom sărbători nu
doar trecerea în Anul Nou,
dar şi trecerea în anul
Centenarului, un an plin de
semniﬁcaţie atât pentru
România, cât şi pentru
Cluj-Napoca”, spun reprezentanţii municipalităţii.
Programul ultimei zile a anului 2017 va aduce pe scena din
Piaţa Unirii începând cu orele
22:00 îndrăgiţi artişti români după cum urmează: 22:00 – Dj
Project & Mira, 23:00 – trupa
Hara, 00:00 – Spectacol de lasere, lumini şi artiﬁcii, 00:15 –
trupa Ro-Mania.

700 de sticle de şampanie
„La cumpăna dintre ani, toţi
cei prezenţi în Piaţa Unirii vor
avea ocazia să închine câte un
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pahar de şampanie. Primăria va
pune la dispoziţia participanţilor peste 700 de sticle de şampanie”, mai spun aceştia.
Potrivit municipalităţii, ajunul Anului Nou va ﬁ ultima seară în care cele 75 de căsuţe din
cadrul Târgului de Crăciun
Cluj-Napoca vor putea ﬁ vizitate şi în care clujenii mai au ocazia să-şi cumpere produse de
sezon, migdale şi nuci glazurate, cozonaci, ceai sau vin ﬁert
cu scorţisoară, produse tradiţionale, produse hand-made şi o
gamă largă de produse gastronomice de sezon.

Ultimele zile pentru
Târgul de Crăciun
„Am primit un feedback pozitiv de la clujeni în ceea ce
priveşte Târgul de Crăciun şi
este o reuşită organizarea. Sunt
multe evenimente care au făcut plăcut centrul Clujului. Totul are o explicaţie pornind de
la extinderea Pieţei Unirii şi eliminarea traﬁcului auto pe partea cu Diesel. Nici nu a avut
impact major pe traﬁc. S-a extins cu 30% spaţiul pietonal
din Piaţa Unirii. Asta ne-a permis în urma licitaţiei pe care
am organizat-o pentru selecta-

rea celui care organizează Târgul de Crăciun să poată folosi
şi aria pietonală pentru amplasarea căsuţelor şi atunci spaţiul este mai generos. Ideea cu
patinoarul, preluată din Europa, cred că a fost o reuşită, pune în valoare statuia. S-a mărit spaţiul pentru cei care participă la evenimentele din Piaţa Unirii. Cred că e o reuşită şi
din perspectiva culorilor oraşului. Dă un aspect de eleganţă
şi de calitate. Nu e un oraş împopoţonat cu toate culorile curcubeului”, a spus primarul.
Patinoarul va ﬁ gratuit pentru toţi clujenii şi deschis în
intervalul orar: 10:00 -11:30,
12:00 – 13:30, 14:00 – 15:30,
22:00 – 23:30.

Programul de Revelion
în Piaţa Unirii
22:00 – Dj Project & Mira
23:00 – trupa Hara
00:00 – Spectacol de lasere, lumini și artiﬁcii
00:15 – trupa Ro-Mania
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Anunţ privind începere proiect
S.C. ZA Cloud SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Govora 16A, apt. 16, derulează începând cu
data de 27.09.2017 proiectul ADSERVISTA – SERVICIU DE PUBLICITATE ONLINE DE TIP SEMANTIC
BAZAT PE INTELIGENŢĂ ARTIFICIALĂ, în baza contractului de ﬁnanţare încheiat cu Ministerul
Cercetării și Inovării în calitate de Organism Intermediar (OIPOC) și Ministerul Dezvoltării Regionale,
Administraţiei Publice și Fondurilor Europen (MDRAPF) în calitate de Autoritate de Management
(AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC), Axa prioritată 1 – Cercetare, Dezvoltare
Tehnologică și Inovare (CDI) în Sprijinul Competitivităţii Economice și Dezvoltării Afacerior. Acţiune
1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi
individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universităţi, în scopul inovării de procese și de
produse în sectoarele economice care prezintă potenţial de creștere, Tip proiect: Proiecte pentru
întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off.
Valoarea totală a proiectului este de de 951.201,24 lei, din care asistenţa ﬁnanciară
nerambursabilă este de 831.255,40 lei.
Proiectul se implementează în localitatea Cluj-Napoca pe o durată de 18 luni.
Obiectivele proiectului sunt:
Realizarea în 18 luni a unui model funcţional pentru platforma de publicitate online de
tip semantic (semantic advertisting server) bazânduse pe algoritmi de Inteligenţă Artiﬁcială
în scopul de a optimiza relaţiile între jucătorii pe piaţa de publicitate online, de a crește
rezultatele colaborării lor cu minim 20% și de a obţine rapoarte de conversie mai mari cu
cel puţin 25% pentru cumpărătorii de publicitate.
- Realizarea modelului funcţional de platformă, testarea și dezvoltarea acestuia în minim
3 cicluri succesive, în urma feed-back- urilor de la testeri și de la clienţii și partenerii atrași
până în luna a 15 a de implementare.
- Optimizarea tehnologiei în vederea obţinerii unor alocări rapide a reclamelor potrivite.
- Realizarea și dotarea unui laborator informatic cu echipamente și software până în
luna 4 de proiect.
- Crearea unui colectiv multidisciplinar, competitiv la nivel European, capabil să abordeze
probleme de interfaţă în domeniul informaticii și Inteligenţei Artiﬁciale (IA). În acest scop se
urmărește atragerea în proiect a unor tineri cercetători cu expertiză știinţiﬁcă diversă, aﬂaţi la
început de carieră, doctoranzi sau viitori doctoranzi, alături de cercetători experimentaţi care îi
pot îndruma (și în cadrul programelor de doctorat), cercetători din Universitatea Babeș-Bolyai
din Cluj-Napoca cu experienţă în participarea și coordonarea unor proiecte europene.
- Creșterea conversiei vizualizărilor în click-uri cu min 25% până la sfârșitul implementării.
Proiect coﬁnanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin ProgramuL
Operaţional Competitivitate 2014-2020.
Date de contact
Nume persoană contact: Mihai Suciu
Funcţie: Manager Proiect
Email: mihai.suciu@zettacloud.ro
Tel: 0770 274 076
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Lansarea proiectului cod SMIS 103698 cu titlul
„Implementarea Planului de Management pentru aria naturală
protejată ROSCI 0263 Valea Ierii“
EPMC Consulting Cluj-Napoca, în calitate de beneﬁciar, implementează, începând cu 1
noiembrie 2017, proiectul “Implementarea Planului de Management pentru aria naturală
protejată ROSCI 0263 Valea Ierii”.
Proiectul este coﬁnanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul
Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 4- Protecţia mediului prin măsuri
de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor
poluate istoric, Obiectivul Strategic 4.1 ”Creşterea gradului de protecţie şi de conservare a
biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate“.
Proiectul are o perioadă de implementare de 48 de luni, cu o valoare totală de 3.344.286,32
lei și cu o contribuţie ﬁnanciară din partea Uniunii Europene de 2.565.759,82 lei.
Proiectul are drept obiectiv general conservarea biodiversităţii în situl de interes comunitar
ROSCI0263 Valea Ierii prin implementarea planului de management existent și contribuie
la conservarea speciilor, habitatelor și elementelor de peisaj prin implementarea măsurilor
de conservare, precum și prin reactualizarea informaţiilor legate de speciile de plante,
animale și habitate de interes comunitar.
Obiectivele speciﬁce ale proiectului sunt: asigurarea conservării speciilor și habitatelor
pentru care a fost declarată aria naturală protejată, în sensul menţinerii stării de conservare
favorabilă a acestora; actualizarea bazei de informaţii referitoare la speciile și habitatele
pentru care a fost declarată aria naturală protejată; creșterea nivelului de conștientizare
pentru grupurile interesate, prin acţiuni care au ca impact conservarea biodiversităţii;
întărirea capacităţii administrative a custodelui solicitant de ﬁnanţare.
Locul de implementare al proiectului este pe întreg teritoriul ariei de protecţie ROSCI0263
Valea Ierii, din judeţul Cluj, în regiunea Nord-Vest, pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale
Valea Ierii și Băișoara.
Proiect coﬁnanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional
Infrastructură Mare 2014-2020.
Date de contact:
EPMC Consulting Cluj-Napoca, str. Fagului nr. 11, judeţul Cluj
Persoană de contact: Ioana Cămărășan, expert
Website: www.epmc.ro
Telefon/fax: 0264 411894
E-mail: ofﬁce@epmc.ro
Social media https://www.facebook.com/EPMC.RO/
https://plus.google.com/u/0/100641964972893323171
https://www.linkedin.com/company/10083335/admin/updates/

