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POLITICĂ

De ce România 
nu a putut plafona 
preţurile carburanţilor?
„Statul român nu mai controlează aproape 
nimic din ceea ce înseamnă industria de pe-
trol”, consideră Kelemen Hunor.  Pagina 4

ADMINISTRAŢIE

Comuna Chinteni 
a rămas fără apă 
potabilă, pe caniculă!
De o săptămână, comuna Chinteni nu mai 
are apă potabilă din cauză că reţeaua de 
alimentare nu mai face faţă.  Pagina 3

TIMP LIBER

Record de spectatori 
la TIFF 2022
Cea de-a 21-a ediţie a Festivalului Internaţi-
onal de Film Transilvania a marcat un nou 
record în istoria evenimentului.  Pagina 7

ADMINISTRAŢIE

Se desfiinţează parcările 
de pe Kogălniceanu
Începând de astăzi, șoferii nu mai pot circu-
la pe strada Mihail Kogălniceanu.  Pagina 3
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Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” Cluj a sărbătorit ieri pasagerul cu numărul 
1 milion în anul 2022. Cine e fericitul „câştigător”?   Pagina 5

1 milion de pasageri pe Aeroportul 
Internaţional „Avram Iancu” Cluj
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 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71

ACTUALITATE

Aproape 10% din cazurile de cancer depistate 
în Europa sunt provocate de poluare

10% din cazurile de cancer depistate în Euro-
pa sunt cauzate de poluarea sub diverse forme, a 
avertizat marţi Agenţia Europeană de Mediu, ca-
re subliniază că majoritatea acestor îmbolnăviri 
ar putea fi  evitate prin politici de mediu.

„Toate riscurile cancerigene de mediu şi pro-
fesionale pot fi  reduse", a afi rmat Gerardo San-
chez, un expert de la AEM, înaintea publicării 
raportului, primul redactat de această agenţie 
europeană în legătură cu asocierea dintre can-
cer şi mediul înconjurător.

„Cazurile de cancer provocate de mediu şi 
cauzate de radiaţii sau de agenţi chimici carci-

nogeni pot fi  reduse până la un nivel aproape 
neglijabil”, a adăugat acelaşi expert într-o con-
ferinţă de presă.

Potrivit datelor AEM, poluarea aerului este 
responsabilă pentru 1% din cazurile de cancer 
şi pentru 2% din decesele cauzate de cancer – 
un procent care urcă până la 9% în cazul can-
cerului pulmonar. 

Studii recente au detectat, de asemenea, „o 
corelaţie între expunerea pe termen lung la par-
ticule, un poluant atmosferic major, şi leucemia 
la adulţi şi la copii”, a subliniat aceeaşi agenţie 
europeană.

Cod portocaliu de caniculă la Cluj! Cum ne protejăm?
Meteorologii au emis un cod portocaliu de caniculă pentru judeţul Cluj. 
Temperaturile vor ajunge la 38 de grade Celsius. Ce măsuri au luat autorităţile?  Pagina 2

Cât de pregătiţi suntem 
pentru un nou val COVID?
AVERTISMENT: „Școlile sunt «zero» pregătite pentru ce vine la toamnă”

Statisticianul medical Octavian Jurma revine cu un avertisment privind pandemia 
de COVID-19, care începe să se facă iar simțită. Datele arată că numărul 
de cazuri înregistrate săptămâna trecută a crescut cu 50%.  Pagina 3
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