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La Universitatea din Oradea

A început Săptămâna Științiﬁcă
Aula Magna a Universității
din Oradea a fost luni, de la
ora 10.00, gazda festivității
de deschiderea a lucrărilor
celei de-a XXX-a ediții a
Săptămânii Științiﬁce. Cu
această ocazie, au fost premiate instituțiile și ﬁrmele
partenere care au sprijinit
cercetarea locală.
La
prezidiu
au
stat
președintele
Consiliului
Județean Bihor – Pásztor
Sándor, viceprimarul Mircea
Mălan, rectorul Constantin
Bungău cancelarul Senatului
Universității Daniel Pașca și
prorectorul responsabil cu managementul cercetării si relații
internaționale – Eugen Macocian, care a fost și moderatorul
evenimentului.
„Avem publicate 3.119 studii și articole științiﬁce din
care 40% în ultimii cinci ani.
Este mult, este puțin, vă las pe
dumneavoastră să decideți. Ca
număr de publicații științiﬁce
suntem al 7-lea oraș din România. Dacă luăm în calcul
bugetul și numărul de cadre
didactice eu cred că stăm foarte bine. Vom sprijini și pe viitor cercetarea științiﬁcă și vă
îndemn să creșteți numărul și
valoarea articolelor”, a spus
rectorul Contantin Bungău.
Președintele
Consiliului
Județean a vorbit despre Par-

cul Tehnologic și Științiﬁc la
care se lucrează împreună cu
Universitatea iar Mircea Mălan despre construcția noilor
cămine.
„Eu cred că orașul nostru a
ajuns la un nivel de dezvoltare
pe care nu îl mai poate susține
fără sprijinul Universității.
Investitorii nu mai au suﬁcientă forță de muncă caliﬁcată.
Cu cât vom reuși să asigurăm
această muncă, cu atât orașul
va crește și se va dezvolta”, a
mai spus viceprimarul.
Cel mai direct discurs l-a
avut însă cancelarul Senatului,
Daniel Pașca: „Mă bucur că
după ce ani de zile ne-am dat
premii noi între noi (n.r. în anii
trecuți au fost premiați cei care
au publicat articole de cercetare în reviste de renume și cei
care s-au pensionat), le dăm
premii și celor care ne ajută.
Poate așa vom primi și noi premii de la alții”.

Loc onorabil în
clasamentele internaționale

Pentru prima dată de când
se organizează Săptămâna
Științiﬁcă, prorectorul Eugen
Macocian a vorbit despre locul
pe care Universitatea din Oradea îl ocupă în clasamentele
importante, Scimago Institutions Rankings (Scimago), University Ranking by Academic

La festivitatea de deschidere au participat în jur de 120 de
profesori, cercetători și studenți
Performance (URAP) și QS se face cercetare. Chiar perforWorld University Rankings mantă”, a punctat Eugen Ma(QS).
cocian.
„În Scimago, România, UniConform
clasamentului
versitatea din Oradea ocupă mondial pe 2019, în Scimago,
locul 16. Suntem după centre- cea mai bună instituție de cerle universitare mari din țară, cetare din țară este Academia
dar înaintea celor de nivelul Română, care ocupă locul 650.
nostru. În URAP ocupăm lo- Universitatea din Oradea ocupă
cul 16 dar, în fața noastră, locul 743. În URAP, clasament
dintre universitățile cu care făcut pe 2018-2019, cea mai
ne compară, este Criova, iar bine poziționată instituție este
în QS suntem tot pe locul 15. Babes Bolyai din Cluj-NapoÎn concluzie, dacă ținem cont ca, locul 733. Universitatea din
că în România există peste Oradea ocupă locul 2.366. În
100 de Centre de cercetare și QS sunt luate în evidență doar
Universități, noi suntem mereu cinci universități românești
în primele 20 de locuri iar dacă la nivel mondial (Universitaluăm în considere doar centre- tea „Alexandru Ioan Cuza”
le universitare suntem mereu – Iași, „Babes Bolyai” din
pe locul 5-6. Cred că se vede Cluj-Napoca,
Universitatea
că la Universitatea din Oradea din București, Universitatea

Piramida Primăriei Oradea

Programul cu publicul,
suspendat
Primăria Oradea anunţă că, pentru buna desfăşurare a procedurilor premergătoare legate de
alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019, cât și pentru referendumul național, care va avea loc duminică,
26 mai, este necesară suspendarea activităţii de
relaţii cu publicul din Centrul pentru relaţii cu
publicul/Sala Ghişeelor de la parterul Primăriei. Astfel, din cauza realizării în Sala Ghişeelor
a operaţiunilor premergătoare evenimentului,
activitatea de relaţii cu publicul se va suspenda
în data de 24 mai (vineri), urmând ca programul normal de lucru cu publicul să ﬁe reluat
luni, 27 mai. 

Festivalul Internațional

„Flori de Mai”

La Sala „Arcadia” Oradea a Teatrului Regina
Maria va avea loc astăzi, 21 mai, de la ora
10.00, ediția a XII-a a Festivalul Internațional
„Flori de Mai”, organizat de Centrul Școlar de
Educație Incluzivă „Orizont” Oradea.
Festivalul se adresează instituţiilor de învăţământ special și claselor din învăţământul de
masă care au elevi integraţi. Evenimentul se
derulează sub formă de concurs, pe tema „Primăvara - anotimpul bucuriei”, și are următoarele secţiuni: Decorațiuni (pictură, colaj, obiecte decorative), Muzică (cântece, instrumente
muzicale), Dans (dans popular, dans modern),
Teatru (scenete, teatru de păpuși, confecționare
decor, costume) și DVD.
 L.I.

Klaus Iohannis: Eliberați România!
Vă aștept pe toți la vot pe 26 mai!

În Piața Victoriei din București,
PNL a organizat cel mai mare miting de la începutul campaniilor
pentru europarlamentare și pentru referendumul pe justiție. În
fața a peste 50.000 de participanți,
Klaus Iohannis, președintele României și liderii PNL au dat mesajele cele mai puternice pentru
viitorul european al României.
Klaus Iohannis a pledat cauza
referendumului și i-a chemat pe
români să vină cu toții la vot, pe
26 mai, ”pentru a da un răspuns
ferm, clar și puternic acestei guvernări pesediste eșuate”.
Klaus Iohannis a fost invitat de
liderii PNL să vorbească la ﬁnalul
mitingului din Piața Victoriei. În
timpul discursului lui Iohannis, participanții la miting au desfășurat un steag uriaș al Uniunii Europene.
„Odată ce pierdem independența justiției, pierdem tot, pierdem bunăstarea românilor”
„Pentru toată Europa, România contează, românii contează!”, a explicat președintele. Și a punctat imediat: ”Știți cine nu contează în Europa ? În Europa nu contează PSD ﬁindcă au dovedit că nu sunt în stare
de nimic”. După ce a trecut în revistă bilanțul ”zero” al pesediștilor în materie de spitale, autostrăzi și bunăstare promise românilor, președintele a explicat cauza: pe pesediști nu îi interesează românii și România,
ei vor să îngenuncheze jusțiția românească, PSD este interesat să îi ﬁe bine lui Dragnea.
„Odată ce pierdem independența justiției, pierdem tot. Pierdem economia, pierdem bunăstarea românilor”, a spus președintele. Iar nota de plată pentru catastrofa generată de PSD va ﬁ plătită de români. Ca să
nu ajungem acolo, Klaus Iohannis a chemat românii la vot: „S-au cocoțat în vârful statului infractorii, nu
ca să rezolve problemele României, nu ca să-i ajute pe români. Ca să se ajute ei pe ei. Rușine! Și ﬁindcă așa
nu se mai poate, dragi români, vă chem eu, Președintele României, la vot la referendum! Dați un răspuns,
ferm, clar, puternic acestei guvernări PSD-iste eșuate. Eliberați România! Vă aștept pe toți la vot pe 26
mai. Pentru România, pentru viitorul României, la vot!”
Iohannis despre echipa PNL: „Cea mai tare echipă, cu cei mai buni candidați”
Klaus Iohannis a avut cuvinte de apreciere la adresa echipei de lideri și candidați PNL la europarlamentare: „Cea mai tare echipă, cu cei mai buni candidați! Eu personal sunt convins că ei vor câștiga alegerile
împreună cu voi. Și pentru ca să ﬁm bine reprezentați în Europa, avem nevoie de această echipă puternică,
care va câștiga europarlamentarele!”
Președintele PNL Ludovic Orban a spus zecilor de mii de oameni strânși în Piața Victoriei că deși anul
acesta se împlinesc 30 de ani de la Revoluția din 1989, aceasta nu s-a terminat. “Avem misiunea să ﬁnalizăm anul acesta Revoluția și să readucem România românilor liberi, românilor cinstiți, muncitori, care își
iubesc țara. Chem toți românii de bună credință să creadă în PNL, să creadă în șansa pe care o au de a duce
România în primul rând”, a spus președintele PNL.
Candidatul de pe locul întâi al listei PNL pentru europarlamentare, Rareș Bogdan, a spus că pe 26
mai “este vremea să eliberăm România” și a vorbit despre simbolistica Pieței Victoria pentru rezistența
anti-PSD din ultimii doi ani și jumătate. “Socialiștii lui Dragnea se ocupă doar de drepturile infractorilor
și pușcăriașilor. Au abandonat oamenii cinstiți și ne explică cât de rău o duc infractorii. 16.200 de deținuți
eliberați înainte de termen. Dar noi le transmitem clar: în democrație, hoții stau la pușcărie!”. Rareș Bogdan
le-a transmis românilor că PNL vrea să construiască, să facă ceea ce PSD nu a făcut. “Vrem ca românii să
nu mai plece peste granite, vrem să îi aducem înapoi acasă pe cei plecați”.
La comanda PNL, cod unic mandatar 41190007

Politehnică din București și Universitatea de Vest din Timișoara) toate între

locul 801 și 1000. Despre Universitatea
din Oradea știm doar că nu este în primele 1000, iar dacă dăm o căutare pe
România, găsim instituția poziționată
ca a 11-a, după cele care sunt incluse în
primele 1000.
În Săptămâna Științiﬁcă din acest
an au fost organizate 94 de concerte,
expoziții, sesiuni, seminarii, conferințe
etc, cele mai multe, 24, la Facultatea de
Arte, urmată de Facultatea de Istorie,
Relații Internaționale, Științe Politice și
Științele Comunicării – 13 și Facultatea
de Protecția mediului – 10.
 Vasilică ICHIM

Proiectul „Oradea donează o pâine”

Joi, 23 mai, o nouă ediție
Proiectul „Oradea donează o pâine” a ajuns la ediția a V-a, care va
avea loc joi, 23 mai, între orele 15.0017.00. Cele trei locații ﬁxe au rămas
aceleași, ca și la edițiile precedente:
în fața Pieței Nufărul, în fața Pieței
Rogerius și la Oradea Plazza. A patra locație va ﬁ, de această dată, în
fața Bisericuței Nufărul.

După ﬁnalizarea ediției din luna
aprilie, cele peste 350 pâini rămase au
fost duse la mai multe centre de îngrijire a bătrânilor, precum și la adăpostul
de noapte din Oradea.
La această ediție, organizatorii și-au
propus ca pâinile rămase joi, 23 mai,
să ajungă în centre de îngrijire a tinerilor aﬂați în nevoie.
„Deoarece numărul oamenilor care
doresc să ajute și să se implice întrun mod sau altul crește de la ediție la
ediție, ne oferă imboldul necesar pentru a ne extinde și a ajunge în cât mai
multe locuri. Vă mulțumim tuturor ce-

lor care ne-ați fost alături, precum și
celor care ne veți ﬁ de acum înainte.
Fiecare mână întinsă celor care au nevoie contează”, au transmis organizatorii evenimentului.
Proiectul „Oradea donează o pâine” este deschis tuturor celor care au
nevoie de o pâine, pe care o pot ridica
din cele patru puncte de distribuție,
precum și celor care vor să dăruiască o
pâine sau mai multe, după posibilități.
Informații suplimentare despre proiect se pot aﬂa la adresa de email oradeadoneazaopaine@yahoo.com sau pe
pagina de facebook a evenimentului.
 L.I.

