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Constanţa

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca

Prima din România

„Nespălaţii”, daţi jos
din autobuze

Autoritățile constănțene caută soluții pentru a-i putea da jos din autobuze pe călătorii
care nu se spală. Declarația aparține primarului din Constanța, Decebal Făgădău, și
vine în contextul în care în oraș s-au înregistrat, în ultimele luni, peste 100 de cazuri de
hepatită.

Universitatea Babeş-Bolyai
(UBB) Cluj-Napoca ocupă şi
în acest an prima poziţie în
clasamentul global al universităţilor din România – Metaranking Universitar, ﬁind
urmată de Universitatea
București și de Universitatea
Politehnica București.

Potrivit unui comunicat al
UBB transmis, ieri, clasamentul stabileşte ierarhia universităţilor din România combinând
performanţele lor individuale
din clasamentele academice
internaţionale.
„UBB Cluj-Napoca ocupă
şi în acest an prima poziţie în
clasamentul global al universităţilor din România – Metaranking Universitar 2019,
ﬁind urmată de Universitatea
din București și de Universitatea Politehnica din București.
Clasamentul stabileşte ierarhia
universităţilor din România
combinând performanţele lor
individuale din clasamentele
academice internaţionale ale
universităţilor”, se arată în comunicat.
Rectorul UBB, Ioan Aurel
Pop, a subliniat că universitatea clujeană se aﬂă în al patrulea an consecutiv pe prima
poziție în țară în metaranking.
„Întâmpinăm cu demnitate
sărbătoarea celor 100 de ani
de învățământ superior în limba română la Cluj și onorăm
cei 437 de ani de la fondarea
universității claudiopolitane în
1581”, a aﬁrmat Pop.
La rândul său, prorectorul UBB pentru cercetare,

Pentru al patrulea an consecutiv universitatea clujeană deţine prima poziţie în top
competitivitate-excelență
și
publicații științiﬁce, Daniel David, a menționat că, de
la an la an, UBB și-a crescut performanța reﬂectată în
rankingurile
internaționale
ale universităților, lucru care
atrage resurse academice/ﬁnanciare, studenți naționali și
internaționali, cadre didactice/de cercetare de prestigiu și
conﬁrmă statutul de universitate internațională de excelență
în predare și cercetare.
Metarankingul Universitar
este un demers de clasiﬁcare
a universităților românești demarat în anul 2016 de Ministerul Educației și Cercetării prin
intermediul Grupului de Ex-

perţi la Nivel Înalt (High Level
Experts Group) şi cu certiﬁcarea internațională a metodologiei, ﬁind preluat ulterior şi
realizat anual de Asociația AdAstra a Cercetătorilor Români.
Metarankingul
combină principalele rankinguri
internaționale
ale
universităților
recunoscute/
identiﬁcate de IREG Observatory on Academic Ranking
and Excellence.
Potrivit raportului aferent
acestui an, scopul Metarankingului Universitar 2019 este
să identiﬁce care dintre cele
54 de universități publice și 37
de universități private acreditate “au o minimă vizibilitate
internațională în rankingurile

majore ale universităților, ﬁind
prezente în cel puțin un ranking inclus în analiză și care
este impactul lor relativ în aria
academică internațională (prin
punctajul obținut în metaranking)”.
„În condițiile în care numărul universităților incluse
anual în Metarankingul universitar a crescut de la 20 în
anul 2016, la 23 în anul 2017, la
26 în anul 2018, ajungând la 30
în clasamentul dat publicității
pe anul 2019, experții au constatat și creșterea impactului
și a vizibilității universităților
românești
în
context
internațional”, se mai arată în
comunicatul UBB Cluj-Napoca. 

Otravă pulverizată Dacă au trecut 6 luni de la faptă, dosarul se clasează
Polițiștii și-au făcut legi favorabile
în bloc
Blocul din Timişoara în care doi
copii, de 9 zile, respectiv de 3 ani, și
o femeie de 29 de ani au murit a fost
evacuat în totalitate. 14 oameni au
fost duși la spital pentru analize.

Potrivit ISU Timiș, în blocul respectiv, începând de vineri au avut loc trei
decese, respectiv doi copii de 9 zile și
3 ani și un adult de 29 ani. De asemenea, 14 persoane au fost transportate la
Unitatea de Primiri Urgențe pentru a li
se recolta analize medicale, ca măsură
preventivă.
Primele date arată că în blocul
în care locuiau atât cei doi copii și
mama unuia dintre ei, cât și cei 3 copii
internați s-a făcut recent o deratizare.
La fața locului echipajul CBRN
din cadrul ISU Timiș face măsurători în toate apartamentele. Purtătorul
de cuvânt al Spitalul de copii „Louis
Țurcanu”, Mihai Gafencu, a declarat că doi copii aduși la spital au murit, sâmbătă și duminică. Alți 3 copii
cu simptomele unei intoxicații sunt
internați la spital. „Sigur este vorba
despre o intoxicație, încercăm și noi să
ne dăm seama de la ce”, spunea Gafencu. 

Marcel Vela a declarat că polițiștii
și sindicatele din MAI și-ar ﬁ construit
legi favorabile astfel încât o faptă administrativă sau disciplinară să ﬁe clasată
dacă au trecut 6 luni de la săvârșirea
acesteia.
Ministrul spune că a fost o prietenie astfel încât să ﬁe tărăgănată cercetarea.
„Am găsit și aici niște lacune, în sensul
în care am discutat cu cei de la audit, cu cei
de la Corpul de Control al ministrului. De-a
lungul timpului, poliţiştii şi sindicatele au
avut grijă să îşi facă legi favorabile, adică
dacă au trecut şase luni de la faptă, ea se
clasează. Fac referire la toate faptele pe care
poliţiştii le fac din punct de vedere administrativ sau disciplinar. A fost aşa o prietenie
în acest minister ca să se tărăgăneze cercetarea şi concluziile Corpului de Control să
ﬁe propuse ministrului spre aprobare într-o
comisie exact la limita maximă a celor şase
luni. Şi dacă au trecut cele şase luni, comisia a constatat şi a propus ministrului clasarea pentru că au ieşit din termen”, a declarat
ministrul de Interne, Marcel Vela.
Potrivit lui Marcel Vela, „niciunde în societatea noastră, în lumea reală, în alte țări
civilizate”, termenul de prescriere a unei

fapte sau a unui act, la primării, la consilii județene nu se clasează, nu se prescrie,
după șase luni.
„Ilegalitățile sunt cercetate și sunt dosare
penale, este altceva, eu vă spun de nerespectarea conduitei, nerespectarea legilor
de organizare a Jandarmeriei, a neimplicării, abateri disciplinare, care evident, dacă
erau aprofundate, puteau intra chiar în zona
infracțională sau chiar contravențională”, a
mai explicat ministrul.
Acesta a dat drept exemplu cazul unui inspector de la Caraș-Severin, care ar ﬁ participat la activități politice.
„Corpul de Control a fost sesizat, a tărăgănat controlul timp de cinci luni și jumătate, în ultima parte a celei de-a șasea luni au
propus ministrului să dea Ordin - doamnei
Carmen Dan -, să facă acea comisie de analiză a controlului. Comisia s-a întrunit în
data de 9 și a exprimat termenul în data de
6 și atunci ministrul nu a putut decât să claseze actul de control. Așadar, un inspectorșef de poliție din România face acte politice, poliție politică, se implică pe față, cu
probe, cu termene și tot politic de la nivelul
ministerului este ținut în palmă și apărat
sau protejat”, a mai punctat sursa citată. 

„Împreună cu Poliția Locală am avut discuții
și sper să găsim formula legală prin care să
oprim autobuzul și să îi dăm jos pe cei care nu
se spală. Știm foarte bine că există unele trasee
și unele intervale orare în care oamenii de bună
credință trebuie să-i suporte pe cei certați cu
igiena. Vrem să intervenim pentru a nu face
din autobuzele noastre un focar de infecție
pentru călători”, a declarat Decebal Făgădău,
primarul din Constanța.
Acesta a adăugat că nu vrea să insulte pe
nimeni, ci doar să protejeze constănțenii care
circulă cu mijloacele de transport în comun:
„Căutăm şi analizăm absolut toate implicaţiile, pentru că ea este o acţiune bună, corectă, pe
care noi nu o facem din dorinţa de a insulta sau
batjocori pe cineva, ci din dorinţa de a-i proteja
pe ceilalţi participanţi, călători din mijloacele
de transport în comun”, a spus Făgădău.
De asemenea, acesta a făcut apel la părinți
să aibă grijă de igiena copiilor, mai ales a celor
care folosesc autobuzele: „Fac apel la părinți
și la copii să crească igiena, mai ales în cazul
celor care folosesc mijloacele de transport în
comun”. Declarațiile primarului Constanței
vin în contextul în care, în ultimele luni, în
Constanța au fost înregistrate peste 100 de
cazuri de hepatită, majoritatea pacienților ﬁind
copii. 

Votul prin corespondență

5.086 de cereri, anulate
Autoritatea Electorală Permanentă a
anunțat că peste 5.000 de cereri depuse pentru votul prin corespondență în primul tur
al alegerilor prezidențiale au fost anulate.

Printre motive se aﬂă lipsa unui act de identitate valabil și conﬁrmarea adresei de e-mail.
„Până la încheierea perioadei de înscriere (15
septembrie 2019), au fost înregistrate 41.003
cereri depuse, dintre care 35.917 cereri au fost
aprobate, îndeplinind toate condițiile legale”,
transmite AEP.
Instituția precizează că 5.086 de cereri depuse au fost anulate din următoarele motive:
„-2.060 de cereri nu au îndeplinit toate condițiile necesare pentru aprobare, din
următoarele motive: lipsa actului de identitate
valabil, eliberat de statul român; actul de identitate expirat; lipsa documentului de ședere;
documentul de ședere neconform Ordinului
MAE nr. 1627 din 26 august 2019 privind
documentele care atestă reședința în străinătate a cetățenilor români în vederea exercitării
dreptului de vot prin corespondență la alegerile
pentru președintele României din anul 2019 și
pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile
pentru Senat și Camera Deputaților din anul
2020.
-pentru 2.071 de cereri nu s-a conﬁrmat
faptul că adresa de e-mail este validă, conform
prevederilor Legii 288/2015. Conﬁrmarea
adresei de e-mail s-a realizat prin accesarea
link-ului primit la adresa completată de către
alegător. Subliniem importanța completării de
către alegători a unei adrese de e-mail valide,
deoarece mesajul privind înregistrarea plicului
exterior la biroul electoral competent se transmite pe această cale.
- 173 de cereri au fost anulate de către persoanele care le-au depus.
-în 782 de cazuri au fost înregistrate cereri
multiple depuse de același alegător. În acest
caz, a rămas valabilă ultima cerere depusă”, se
arată în răspunsul solicitat de Mediafax. 

