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Mai trăieşte sau nu USL-ul?
Analiștii cred că utilizarea denumirii USL în această campanie seamănă cu mortul pus în geam ca să inducă
în eroare poștașul care trebuie să aducă pensia.
Continuă ce au început

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro
Liberalii clujeni susţin că
vor depune contestaţii la
BEJ, dacă va ﬁ cazul în
ceea ce priveşte folosirea
denumirii USL de către
PSD în campanie, în timp
ce social democraţii precizează că a existat deja o
asemenea contestaţie
într-un alt judeţ care a
fost însă respinsă.
În Dolj USL trăieşte bine-merci. Bătaia pe folosirea
siglei USL a avut parte de un
prim verdict favorabil PSD la
Biroul Electoral Judeţean Dolj.
BEJ Dolj a fost sesizat de ﬁliala judeţeană a PNL cu privire la folosirea denumirii
USL pe afişele alianţei

Pe de altă parte, preşedintele PSD Cluj, Remus Lăpuşan, spune că aşa cum a anunţat încă de la destrămarea Uniunii, PSD va continua proiectele începute de USL. „Noi am
spus foarte clar că vom continua proiectele USL. De asemenea, am mai spus că sunt
şanse ca USL să ﬁe refăcută.
Pe de altă parte, în ce priveşte contestaţiile la nivel de judeţ există deja o asemenea situaţie, ce de la Dolj, care a
fost respinsă“, a declarat Remus Lăpuşan.

Instanțele de judecată ar putea avea păreri împărțite despre supraviețuirea USL

PSD-UNPR-PC, împodobite
cu sintagme precum „USL trăieşte” sau „continuăm USL”,
cerând biroului interzicerea
acestora, dar plângerea lor a
fost respinsă.

„Folosesc această siglă a
USL, care nici nu mai există,
nu este normal să se folosească de ea în campania electorală. Organizaţiile judeţene vor
sesiza birourile electorale da-

că va ﬁ nevoie şi dacă o vor
folosi. Dar la nivel naţional se
va solicita la Tribunal desﬁinţarea USL din acest motiv mai
ales“, a declarat şi preşedintele PNL Cluj, Horea Uioreanu.

Cum pune PSD
„mortul în geam“
PSD foloseşte denumirea
USL încă de la începutul campaniei electorale. „USL trăieş-

te“ este unul din mesajele
transmise de social democraţi
pe unul din aﬁşele electorale.
Sociologul clujean Ioan Hosu
spunea recent că prin folosirea siglei, „PSD pune mortul
în geam şi încasează pensia“.
De asemenea, premierul Victor Ponta a declarat recent că
există toate şansele ca USL să
se refacă. Şi atunci social democraţii au fost „taxaţi“ de liberali pentru mesajul acestuia.
Liberalii au anunţat luni că
sunt pe ultima sută de metri
pentru a depune la Tribunalul Bucureşti o solicitare de
denunţare a USL. „Din experienţa mea, programul nu ne
va permite să primim o soluţie din partea Tribunalului Bucureşti înainte de data de 25
mai”, a spus Alina Gorghiu.
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Investește în oameni !
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educație și formare profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”
Domeniul major de intervenție 1.5 „Programe doctorale și post-doctorale în sprijinul cercetării”
Titlul proiectului: Parteneriat strategic pentru creșterea calității cercetării științifice din universitățile medicale prin acordarea
de burse doctorale și postdoctorale – DocMed.Net_2.0
Contract nr.: POSDRU/159/1.5/S/136893
Beneficiar: Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

COMUNICAT DE PRESĂ
Parteneriat strategic pentru creșterea calității cercetării științifice din universitățile medicale prin acordarea de
burse doctorale și postdoctorale – DocMed.Net_2.0
Cluj-Napoca, 07.05.2014
Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, România, Str. Emil
Isac, Nr. 13, Cod 400023, a început la data de 08.04.2014, execuția proiectului „Parteneriat strategic pentru
creșterea calității cercetării științifice din universitățile medicale prin acordarea de burse doctorale și postdoctorale
– DocMed.Net_2.0, co-finanțat prin Fondul Social European, în baza contractului de finanțare nr.
OI/2350/D/07.04.2014 încheiat cu Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor
Umane Ministerul Educației Naționale, în calitate de Autoritate de Management POSDRU delegat în numele și pentru
cu Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional
“Dezvoltarea Resurselor Umane”(POS DRU).
Lansarea oficială a proiectului va avea loc în cadrul conferinței din data de 07.05.2014 ora 11.00,
în Sala Multimedia din sediul Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca,
strada Victor Babeș nr. 8, parter.
Date privind proiectul
- Valoarea totală a proiectului este de 13.030.093,02 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de
10.854.067,49 lei. Proiectul va fi implementat în localitatea Cluj-Napoca pe o durată de 18 luni.
- Consorțiul proiectului
• Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” (Coordonator)
• Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș (Partener 1)
• Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova (Partener 2)
• Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara (Partener 3)
• Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași (Partener 4)
• Universitatea de Științe Agricol și Medicină Veterinară Cluj-Napoca (Partener 5)
Grup țintă:
- 115 doctoranzi
- 95 cercetători postdoctorat
Obiectivul general al proiectului
Obiectivul general al proiectului este creșterea calității studiilor doctorale și postdoctorale din cadrul universităților
partenere, precum și creșterea numărului de personal angajat exclusiv în cercetare, în vederea menținerii în
categoria de universități de cercetare avansată. Acest obiectiv general va fi atins prin acordarea de sprijin financiar
grupului țintă, prin furnizarea de cursuri pe teme științifice și pe teme orizontale, și prin mobilitate academică
europeană și națională.
Obiective specifice
- Creșterea motivației pentru o carieră în cercetare pentru 115 doctoranzi și 95 cercetători postdoctorali prin
susținere financiară
- Instruirea pe teme orizontale și transversale, într-un spirit antreprenorial a grupului țintă în vederea creșterii
gradului de absorbție și asigurării unui grad crescut de independență pe o piață a muncii competitivă
- Sprijinirea colaborării interdisciplinare și interinstituționale în cercetarea de excelență
- Creșterea vizibilității internaționale a universităților partenere și inserarea în rețele europene de cercetare de
excelență Stimularea cercetării aplicative, cu caracter inovativ la nivelul universităților și stimularea transferului tehnologic al rezultatelor obținute
Rezultatele așteptate ale proiectului
- sprijin financiar pentru 115 de doctoranzi și 95 de postdoctoranzi
- minim 50 de mobilități ale doctoranzilor în instituții europene
- 210 certificate de absolvire a modulelor de obținere de abilități complementare, de comunicare și tematici
transversal europene
- minim 20 persoane implicate în vizite de lucru și schimburi de experiență la universitățile din consorțiu
- 210 articole publicate
- 210 articole prezentate
Detalii suplimentare puteți obține de la:
Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca
Director proiect: Prof. Univ. Dr. Felicia Loghin
Tel: 0745 167657
E-mail:floghin@umfcluj.ro; burse.posdru.2014@gmail.com

Florin Popescu,
scăpat din nou
de colegii deputaţi
Şedinţa Camerei
Deputaţilor în care trebuia să se supună la vot
ridicarea imunităţii deputatului Florin Popescu a
fost suspendată, ieri, din
lipsă de cvorum.
Şedinţa a debutat, conform
programului, la ora 12.30, dar
a fost suspendată imediat de
către preşedintele de şedinţă,
Viorel Hrebenciuc, care a constatat lipsa cvorumului.
Hrebenciuc a cerut un vot
de test şi a constatat că la plen
sunt prezenţi doar 138 de deputaţi care au introdus cartela pentru vot.
„E lipsă de cvorum”, a spus
Hrebenciuc, după care a suspendat şedinţa.
Anterior, Camera Deputaţilor a fost reunită în plen, în
şedinţa de dimineaţă, unde
au fost dezbateri generale pe

diferite proiecte înscrise pe
ordinea de zi.
Deputatul Remus Cernea a
cerut să se facă prezenţa la
dezbaterile generale, secretarul Nicolae Mircovici precizând, la tribună, că au semnat condica de prezenţă 209
deputaţi, cvorumul de şedinţă ﬁind de 203.
Mircovici a precizat că există cvorum de şedinţă.
În cadrul acestor dezbateri,
grupurile PDL, PNL şi PPDD
au anunţat, prin reprezentanţii lor, că vor vota în favoarea
cererii de arestare preventivă.

Boc îi dă lecții lui Ponta
Întrebat cum comentează
aﬁrmaţia premierului Victor
Ponta potrivit căreia în sesizarea la Curtea Constituţională împotriva şefului statului va ﬁ inclus şi un citat din
Emil Boc, fostul premier a declarat pentru Mediafax că purtarea unui tricou cu sigla unui
partid de către preşedinte nu
reprezintă un conﬂict juridic
de natură constituţională între preşedinte şi Guvern.
„Victor Ponta a greşit procedura de sesizare a CC cu
privire la preşedintele României. De ce a greşit? CC nu so-

luţionează conﬂicte politice
dintre preşedinte şi premier,
ci doar conﬂicte juridice de
natură constituţională între
Guvern şi preşedinte. Or, purtarea unui tricou cu sigla unui
partid de către preşedinte nu
reprezintă un conﬂict juridic
de natură constituţională dintre preşedinte şi Guvern, poate ﬁ, cel mult, un conﬂict politic între preşedinte şi premier, dar CC nu poate ﬁ atrasă
pe terenul confruntărilor politice, pentru că nu ea nu soluţionează conﬂicte politice”,
a spus Boc.

