Cât costă rechizitele pentru noul an școlar, la Cluj?
Elevii se întorc în băncile școlilor în 5 septembrie. În privința pregătirilor, părinții care au copii
la școala primară sau gimnazială scot din buzunar sume mai mari decât părinții liceenilor. Pagina 4
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„Luați-vă maceta să vă faceți drum printre buruieni”

= 4.8849 LEI

Buruieni, copaci uscaţi, poduri din lemn „care trec peste nimic” - aşa arată
Pădurea Clujenilor prin ochii unui vizitator. „Pădurea nu este complet
recepționată”, se scuză reprezentanții Primăriei Cluj-Napoca.
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Pădurea Clujenilor,
uscată de... nepăsare?

ACTUALITATE

Pericol la spitalele
Covid din Cluj?

Au lăsat Hollywood-ul pentru ucraineni

La Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie au
loc lucrări de modernizare a infrastructurii
de ventilare şi tratare a aerului. Pagina 8

CULTURĂ

Teatru de păpuşi la
Zilele Culturale Maghiare
Artiştii Teatrului de Păpuşi Puck prezintă
în aceste zile spectacole în cadrul Zilelor
Culturale Maghiare la Cluj.
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SĂNĂTATE

Cum a arătat o noapte
de gardă la Untold?
Un paramedic SMURD Cluj a prezentat
într-un video cum s-a desfăşurat ultima
noapte de gardă la Untold.
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SOCIAL

Festivalul de la Pata Rât
va avea loc şi în 2023!
În weekendul 11-13 august 2023 va avea
loc ediţia cu numărul 2 al festivalului
Khetane, organizat la Pata Rât. Pagina 7

O româncă şi un american au renunţat la cariera lor de la Hollywood şi au înfiinţat o asociaţie, prin intermediul
căreia în weekend-uri merg în Ucraina pentru a le găti localnicilor mâncare tipic americană.
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Salariile bugetarilor nu vor mai fi majorate
Guvernul retrage ordonanţa care urma să majoreze salariile tuturor angajaţilor la stat. Actul
normativ prevedea sporuri suplimentare pentru
anumite categorii, ceea ce a stârnit nemulţumiri
în rândul celor care nu primeau acest beneﬁciu.
Această ordonanţă de urgenţă trebuia să
îndeplinească o promisiune făcută de Coaliţie, în sensul de a majora salariile până la nivelul maxim salarial prevăzut de legea salarizării. Urmau să primească o diferenţă de un
sfert din cât le mai lipsea până la nivelul din
2022 al salarizării.
Însă, în acelaşi act normativ erau prevăzute
şi o serie de sporuri suplimentare pentru anga-

jaţi din ministere şi pentru cei care lucrau cu fonduri europene. În acest context, cei care nu beneﬁciau de astfel de sporuri în prevederile din
ordonanţă au cerut şi ei beneﬁcii similare, dar
nu s-au găsit bani la buget.
Consiliul Economic şi Social a spus că se
crea discriminare între angajaţii la stat prin
această ordonanţă. Totodată, liderii Coaliţiei au fost deranjaţi de disputa dintre bugetarii cu beneﬁcii şi cei fără, aşa că au decis
să retragă ordonanţa momentan, să o modiﬁce, urmând ca ea să prevadă în ﬁnal doar
majorarea pentru toţi bugetarii, adică un sfert
până la grila din 2022.
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