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ECONOMIE

Carne confiscată 
şi amenzi, de Paşte
Produse confi scate şi zeci de amenzi apli-
cate la Cluj în urma controalelor făcute de 
autorităţi în perioada sărbătorilor. Pagina 2

ADMINISTRAŢIE

Maraton pentru devierea 
centurii metropolitane
Un grup de clujeni organizează un maraton 
prin care solicită ca traseul centurii metropo-
litane să ocolească Pădurea Făget.  Pagina 3

CULTURĂ

„Păstrătorii tradiţiei” 
vor avea o zi doar a lor
Talentele tradiţionale vor putea benefi cia 
de o zi prin care eforturile şi munca lor va 
fi  marcată în mod ofi cial.  Pagina 6

SOCIAL

Disperarea unui clujean, 
deţinut în Chile 
de aproape 20 de ani
Rusu George Dan, întemniţat de aproape 
20 de ani în Chile, cere printr-o scrisoare 
să fi e adus acasă, în România.  Pagina 4
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ECONOMIE

Lefuri cu 23% mai mari în Cluj decât media națională.
În februarie, salariul mediu net a depășit 5.200 lei.

Angajaţii din judeţul Cluj au avut în 
februarie 2023 salarii cu 23,5% mai ma-
ri decât media naţională. Salariul me-
diu net a depăşit 5.200 lei.

Potrivit Direcţiei Judeţene de Statistică Cluj, 
salariul mediu net a ajuns în judeţul Cluj, în 
luna februarie 2023, la 5.274 lei, iar salariul 
mediu brut a fost de 8.424 lei. În ceea ce pri-
veşte câştigul salarial mediu net, doar muni-
cipiul Bucureşti depăşeşte judeţul Cluj.

Câştigul salarial mediu brut în luna fe-
bruarie 2023, în judeţul Cluj a fost 8.424 
lei, în creştere cu 180 lei faţă luna prece-
dentă şi mai mare cu 1222 lei faţă de luna 

februarie a anului 2022. Câştigul salarial 
mediu net în luna februarie 2023, în jude-
ţul Cluj a fost de 5.274 lei, mai mare cu 121 
lei comparativ cu luna anterioară şi cu 825 
lei mai mare faţă aceeaşi lună a anului 2022.

Cele mai mari creşteri salariale s-au în-
registrat în domeniul agriculturii – 98,4% 
comparativ cu luna ianuarie 2023 şi 111,5% 
comparativ cu luna februarie 2022; indus-
trie-construcţii – 99,7% comparativ cu ia-
nuarie 2023 şi 116% comparativ cu luna 
februarie 2022; servicii – 103,3% compa-
rativ cu ianuarie 2023 şi 120% compara-
tiv cu februarie 2022.

CLUJ-NAPOCA

120C Detalii în pagina 2M
ET

EO

PUBLICITATE

Primul spital regional ar putea fi funcțional în 2027.
Nu va fi cel din Cluj, în ciuda promisiunilor!
Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, dădea asigurări că până în 2027 toate cele trei spitale 
regionale de urgență vor fi gata. La o lună distanță, și-a schimbat complet declarația.  Pagina 5

Dascălii clujeni pregătesc
lecția despre „Grevă”!

Referendum pentru declanșarea grevei generale
Nemulțumiți de „salarizarea umilitoare” și lipsa investițiilor în școli, profesorii și angajații 
din învățământul clujean decid în aceste zile dacă vor declanșa în 22 mai greva generală.  Pagina 9


