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INTERVIU CU EMIL BOC, PRIMARUL CLUJ-NAPOCA:

“Vreau ca pânã în 2050 Clujul
sã fie un oraº neutru din punct
de vedere climatic"

Reporter: Care sunt planurile pe
care le aveþi pentru noul mandat?

Emil Boc: Avem un obiectiv major
pentru urmãtoarea perioadã: menþi-
nerea Clujului pe primul loc, ceea ce
se traduce prin a avea un oraº sãnãtos,
cu cea mai bunã calitate a vieþii, ino-
vativ, verde, incluziv, în care nimeni
nu este uitat ºi nimeni nu este abando-
nat. Un oraº în care sã-þi facã plãcere
sã trãieºti ºi sã munceºti. Îmi doresc
ca pânã în anul 2050 sã îndeplinim ce-
rinþa Uniunii Europene de a fi un oraº
neutru din punct de vedere climatic.
Este un obiectiv nou pe care ne propu-
nem sã-l atingem cât mai repede cu
putinþã. Specialiºtii ne vor spune când
se poate ºi care sunt paºii pentru a

ajunge acolo. Avem în plan mãsuri
care þin de reabilitarea termicã a blo-
curilor de locuit ºi a clãdirilor publi-
ce, extinderea spaþiilor verzi, dimi-
nuarea transportului poluant, mecani-
sme ºi tehnologii verzi care sã înlocu-
iascã tehnologiile poluante. În acest
fel vom ajunge ºi sã avem cea mai
bunã calitate a vieþii.

Reporter: Care sunt cele mai mari
investiþii pe care intenþionaþi sã le im-
plementaþi în urmãtorii ani ºi care
consideraþi cã va fi cel mai dificil pro-
iect?

Emil Boc: Avem câteva proiecte
majore de investiþii la Cluj-Napoca.
Toate acestea înseamnã, practic, dez-
voltarea zonei metropolitane, pentru

cã dezvoltarea oraºului nu mai poate fi
gânditã strict în actualele graniþe ad-
ministrative. Aceste proiecte sunt tre-
nul metropolitan ºi metroul, centura
metropolitanã ºi conectarea Clujului la
autostrada Transilvania. Proiectul me-
troului ºi al trenului metropolitan sunt
de importanþã primordialã, în vederea
dezvoltãrii economice ºi sociale pe
termen mediu ºi lung. Pentru a menþi-
ne efervescenþa economicã ºi pentru a
eficientiza ºi optimiza rezultatele
creºterii constante din ultimii ani, este
nevoie de continuarea investiþiilor în
materie de mobilitate urbanã. Acest
proiect integrat îºi propune sã conture-
ze viitorul Clujului pentru mai multe
investiþii, pentru mai multe locuri de

muncã bine plãtite ºi pentru asigurarea
mobilitãþii locuitorilor din Cluj ºi din
întreaga zonã metropolitanã. Prima
componentã este legatã de trenul me-
tropolitan. Avantajul este cã avem deja
infrastructurã pe teren, avem calea fe-
ratã, precum ºi proiectul Ministerului
Transporturilor de modernizare a cãii
ferate între Cluj ºi Episcopia Bihor. De
asemenea, centura metropolitanã ºi
conectarea Clujului la autostradã, pro-
iect realizat în parteneriat cu Guvernul
României, vor scoate tot traficul nene-
cesar din oraº.

A CONSEMNAT
JULIA PANDI

(continuare în pagina 9)

CORESPONDENÞÃ DIN PARIS

Notre-Dame de Paris reînvie
pentru o searã

Devastatã de incendiul din 15 apri-
lie 2019 – dupã ce a rezistat la revolu-
þii, rãzboaie sau bombardamente - ºi
dupã ce devenise încet, dar sigur mo-
numentul cel mai vizitat din Europa cu
14 milioane de vizitatori anual, Cate-
drala Notre-Dame de Paris va fi „rea-
dusã la viaþã” pentru o searã, pe 24 de-
cembrie 2020 când va gãzdui un con-
cert de Crãciun în incinta sa, dar fãrã
audienþã. Concertul va reuni un cor de
20 de cântãreþi ºi doi soliºti ºi va fi
transmis în direct la Televiziune.

„Naºterea Domnului va arãta ca o
înviere sub bolta Catedralei No-
tre-Dame”, a transmis Vaticanul.

Catedrala Notre Dame de Paris se
aflã în mijlocul unor eforturi intense
de restaurare, dupã incendiul dramatic
de anul trecut, ºi a strânse fonduri de

aproximativ 800 de milioane de euro
din donaþii. Numeroºi specialiºti ºi
cercetãtori ºi-au punã competenþele în
slujba salvãrii monumentului de patri-
moniu ºi a implicat oameni de ºtiinþã
din numeroase discipline ºi þãri pre-
cum arheologi, istorici de artã,
fizicieni, chimiºti, ingineri sau
informaticieni.

În acelaºi timp, au apãrut ºi dificul-
tãþi de a reuni anumite profesii specia-
lizate în restaurarea patrimoniului,
meserii pe cale de dispariþie, ca de
exemplu pietrari, dulgheri, vitraliºti
(un atelier de vitralii dispare în fiecare
an în Franþa). Proiectul de restaurare a
Notre-Dame devenind astfel ºi o opor-
tunitate de a mobiliza acest
„know-how” ºi de a relansa transmite-
rea unor competenþe specifice.

ªantierul a fost oprit din cauza epide-
miei ºi perturbat din cauza vremii sau
vântului, iar spaþiul înconjurãtor ( în faþa
Catedralei se aflã kilometrul 0 al Capita-
lei) a fost reorganizat, dupã ce zonele
poluate cu Plumb au fost curãþate.

O macara ºi o nacelã sunt utilizate
pentru a susþine o centurã a schelei cu
grinzi metalice, pe trei niveluri, pentru
a preveni un posibil colaps, iar în alti-
tudine, topitã ºi distorsionatã în spec-
taculosul incendiu, schela catedralei
este demontatã de douã echipe forma-
te din cinci tehnicieni alpiniºti specia-
lizaþi în lucrul la înãlþime, care au co-
borât cât mai aproape de piesele carbo-
nizate pentru a tãia tuburile metalice
sudate de cãldura imensã generatã de
incendiu. (M.C.)

(continuare în pagina 12)

Un film ieftin

C
ât costã un vot? Nu mã refer
la voturile cumpãrate ca la ta-
rabã de diferite partide sau
candidaþi. ªi nici la costul po-

liticilor populiste, de fidelizare a
unor secþiuni de electorat.
Mã refer la costul alegerilor
organizate de Guvern, adicã
la banii daþi de la Buget
pentru acest „exerciþiu de-
mocratic”.

625 de milioane de lei.
Aceasta este suma totalã,
aprobatã printr-o hotãrâre de
Guvern din 10 Septembrie. Prezenþa la
vot a fost catastrofalã, atingând abia
31% din numãrul celor înscriºi pe li-
stele de alegãtori. Numãrul celor care
au votat a fost de 5.793.135. Un calcul
simplu ne aratã cã un vot exprimat a
costat Bugetul exact 107 lei ºi 88 de
bani. Vi se pare mult? La cursul zilei,
înseamnã doar 22 euro ºi 15 cenþi.

Trebuie sã þinem seama cã anul ace-

sta cheltuielile fãcute sunt neobiºnuit
de mari, datoritã pandemiei. La alege-
rile de acum zece ani suma era încã ºi
mai micã, aproximativ 6 euro per vot
exprimat.

Dar chiar ºi aºa, sã vedem ce
înseamnã practic aceastã sumã.
Se spunea, acum ceva vreme,
în bãtaie de joc, cã unii oameni
îºi vând votul pe o sticlã de ulei
ºi pe un pachet de zahãr. Haide-
þi sã vedem dacã Guvernul dã
mai multe parale pe votul
nostru.

Am accesat adresa unui supermar-
ket oarecare pentru a vedea cam câte
sticle de ulei ºi câte pachete de zahãr
putem cumpãra cu 107 lei. O sticlã de
ulei este cam 7 lei, iar un pachet de za-
hãr aproximativ trei lei. Deci zece sti-
cle de ulei ºi zece kilograme de zahãr.
Repet însã: anul acesta au venit extra-
ordinar de puþin oameni, iar costurile
cu organizarea au fost mai mari ca de

obicei. Probabil în timpuri normale
am putea cumpãra doar cinci litri de
ulei ieftin ºi cinci kilograme de zahãr
tos.

Sã încercãm o altã comparaþie. Cu
107 lei cumperi un prânz la un restau-
rant (presupunând cã mai este vreunul
deschis). Pe site-ul unui local popular
o ciorbã este 18 lei, o tochiturã cu mã-
mãliguþã este 39 de lei, o salatã „rom-
âneascã” (?) este 29, o apã mineralã
3,5 lei, iar desertul (papanaºi), 14 lei.
Mai rãmân 3,5 lei pentru un fel de
bacºiº.

Cam penibil, nu-i aºa? Ideea este
simplã. Democraþia este ieftinã. Apro-
ape gratis. Votul fiecãruia dintre noi
costã mai puþin decât un tricou din
bumbac sau decât un bilet la un con-
cert al lui Fuego. (Am verificat: bilete-
le de categoria a III-a la concertul care
urma sã fie susþinut în luna Mai costau
120 de lei).

(continuare în pagina 3)

ATLANTIC COUNCIL
ANTICIPEAZÃ:

2021 va veni
cu ºocuri
neprevãzute
l Think tank-ul american a
realizat un Top 10 al riscurilor
care pot apãrea anul viitor, iar
printre acestea se numãrã
adâncirea crizei Covid,
izbucnirea unei crize financiare
globale, respectiv agravarea
crizei alimentare, cu efecte
devastatoare

Multã lume îºi pune speranþele în
anul 2021, care ar trebui sã aducã re-
dresarea dupã pandemia de Covid-19
din 2020, însã think tank-ul american
de afaceri internaþionale Atlantic Co-
uncil atrage atenþia cã vor apãrea alte
ºocuri, neprevãzute, anul viitor ºi, to-
todatã, nu vor lipsi riscurile.

Atlantic Council a identificat pri-
mele zece riscuri din noul an, care pri-
vesc în principal Statele Unite, însã
acestea pot avea implicaþii globale.

Top 10 al riscurilor de anul viitor,
realizat de Atlantic Council, aratã
astfel:

1. Criza Covid-19 se
adânceºte pe fondul unei
distribuþii lente a
vaccinului

Pandemia de Covid-19 va continua
sã se extindã în Statele Unite, în Uniu-
nea Europeanã (UE) ºi Rusia, cu con-
secinþe asupra cãlãtoriilor, reuniunilor
de familie ºi întâlnirilor cu prietenii.
Multã lume ar putea lãsa garda jos în
aºteptarea vaccinurilor împotriva co-
ronavirus. Dar, distribuþia vaccinului
ar putea întâmpina probleme neaºtep-
tate de producþie ºi de logisticã,
amânând calendarul de vaccinare la
scarã largã. Conform sondajelor de
opinie, 42% dintre americani nu vor sã
se vaccineze, ceea ce ar putea reduce
ºansele de oprire a contagiunii pânã în
a doua jumãtate a anului 2021. Re-
stricþiile internaþionale de cãlãtorie vor
rãmâne în vigoare pentru o mare parte
a anului viitor, deoarece distribuþia
vaccinului în strãinãtate, în special în
þãrile în curs de dezvoltare, va fi proba-
bil îngreunatã. De asemenea, virusul
va continua sã se rãspândeascã ºi sã
facã mutaþii, limitând probabil
eficacitatea vaccinului.

Probabilitatea materializãrii acestui
risc este medie spre ridicatã, conform
sursei.

2. Preºedinþia Biden este
”sufocatã”

Capacitatea preºedintelui ales al
SUA, Joe Biden, de a guverna va fi li-
mitatã dacã republicanii îºi pãstreazã
majoritatea în Senat.

A.V.

(continuare în pagina 12)

E
mil Boc, primarul municipiului
Cluj-Napoca, ºi-a propus noi obiec-
tive pentru dezvoltarea oraºului.
Unul dintre acestea este îndeplini-

rea cerinþei Uniunii Europene de a fi un oraº
neutru din punct de vedere climatic. De ase-
menea, are în vizor câteva investiþii majore,
precum trenul metropolitan ºi metroul, cen-
tura metropolitanã ºi conectarea Clujului la
autostrada Transilvania. Edilul Clujului a vor-
bit, într-un interviu acordat ziarului BURSA,
despre obiectivele pe care le are pentru noul
mandat, despre cele mai mari investiþii pe
care le-a planificat pentru urmãtorii ani, pre-
cum ºi despre proiectele de “smart city” pe
care urmeazã sã le desfãºoare. Alte subiecte
abordate de Emil Boc sunt modul în care a
afectat pandemia bugetul din acest an ºi pro-
iectele la care a fost nevoit sã renunþe în con-
textul pandemiei.
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