Primul an școlar „modular”. Ce mai e și experimentul acesta?
Elevii și copiii de grădiniță încep cursurile sau activitățile pe 5 septembrie. Este primul an școlar organizat pe module, din istoria școlii românești. Pagina 3
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PUBLICITATE

Paradisul bugetarilor!

METEO

Mii de salarii urmează să fie majorate în această lună
Guvernul pregătește o creștere a salariilor pentru angajații la stat. Cu mici excepții,
majorarea îi vizează pe toți bugetarii. Executivul explică măsura prin criza creată de pandemie
și accentuată de creșterea prețurilor, ca urmare a războiului din Ucraina.
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Magia Untold a ajuns la final!
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ADMINISTRAŢIE

În 30 de ani, Ciucea
a pierdut 70% din
numărul locuitorilor
În satul Ciucea populaţia scade „văzând cu
ochii”. Din 1992 şi până în prezent, satul a
pierdut 69,9% din locuitori.
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POLITICĂ

„Nu ştiu dacă USR
va mai avea miniştri”
Primarul Emil Boc a lăsat să se înţeleagă
că USR e istorie şi că partidul „nu va mai
avea vreodată miniştri”.
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ACTUALITATE

Drogurile au înlocuit
alcoolul în „fiole”
Metamfetamina, cocaină şi canabisul se
numără printre drogurile depistate la şoferii traşi pe dreapta.
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SĂNĂTATE

Judeţul Cluj nu mai apare în statisticile
Ministerului Sănătăţii pentru ziua de duminică în ceea ce priveşte numărul cazurilor noi de Covid.
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De ce nu se mai raportează
cazurile de Covid din Cluj?
Patru zile de distracție, muzică, artificii și sute de mii de petrecăreți din toată lumea care și-au dat întâlnire la Cluj. Paginile 6-7
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ACTUALITATE

„După zilele caniculare, vor fi vijelii și grindină”
Săptămâna aceasta ar putea aduce ploi şi
furtuni la Cluj, după mai multe zile de temperaturi de peste 30 de grade Celsius. Revin ploile la Cluj, în următoarele zile, indică site-urile specializate. Temperaturile vor scădea treptat, până în jurul valorii maxime de 24 de grade Celsius miercuri şi minime 13-14 grade.
Meteorologii avertizează că, după caniculă,
vremea ar putea prezenta manifestări extreme.
Astfel, vor ﬁ furtuni, vijelii şi grindină, în mai
multe zone din ţară. Vremea va deveni instabilă în mare parte din ţară, iar în regiunile din
vest, centru şi nord sunt aşteptate ploi torenţi-

ale, vijelii şi posibilă grindină. În ţară, vremea
va rămâne foarte caldă în următoarele două
zile. Codul galben de caniculă a fost prelungit
până marţi şi extins în sudul ţării, unde maximele vor ajunge la 37 de grade Celsius. Luni
şi marţi (8 şi 9 august), valul de căldură se va
restrânge spre regiunile sudice şi sud-estice.
„Aşteptăm în continuare maxime între 33
şi 37 de grade şi disconfort termic accentuat. Apoi, există şi o notă care anunţă deja
că uşor uşor încep şi manifestări de instabilitate atmosferică”, a explicat Mihai Timu,
meteorolog ANM.
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