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Folytatják a felújítást
Irodákat létesítenek, közösségi teret alakítanak ki
• Folytatják a több 
mint két éve felfüg-
gesztett felújítási 
munkálatokat a Sapien-
tia EMTE Csíkszeredai 
Karán. A már elkezdett 
korszerűsítés részeként 
többek között átalakít-
ják az egyetem kis- és 
nagy auláját is.

MOLNÁR RAJMOND

Lázár Ede dékán tájékoztatott, 
ennek részeként teljesen beépül 
a felsőoktatási intézmény tető-

tere, a B szárnyon a planetáriumnak 
szánt épületrész mellett egy közösségi 
teret alakítanak ki a hallgatók részére. 
Ugyanakkor, a tetőtér A szárnyában 
kutatói irodákat hoznak létre. A kor-
szerűsítés másik részeként a felsőok-
tatási intézmény délkeleti sarkát ala-
kítják át: megtörténik a kis- és nagy 
aula felújítása, valamint az előttük 
lévő hall átalakítása is, mindemellett 
pedig műszaki laborokat is kialakíta-

nak az említett részen. Az egyetemi 
épület déli oldalán található lépcső-
házat, amely jelenleg a hatodik emele-
tet a másodikkal köti össze, is átépítik, 
lehozzák egészen a földszintig. Ez a 
tűzvédelmi előírások betartása miatt 
fontos – részletezte a dékán. Továbbá 
a déli oldalon továbbra is lesz másod-
lagos bejárat az épületbe – tudtuk 

meg. A már megkezdett munkálatok 
összértéke 5,3 millió lej. A tervezett fel-
újítás további részleteit a jövőben vég-
zik el. Mint ismeretes, az egyetemen 
2014 augusztusában kezdődött el a 
korábbi épületfelújítás.

H I R D E T É S

ISZLAI KATALIN

E gy órával a háztartási eszközök 
roncsprogramjának elindulása 

után a 20 millió lejes költségvetésből 
már 7,4 millió lejre érkezett igénylés, 
ez a programra szánt költségvetés 40 
százalékát teszi ki – jelentette be Fa-
cebook-oldalán a Környezetvédelmi 
Minisztérium. Mint írták: az igénylé-
seket fogadó Környezetvédelmi Alap 
(AFM) internetes rendszere percen-
ként 100 igénylést dolgozott fel. 

Több mint fele már elfogyott

Bár az első órák rohama után vala-
melyest visszaesett az igénylések 
száma, a program népszerűsége vi-
tathatatlan: tegnap délben, azaz egy 
nappal az indulás után a roncsprog-
ramra szánt költségvetésnek már 
több mint fele elfogyott. A rendel-
kezésre álló összeg alakulását bárki 
követheti az AFM honlapján (www.
afm.ro), de érdemes gyakran frissí-
teni, mivel az összeg percenként vál-
tozik. Tegnap 13 órakor 9,8 millió lej 
állt még az érdeklődők rendelkezésé-
re. Az AFM egyébként arra is felhívta 
a felhasználók fi gyelmét, hogy noha 
egyesek fi gyelmeztető üzeneteket 
kaphattak az igénylés leadásakor, 
ettől eltekintve feliratkoztak a 
programba. Ezt az AFM webolda-
lán is leellenőrizhetik a Verificare 
situație voucher menüpont alatt, 
akinek pedig további kérdései van-
nak, a sesizari_solicitanti_electro-
casnice@afm.ro e-mail-címen kér-
het bővebb tájékoztatást.

A háztartásigép-csere programról

Először indította el szerdán a háztar-
tási eszközök roncsprogramját a Kör-
nyezetvédelmi Minisztérium, amely 
által 400 lejig terjedő kedvezményre 

feljogosító utalványt kaphatnak azok 
a magánszemélyek, akik új hűtő, 
mosógép vagy légkondicionáló be-
rendezés vásárlásakor leadják a régi 
gépüket. Az érdeklődők a Környezet-
védelmi Alap honlapján igényelhe-
tik a támogatást. A program lényege 
– a roncsautóprogramhoz hasonlóan 
– abban áll, hogy a fogyasztónak le 
kell adnia régi háztartási gépét, és az 
új gép árából levonódik az ezért járó 
utalvány értéke. Az utalvány csak 
A++ vagy A+++ energiahatékonysá-
gú háztartási gépek vásárlása esetén 
hasznosítható. Amennyiben a régi 
háztartási gépét leadó személy A++-
os új mosógépet vásárol, akkor 200 
lejes utalványra jogosult, ha A+++-
ost választ, akkor a kedvezmény ér-
téke eléri a 300 lejt. Az A++-os hűtő 
vásárlása esetén a régi gép leadása 
300 lejes árengedményre jogosít, 
A+++-os esetében pedig 400 lejért 
számolják be a leadott háztartási gé-
pet. A legkondicionáló berendezések 
esetében viszont mindkét energiaha-
tékonysági kategória esetén 300 lejes 
utalvány jár. Egy személy több ház-
tartási gép cseréjére is pályázhat, de 
csak egy utalványt igényelhet ka-
tegóriánként. Az egyedi kódszám-
mal ellátott utalvánnyal aztán a 
programban részt vevő kereske-
delmi egységekhez fordulhat, és a 
régi háztartási eszközt az új átvé-
telekor kell majd leadnia. A prog-
ramban részt vevő kereskedelmi 
egységek jegyzéke szintén megtalál-
ható az AFM honlapján. Ezek között 
szerepel például az eMag, az Altex, a 
Flanco, a Cora, a Carrefour, a Media 
Galaxy, az Auchan is.

Szárnyal az új roncsprogram
• Hatalmas népszerűségnek örvend a háztartási 
eszközök idén először meghirdetett roncsprogramja, a 
szerdai indulás óta tegnap délig a 20 millió lejes költ-
ségvetés több mint fele elfogyott. Az új hűtő, fagyasz-
tószekrény, mosógép vagy légkondicionáló berendezés 
vásárlását támogató program elindítását követő egy 
órában már 7,4 millió lejre érkezett igénylés. 

Támogatást kaphatnak, akik új 
hűtő, mosógép vagy lég kondi-
cionáló berendezés vásárlásakor 
leadják a régi gépüket
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A felsőoktatási intézmény 
délkeleti sarkát is átalakítják. 
Folyamatban lévő korszerűsítés
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