
Fo
to

: 
m

o
n

it
o

ru
lc

j.
ro

MIERCURI | 6 IULIE 2022 | anul XXV, nr. 123 (6283) | 12 pagini | 2,50 lei

ADMINISTRAŢIE

Apa, un lux în Feleacu?
Oamenii care locuiesc în Feleacu se plâng 
că nu au apă potabilă. Ei susţin că autori-
tăţile nu fac nimic.  Pagina 2

POLITICĂ

„După 8 ani, 
nici o cărămidă”
Un fost ministru al Sănătăţii atrage atenţia 
că Spitalul Regional Cluj este în pericol de a 
nu fi  construit din bani europeni.  Pagina 8

TIMP LIBER

Muzeul Păpuşilor, 
exponate în premieră!
Păpuşile şi decorurile care au animat spec-
tacolele de la Teatrul de Păpuşi „Puck” pot 
fi  vizionate la Muzeul de Artă.  Pagina 6

ADMINISTRAŢIE

Hub educational de 
100 mil. € în Borhanci
Hub-ul educaţional din Borhanci face parte 
din strategia Primăriei de creştere a număru-
lui de locuri în creşe şi grădiniţe.  Pagina 3
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ACTUALITATE

De ce nu funcționează aerul condiționat 
în trenuri? Pentru că e prea cald afară!

Instalaţiile de climatizare din trenuri nu mai 
fac faţă din cauză că temperaturile exterioare 
au ajuns la 35 – 38 de grade Celsius, mai mult 
decât valorile pentru care aceste instalaţii pot 
funcţiona, transmite CFR Călători.

Instalaţiile de climatizare din trenuri nu 
mai pot atinge valorile de regim optim de 
funcţionare, având în vedere că media tem-
peraturilor exterioare din ultima perioadă 
depăşeşte 35 – 38 grade, precizează compa-
nia feroviară într-un comunicat. Asta, în 
condiţii de funcţionare la temperaturi de 
peste 45 – 48 grade, temperaturi exterioare 
dezvoltate la nivelul carcasei vagonului, şi 

umiditate de 80%. Totodată, reprezentanţii 
CFR admit că gradul de ocupare afectează 
confortul călătorilor.

Astfel, singura modalitate de a îmbunătă-
ţi valorile de regim termic în interiorul va-
gonului sunt operaţiile de mentenanţă pre-
ventivă şi monitorizarea în parcurs cu per-
sonal de specialitate a trenurilor care circu-
lă în condiţiile descrise anterior, „lucrări ca-
re în acest moment se efectuează de la înce-
putul sezonului cald în permanenţă, cu men-
ţiunea că nu poate fi  eliminat în totalitate 
impactul generat de depăşirea pragului de 
temperatură şi umiditate”.

P. 4Gâlceava politicienilor pe centura Clujului!

DE NECREZUT: A scăzut prețul apartamentelor!

În municipiul Cluj-Napoca prețurile apartamentelor au scăzut cu 1,4% luna trecută, ajungând 
la o medie de 2.431 de euro pe metru pătrat util.  Pagina 5

Patru licee din Cluj, 
cele mai bune din țară
Clujul a înregistrat cea mai ridicată rată de promovare la Bacalaureat
Liceul Teoretic „Avram Iancu”, Liceul Teoretic „Elf”, Colegiul Național 
„Emil Racoviță” și Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” sunt în topul național 
al celor mai bune școli, după notele obținute la bacalaureat.  Pagina 7


