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De luni, 23 august, tramvaiele nu mai circulă în Nufărul-Cantemir

Patru luni în şantier
urmare din pagina 1
...pe Bulevardul NufărulCantemir. „Pentru a nu opri
tramvaiele să intre în Depou,
am avut această posibilitate de
a intra și de a ieși cu tramvaiele pe noua linie de tramvai
până în Calea Aradului. Ea
nu va ﬁ funcțională în acest
moment pentru traﬁcul de călători, acesta se va desfășura
tot pe liniile vechi de tramvai
din oraș, mai puțin pe Bulevardul Nufărul-Cantemir. Ceea
ce este foarte important este
că am reușit să scoatem și să
aducem tramvaiele în depou
în cadrul acestei investiții pe
care Primăria Oradea a început-o acum un an și jumătate.
Mulțumesc pe această cale
constructorului pentru modul
în care s-a mobilizat să ﬁnalizeze acest tronson, mulțumesc
colegilor de la Direcția Management Proiecte cu Finanțare
Internațională din Primăria
Oradea, dar și colegilor din
OTL, care s-au implicat activ
în acest proiect”, a declarat primarul Florin Birta.
Potrivit acestuia, circulația
tramvaielor pe Bulevardul Nufărul–Cantemir va ﬁ întreruptă timp de aproximativ 4 luni,
timp în care vor ﬁ reabilitate
toate liniile de tramvai şi se va
monta ﬁrul de contact pe noile
console la noii stâlpi de iluminat. În cele patru luni, transportul călătorilor va ﬁ asigurat

electrică a liniilor de tramvai,
precum și montarea adăposturilor pentru stații. Stadiul
ﬁzic al lucrărilor la obiectivul de investiții „Realizare
legătură pe cele trei direcții a
liniilor tramvai în intersecția
între străzile Primăriei - Decebal - Calea Aradului și extindere linie nouă de tramvai pe
traseul Calea Aradului - str.
Făgărașului - str. Atelierelor
(cu acces depou OTL) și legătura pe toate direcțiile cu str. D.
Cantemir”, ﬁnanțat din fonduri
europene în valoare de 12 milioane euro (98% din ﬁnanţare
ﬁind asigurată din fonduri UE

şi 2% din bugetul local), este
de 65%. Contractul de proiectare și execuție a fost încheiat
cu asocierea de ﬁrme MariVila, Abed Nego şi Aquacons,
ordinul de începere a lucrărilor
ﬁind emis în data de 16 octombrie 2018. Până în prezent
a fost realizată calea de rulare a tramvaielor în intersecția
dintre străzile Primăriei - Decebal - Calea Aradului și în
intersecția dintre străzile Aviatorilor - Calea Aradului. Totodată, s-a montat și ﬁrul de
contact în zona străzilor Calea
Aradului, Făgărașului, Ceyrat
și în depoul OTL. 

Burse pentru universitarii tineri și inovativi

În primele trei ediții ale
programului s-au oferit sponsorizări în valoare totală de
165.000 de euro, către 33 de
proiecte selectate. Acestea au
fost selectate dintre 98 de cursuri înscrise, care se derulează
în 26 de facultăți, aﬂate în opt
orașe la nivel național. Totodată, programul a stat la baza
creării a trei colaborări între
mediul academic și companii,
pe proiecte de R&D.
Primele trei ediții ale programului au fost sprijinite ﬁnanciar de către companii pre-

cum Adobe, Atos, Bitdefender,
Deutsche Bank, Cornerstone
Technologies, eMag, Endava, Enea, Huawei, Microsoft,
Qualitance, Softbinator Technologies, Softelligence Engineering, Wipro.
Programul Bursele ANIS
a fost lansat în anul 2018 la
inițiativa ANIS pentru a stimula eforturile depuse de
cadrele didactice tinere în introducerea celor mai noi tehnologii din industrie și a unor
tehnici de predare inovative în
curricula universitară. Programul are o acoperire națională,
iar aplicanții ale căror proiecte sunt selectate beneﬁciază
de o sponsorizare a activității
didactice în valoare de 5.000
de euro. Pentru a se încadra
în criteriile de eligibiltate,
candidații trebuie să aibă până
în 40 de ani (vârstă împlinită în
anul aplicării) și să dețintă titlul de doctor, respectiv gradul
didactic de lector universitar,
ori pot ﬁ asistenți universitari,
care se pot înscrie cu soluții
de actualizare a laboratorului.

Rating-ul „excepțional” pentru recolta agricolă
din anul 2021 acordat României de către GEOGLAM (Group on Earth Observations Global
Agricultural Monitoring Initiative) este conﬁrmat de rezultatele obţinute de către fermierii
români.
„Culturile vedetă” ale anului 2021 care plasează fermierii din România pe poziția de leader
sunt: grâul, orzul și rapița.
Conform datelor operative din data de 16
august 2021, producția totală de grâu recoltată
este de 11,33 milioane de tone, ﬁind cea mai
mare producție înregistrată de la data aderării
României la Uniunea Europeană. Producții medii
situate peste media națională de 5.346 kg/ha
s-au realizat în vestul țării în județele Satu Mare,
Timiș, Bihor, Arad, dar și în județele Olt, Caraș
Severin, Ialomița, Brăila și Botoșani.
Producția totală de orz se situează în anul
2021 la un nivel record de 1,88 milioane tone
ﬁind de asemenea cea mai ridicată începând cu
anul 2007. Producția medie la hectar înregistrată
până la data de 16 august este de 5.599 kg/ha, 13
județe depășind media națională (Bihor, Arad,
Galați, Ialomița, Caraș Severin, Constanța, Brăila, Olt, Mureș, Călărași, Timiș, Dolj și Giurgiu).
Și la celelalte cereale: secară, triticale, orzoaică, ovăz, mei, hrișcă etc., s-au obținut producții
bune, astfel că producția totală de cereale până
la această dată depășește 15 milioane tone. La
rapiță în anul 2021 s-a înregistrat cea mai mare
producție medie la hectar (3.022 kg/ha) din 2007
și până în prezent, datorită soiurilor folosite,
aplicării tehnologiei adecvate cât și a condițiilor
agro-meteorologice favorabile.

Subiectele la Bacalaureat

Înscrieri, din luna septembrie
Pentru al patrulea an
consecutiv, cadrele universitare tinere pot primi sponsorizări de 5.000 de euro
pentru anumite proiecte în
cadrul Burselor ANIS. Lectorii și asistenții universitari
din Oradea își pot depune
aplicațiile începând din 1
septembrie. Pe lângă tehnologiile deja consacrate, anul
acesta sunt așteptate și proiecte din categoria Blockchain.

Anul acesta, lideri
la producție
Fermierii din România sunt lideri la
producția de cereale și oleaginoase în anul
2021, rating-ul „excepțional” pentru recolta agricolă din anul 2021 ﬁind acordat țării
noastre de către GEOGLAM (Group on Earth
Observations Global Agricultural Monitoring
Initiative).

Ieşirea tramvaielor din Depou se va face pe linia nouă
de autobuzele puse la dispoziție
de OTL. „Noua linie de tramvai este funcțională și estimăm
că va ﬁ dată în folosință pentru
călători în toamna acestui an”,
a mai precizat primarul. Reprezentantul constructorului
noii linii de tramvai a menţionat că se lucrează la realizarea terasamentului, montarea
liniei de tramvai și a ﬁrului de
contact pe strada Atelierelor,
precum și de la Depoul OTL
Salca până la intersecția cu
strada Dimitrie Cantemir. De
asemenea, mai trebuie instalate cele două stații de redresare
pentru alimentarea cu energie

Fermierii din România

Aceștia din urmă trebuie să
aibă acordul cadrului didactic
titular, urmând ca sponsorizarea să se împartă în funcție de
elementele inovatoare introduse de ﬁecare parte (min. 50%
pentru asistenții universitari).
Cursurile propuse de aceștia
trebuie să se încadreze în domeniile: AI & Machine Learning, Cyber security, Big data,
Health Tech, Blockchain, Fintech, Tech for All (introducerea cursurilor de tehnologie în
facultățile non-IT). Candidații

vor trece printr-un proces de
evaluare preliminară, în baza
aplicației scrise și a unui clip
video în care vor prezenta elementele inovatoare ale cursului sau laboratorului. Ulterior,
ﬁnaliștii vor susține un interviu cu membrii comitetului de
evaluare.
Intervalul de înscriere a proiectelor este 1 - 18 septembrie
2021, iar regulamentul programului și criteriile de evaluare
pot ﬁ consultate pe anis.ro.
 V.I.

Publicate pe Facebook
Polițiștii din Brașov fac anchetă după ce subiectele la disciplina „Anatomie” ar ﬁ apărut
în mediul online, fotograﬁate în timpul examenului. Și la Gorj a fost o situație asemănătoare, cu subiectele la disciplina „Geograﬁe”.
Polițiștii din Brașov au fost sesizați că în
mediul online, pe un site de socializare, ar ﬁ fost
postate două fotograﬁi conținând subiectele la
disciplina „Anatomie” din cadrul examenului de
Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2021.
Fotograﬁile ar ﬁ fost realizate în timpul examenului.
„În cauză a fost întocmit dosar penal în care
se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii
infracțiunii de divulgarea informațiilor secrete
de serviciu sau nepublice, dosar instrumentat sub
coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria
Brașov în care se va propune solutie legala la
ﬁnalizarea anchetei”, au transmis reprezentanții
Poliției Brașov.
Și în Gorj se face anchetă după ce polițiști
din cadrul Poliției municipiului Târgu Jiu au
fost sesizați de către președintele Comisiei de
Examinare a Bacalaureatului că în timpul probei
de Geograﬁe, din cadrul examenului de bacalaureat, susținută la un liceu din Târgu Jiu, un tânăr
de 23 de ani, din orașul Tismana, a fotograﬁat cu
telefonul mobil subiectele de concurs, apoi le-a
direcționat unei alte persoane. Și în acest caz
s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii
infracțiunii de divulgare de informații secrete de
serviciu sau nepublice.
 Mediafax

