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Soarele răsare la 06:59
Soarele apune la 19:20
Ziua are 12h 18m 58s
Vreme ploioasă

FINANCIAR
1€
= 3,6897
1$
= 2,5540
1 g. aur = 71,0879

Foto: Vlad Gherman

POLITIC
Tişe Alimoş

A

tacurile, directe și indirecte, pe care președintele democrat-liberal al Consiliului Judeţean, Alin Tișe, le-a lansat la adresa predecesorului său, liberalul Marius Nicoară,
au stârnit mânia liderilor locali ai PNL. Cel mai dezlănţuit a fost președintele PNL ClujNapoca, deputatul Horea Uioreanu, care a recurs la arme din arsenalul lui Vadim. Uioreanu s-a arătat profund deranjat de intenţia lui Tișe de a aloca fondurile pentru drumuri, în
mod discreţionar, în compensaţie la alocările pe criterii politice, pe care, susţine Tișe, le-a
făcut Guvernul cu banii pentru școli.
3

INTERVIU
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„Nici nevastă-mea
nu mă poate face
să candidez”
Președintele PIN, Cozmin
Gușă a acceptat să acorde
pentru Informația de Cluj unul
dintre puținele sale interviuri
de după alegerile locale de la
1 iunie.
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Exclus de pe traseu

Tot mai multe persoane își clarifică
situaţia asigurării medicale doar
în momentul în care au nevoie
de spitalizare. În această situaţie
sunt mai ales persoanele care
nu sunt angajate în momentul
în care doresc să se interneze
sau cele care nu au nicio sursă
de venit.
8

Numai cineva cu totul rupt de realitate se
putea aştepta ca prima întâlnire la nivel
înalt pe tema dată să şi rezolve un pachet
de probleme a căror listare nici nu a luat
încă sfârşit. Oricum, dacă viitoarele sesiuni
similare vor aduce cu ele numai rezolvarea
chestiunilor legate de migraţia romă şi delincvenţa din ţările occidentale, treaba va
fi făcută pentru mai puţin de jumătate din
teme. Ceea ce arde cu adevărat este ameliorarea condiţiilor de viaţă şi de educaţie ale
majorităţii rome, cauza principală a emigrărilor masive, schimbarea mentalităţii majoritare şi a celei ţinând de apartenenţa romă,
adoptarea de strategii concrete şi programe destinate modificărilor dorite.

ECONOMIC
Un cal pentru un regat!
Herghelia Jucu, al cărei nou
proprietar este Transilvania
Sport Horse, companie cu
capital româno-norvegian, și-a
paletizat activitatea de creștere,
antrenare și comercializare a
cailor de rasă.
6

ADMINISTRAŢIE
Foto: Vlad Gherman

Depozitul ecologic se
construieşte la Ploscoş

Credeţi că Primăria ar trebui
să accepte traseul propus de
CNADNR pentru centura
de nord, pentru a nu pierde
fondurile europene?
Vezi articolul din pagina 2.
Puteți răspunde la întrebarea zilei pe site-ul ziarului.
www.informatiacluj.ro

Summit UE
cu romi

C

Obligaţi să ne asigurăm

ÎNTREBAREA ZILEI

Ovidiu Pecican

um se ştie, la Bruxelles, locul unde
mai recent se întâmplă tot mai
multe lucruri care ne interesează direct, a avut loc, de câteva
zile, un prim summit interesat
de „chestiunea romă”, altfel spus de gestionarea setului de comportamente şi atitudini
atribuite – şi pe drept, şi pe nedrept – romilor în condiţiile statalităţii şi a sistemelor juridice de tip occidental. Evenimentul, deja
criticat vehement – inclusiv de eurodeputata româncă liberală Ramona Mănescu -,
rămâne totuşi prima manifestare a unui interes concertat al UE pentru o chestiune ardentă a actualităţii. Chiar dacă acest interes
se manifestă ca urmare a unor campanii de
presă italieneşti urmate de măsuri drastice şi
vehement disputate, ca şi de declaraţii stridente ale politicienilor din peninsula în formă de cizmă, el trebuie, cred, salutat, fiindcă
în urma lui se va putea alcătui măcar o agendă a aspectelor a căror soluţionare va trebui
să vină cât mai curând în viitor.

MEDICAL

Amplasamentul de la Ploscoș,
din satul Crairât, rămâne varianta care potrivit autorităţilor
judeţene și a specialiștilor de
la București întrunește cele
mai multe condiţii necesare
construirii unui depozit ecologic.
5

EDITORIAL

Membrii Comisiei de Urbanism din cadrul Primăriei au respins propunerea pentru traseul centurii de nord a Clujului, pe motiv că nu era prevăzut nici un acces
spre municipiu. În replică, reprezentanţii Consiliului Judeţean susţin că întârzierile care apar pot duce la pierderea finanţării europene. 2
ECOLOGIC
Molozul cel de toate zilele

Î

ncercările de a gestiona cât mai bine situaţia deșeurilor din construcţii
la Cluj au necesitat schimbări ale programului propus de Primărie. De
săptămâna viitoare toţi cei care vor fi prinși aruncând deșeuri din construcţii la punctele gospodărești vor fi amendaţi. Până acum cele mai multe asociaţii de proprietari plăteau un contract suplimentar operatorului de
salubritate ca să li se ducă molozul. În ultimele luni, Primăria a încercat să
gestioneze situaţia printr-un program propriu în care deșeurile din construcţii să se ridice de la punctele gospodărești o dată pe lună. 9

Foto: Mihai Biriş

Orice om lucid vede că problematica legată de existenţa romilor în spaţiul european
nu are cum sa fie soluţionată prin campanii, cu „hei-rup”-ul! Abordările secvenţiale,
pe termen scurt, mediu şi lung, într-o manieră prietenoasă şi persuasivă sunt singurele care pot conduce, în decurs de ani,
poate decenii, la estomparea disparităţilor
şi la soluţiile de convieţuire înţelese în termenii societăţilor stabile şi sedentare. Fără
aceasta, politicianismul, xenofobia şi rasismul, ciorchinii de profitori ai programelor
în favoarea romilor, precum şi alte anomalii funcţionale vor deveni marile vedete ale
acestui contencios, lăsând neatinsă ţinta
asumată la început. De asemenea, focalizarea exclusivă asupra romilor ca mediu
etnosocial al diseminării programelor ar fi
o greşeală copilărească. Dacă majoritarii
printre care romii convieţuiesc nu vor fi, la
rândul lor, implicaţi în asemenea dinamici
cognitive şi interactive, nu se poate aştepta altceva decât o perpetuare a obiceiurilor tacite de tip segregaţionist şi a prudenţei excesive, discriminatorii.
Să ne păstrăm deci senini, deschişi şi să
încercăm să ne modelăm viitorul astfel
încât să îl facem suportabil pentru toată
lumea. Nu este imposibil.
N. red.: Ovidiu Pecican este unul dintre cei cinci
ambasadori naţionali ai UE în cadrul Anului
European al Dialogului Intercultural.
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