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ACTUALITATE

Cum arată în interior 
Biserica Sf. Mihail?
Lucrările de reabilitare a Bisericii Sf. Mihail 
din Piața Unirii au fost, ofi cial, fi nalizate. Vi-
neri, aici, va avea loc un concert. Pagina 7

POLITICĂ

Clujul pierde un ministru?
PSD discută despre o eventuală schimbare din 
funcție a ministrului Apărării, Vasile Dîncu. 
Care au fost greșelile clujeanului? Pagina 3

ACTUALITATE

Patru clujeni vor vizita 
toate podurile din Balcani
Patru istorici și ghizi clujeni vor pleca într-
o expediție în care vor fotografi a și vizita 
toate podurile din Balcani.  Pagina 6

ECONOMIE

Record de adopții
Ministrul Familiei, Gabriela Firea, anunță că 
peste 2.000 de copii şi-au găsit familii în 2021 
și în primele luni ale acestui an.  Pagina 3
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„Cele 40 de miliarde care ar putea bloca economia”
Fostul ministru al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea (USR), a declarat că miniștrii Finanțelor și Energiei 
trebuie să anunțe oficial când va plăti Guvernul datoria pentru plafonarea prețurilor la energie. Pagina 2

Un număr de 4.689 de cazuri noi de per-
soane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înre-
gistrate în ultimele 24 de ore, cu 1.171 mai 
multe faţă de ziua anterioară, a anunţat, luni, 
Ministerul Sănătăţii (MS). Cele mai multe ca-
zuri noi de COVID sunt în Bucureşti - 577 şi 
în judeţele Hunedoara - 374, Cluj - 330, Bra-
şov - 278. Reamintim, că duminică, județul 
Cluj nu a apărut deloc în statisticile Ministe-
rului Sănătății. În total, pe teritoriul Români-
ei, au fost înregistrate până în prezent 
3.120.681 de cazuri de infectare cu noul co-
ronavirus de la începutul pandemiei.

Un număr de 4.299 de persoane cu CO-
VID sunt internate în unităţile sanitare 

de profil, cu 305 mai multe faţă de ziua 
anterioară, a informat, luni, Ministerul 
Sănătăţii. La ATI sunt trataţi 274 de pa-
cienţi, cu zece mai mulţi faţă de ziua an-
terioară, dintre care 238 sunt nevaccinaţi 
anti-COVID.

În ultimele 24 de ore au fost raportate 14 
decese în rândul pacienţilor cu COVID (nouă 
bărbaţi şi cinci femei). Dintre cele 14 decese, 
şase au fost înregistrate la categoria de vâr-
stă 70-79 de ani şi opt la categoria de vârstă 
peste 80 de ani. 

Potrivit Ministerului Sănătăţii, toţi pacien-
ţii decedaţi prezentau comorbidităţi şi trei 
erau vaccinaţi anti-COVID. 

SĂNĂTATE

Clujul a revenit în topul cazurilor noi de COVID-19!

„La revedere, Cluj! Ne vedem în 2023”

Ediția din acest an a festivalului Untold a avut toate ingredientele necesare unei ediții de succes. 
Emil Boc a anunţat că în Cluj-Napoca au intrat peste 50 de milioane de euro. Paginile 6-7

„Rețeaua” lui Orban 
a ajuns și la Cluj!
Guvernul de la Budapesta a finanțat în ultimii zece ani comunitățile maghiare 
din afara granițelor Ungariei cu sume uriașe de bani.  Pagina 3

Ungaria pompează sute de milioane de euro în fundațiile UDMR


