Se demolează primele case pentru un nou pod peste Canalul Morii
Primăria Cluj-Napoca va crea o nouă legătură rutieră între cartierul Grigorescu și cartierele Mănăștur și Zorilor.
Proiectul este discutat în spațiul public de mai bine de zece ani ca soluție pentru descongestionarea traficului. Pagina 3
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Premianți la transport,
dar codași la educație!
Clujul, în topul municipiilor la transport. Educația ne trage-n urmă.
Într-un raport național privind calitatea serviciilor publice, Cluj-Napoca este pe locul 2 în ceea ce privește
transportul public, pe locul 6 la gestionarea deșeurilor și pe ultimele locuri la capitolul educație. Studiul a fost
realizat în perioada septembrie 2021 - mai 2022 şi a vizat 47 de municipii de reşedinţă de județ.
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De ce nu se reduce
TVA la carburant?
Politicienii români se încăpăţânează să nu
reducă TVA-ul la carburant, iar reducerea
accizei la carburant se amână. Pagina 9

ECONOMIE

Banca Transilvania
a preluat Ţiriac Leasing
Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia
prin care Banca Transilvania SA intenţionează să preia Ţiriac Leasing IFN SA. Pagina 5
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Mica oază de
„sălbăticie urbană”
de pe Canalul Morii
Foto: Levi Bagy

În zona străzii Rozelor, de-a lungul Canalului Morii, există o mică „sălbăticie urbană” care este foarte preţioasă.
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20.000 € pentru
confortul unor săli goale
CJ Cluj cumpără 100 de scaune pentru „desfăşurarea în bune condiţii a şedinţelor”.
Doar că şedinţele au loc online. Pagina 8

APUSUL CELEI MAI LUNGI ZILE VĂZUT DIN CHEILE TURZII. Un apus de soare absolut magnific a fost surprins
în zona rezervaţiei naturale Cheile Turzii. „Apusul celei mai lungi zile – solstiţiul de vară la Cheile Turzii”
a scris pe Facebook Levi Bagy, cel care a realizat fotografia.
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Un avion pe ruta Cluj-Roma a fost întors la sol
după ce s-a ciocnit cu un stol de păsări
Un avion al companiei aeriene Wizz Air a
fost întors pe Aeroportul Internaţional Cluj,
după ce a lovit mai multe păsări.
Avionul care a decolat miercuri la ora 13.55
de pe Aeroportul Internaţional „Avram Iancu”
Cluj cu destinaţia Roma a fost întors la sol după ce a lovit mai multe păsări, după decolare.
Potrivit directorului Aeroportului Cluj,
David Ciceo, compania aeriană Wizz Air va
decide, în urma evaluării situaţiei, ce se va
întâmpla cu pasagerii acestui zbor.
Atunci când un avion se ciocneşte cu o pasăre, piloţii aleg să aterizeze de urgenţă pe cel mai

apropiat aeroport pentru a stabili dacă s-au produs daune. Astfel de accidente au loc frecvent.
„Din păcate, păsările sunt periculoase. Sunt
cazuri care se întâmplă, deşi luăm măsuri şi noi
de la Aeroport, şi companiile aeriene, însă e
greu de evitat un incident de acest fel”, a aﬁrmat David Ciceo, directorul Aeroportului Cluj.
Motoarele avioanelor sunt foarte rezistente,
cele mari ﬁind create pentru a rezista unui impact cu orice pasăre, fără ca piese din motor să
se desprindă. După o astfel de ciocnire, majoritatea motoarelor rămân cu daune minore, precum ştirbirea lamelor.
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