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Daunele morale, modalitate
de apreciere

Din cauza lucrărilor de reabilitare a rețelelei de termoﬁcare

15 puncte termice
fără apă caldă

Opinia instanţei
supreme

O problemă des
întâlnită în practica
instanţelor de judecată
vizează modalitatea
de apreciere, realizată
de către magistratul
investit cu soluţionarea unor litigii, a
cuantumului sumei de
bani care trebuie să ﬁe atribuită faţă de un
reclamant căruia i-a fost încălcat un drept
nepatrimonial – daunele de natura morală.

Termoﬁcare
Oradea
anunță, printr-un comunicat
de presă, transmis luni, 8 iulie, că în perioada 10-14 iulie
2017, se întrerupe furnizarea
apei calde pentru consumatorii alimentați din 15 puncte
termice din oraș.

Potrivit informațiile transmise de Termoﬁcare Oradea,
pentru continuarea lucrărilor
de înlocuire și modernizare a
rețelei de transport a energiei
termice, în cadrul proiectului
„Reabilitarea sistemului de
termoﬁcare urbană, la nivelul
municipiului Oradea, pentru
perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislaţia de
mediu şi a creşterii eﬁcienţei
energetice – etapa a II-a, 20,2
km rețea de transport”, începând de luni, 10 iulie până vineri, 14 iulie 2017, se întrerupe
furnizarea apei calde pentru
consumatorii alimentați din
punctele termice termice: 409,
410, 411, 509, 516, 521, 522,
523, 820, 825, 849, 850, 910,
911, 913. Se vor efectua lucrări
în zona intersecției străzilor
Sextil Pușcariu și Beiușului, în
Parcul Traian, pe str. Oneștilor
și pe B-dul Decebal, pe tronso-

Dacă îl vedeţi,
anunţaţi Poliţia!

A dispărut
de la domiciliu

Joi, 6 iulie, Ioan Jurj, de 79
de ani, din Oradea, a plecat
de la reşedinţa sa din Cihei,
comuna Sânmartin, fără a-și
anunța familia, şi nu a mai revenit. Bărbatul are următoarele semnalmente: înălţime
1,72 m, greutate 80 – 85 kg.,
faţă ovală, ten deschis, ochii
verzi, păr cărunt, tuns foarte scurt. Prezintă o cicatrice
mare, vizibilă, la nivelul părţii posterioare a unui picior,
de la coapsă înspre gambă.
Poartă ochelari de vedere. La
data dispariției purta cămaşă
cu mânecă scurtă, pantaloni
lungi, kaki. Era încălţat cu
pantoﬁ negri sau sandale.
Persoanele care pot furniza
orice informaţii în legătură
cu această persoană sunt rugate să contacteze cea mai
apropiată unitate de Poliţie şi
să apeleze gratuit numărul de
telefon 112! 

Orădenii vor rămâne fără apă caldă până în seara zilei de vineri, 14 iulie
nul situat între str. Șt. O Iosif și
Calea Aradului.
Vor ﬁ afectaţi consumatorii situaţi pe străzile Aurel
Lazăr, George Enescu, Fr.
Schubert, Gen. Magheru, Xenopol, Henri Coandă, Calea
Aradului, Petre Ispirescu, Gh.
Bariţiu, B-dul Decebal (parţial
- Blocurile ANL), R. Kalman,
Mihail Kogălniceanu, Sucevei,

Matei Basarab, Armatei Române (Biblioteca Judeteana,
Muzeul Țării Crișurilor), Gh.
Pop de Băseşti, Oaşului, Piteştilor, Furnicii, Piaţa Devei,
Oneştilor, Cazaban (parţial)
Vlădeasa, Fagurelui, Corniţelului, Buzăului, H. Ibsen, Călinului, Meiului, Parcul Traian.
Reluarea furnizării apei calde şi a agentului termic primar

se va face progresiv, până în
seara zilei de vineri, 14 iulie
2017.
Pentru informaţii suplimentare privind stadiul lucrărilor,
clienţii Termoﬁcare Oradea
pot suna la dispeceratul de urgentă TelVerde 0 800 070 800
(număr apelabil gratuit din toate rețelele ﬁxe și mobile).
 R.C.

Beiuș

Rampe cu... handicap?!
Am făcut un tur al
Beiușului pentru a vedea
dacă urbea cu statut de municipiu oferă șanse egale locuitorilor săi atunci când vine
vorba de accesul la instituții
și alte spații publice.
Într-un oraș european, accesul persoanelor cu handicap la
instituții nu ar trebui să ﬁe un
lux, nici un deziderat, ci o facilitate cotidiană, banală chiar.
Ei bine, la Beiuș, persoanelor
cu handicap locomotor le este
imposibil să se descurce singure atunci când trebuie să intre
în sediile unor instituții sau
chiar și atunci când ar dori să
se plimbe, alături de concitadinii lor, pe aleile de pe Valea
Nimăiești.
După cum preciza IonuțMircea Pantiș, arhitectul șef al
Primăriei municipiului Beiuș,
legea obligă instituțiile publice
să dispună de rampe de acces
cu o înclinație de până la opt
grade, numai că, arăta acesta,
unele sedii de instituții din urbe
nu au fost proiectate cu scopul
pe care îl au azi, motiv pentru
care amplasarea unor rampe
conforme este diﬁcilă. Aceasta este situația imobilelor unde
funcționează furnizorii servi-

ciilor de apă și salubritate, muzeul sau biblioteca municipală.
Pe de altă parte, chiar dacă au
fost ridicate pentru a servi ca
școli, clădirile unităților de
învățământ beiușene nu necesitau, în perioada inaugurării
lor, astfel de dotări. Din păcate, nu se face nimic pentru
remedierea acestei probleme
și, mai grav, sunt ediﬁcii sau
lucrări de amenajare urbanistică, precum aleile de pe Valea
Nimăiești, care au fost realizate sau modernizate în ultima
vreme, fără să se încadreze în
prevederile legale din dome-

niu, situație recunoscută și de
arhitectul Ionuț-Mircea Pantiș.
După cum declara interlocutorul nostru, soluții există: reamenajarea rampelor de acces
sau montarea de lifturi, iar un
prim exemplu ar trebui să-l dea
chiar Primăria, pentru că nici
aici rampa existentă nu este în
regulă.
Până atunci, accesul persoanelor cu handicap locomotor
sau al părinților cu copii în cărucioare la anumite spații publice va rămâne diﬁcil, dacă nu
imposibil.
 Dan ISPAS

Analizând prevederile cuprinse în cadrul
Codului civil observăm o serie de principii care
guvernează dreptul la obţinerea despăgubirilor, mai precis: orice prejudiciu dă dreptul la
reparaţie, dreptul la reparaţie se naşte din ziua
cauzării prejudiciului, chiar dacă acest drept
nu poate ﬁ valoriﬁcat imediat şi dreptului la
reparaţie îi sunt aplicabile, de la data naşterii
sale, toate dispoziţiile legale privind executarea, transmisiunea, transformarea şi stingerea
obligaţiilor (articolul 1381 aliniatul 1 – 3 Cod
civil). Codul civil curpinde o reglementare cu
privire la prejudiciul nepatrimonial, aceasta se regăseşte în cadrul articolul 1391, însă
oferă doar unele elemente generaliste. Astfel,
conform articolului 1391 aliniatul 1 Cod civil
– „în caz de vătămare a integrităţii corporale
sau a sănătăţii, poate ﬁ acordată şi o despăgubire pentru restrângerea posibilităţilor de
viaţă familială şi socială”. Analizând aceste
prevederi legale se poate observa cu uşurinţă
faptul că legiuitorul nu ne oferă niciun fel de
criteriu prin care să se poată aprecia nivelul
despăgubirilor care urmează să ﬁe acordate în
cazul vătămărilor drepturilor nepatrimoniale.
Aceste criterii au fost stabilite prin intermediul
hotărârilor judecătoreşti pronunţate de către instanţele de judecată naţionale. Astfel, la nivelul
jurisprudenţei instanţei supreme, s-a stabilit cu
titlu de principiu faptul că – „un criteriu fundamental consacrat de doctrină și jurisprudență,
în cuantiﬁcarea despăgubirilor acordate pentru
prejudiciul moral este echitatea”. Mai precis,
instanţele de judecată, în procedeul tehnicojuridic de apreciere a cuantumului despăgubirilor care urmează să ﬁe acordate, vor realiza
întotdeauna o operaţiune de aproximaţie, însă,
această aproximare trebuie întotdeauna să
„stabilească un anumit echilibru între prejudiciul moral suferit și despăgubirile acordate,
în măsură să permită celui prejudiciat anumite
avantaje care să atenueze suferințele morale,
fără a se ajunge însă în situația îmbogățirii fără
just temei”.
Acest principiu, prin care despăgubirile acordate pentru lezarea drepturilor nepatrimoniale
nu trebuie să ducă la îmbogăţirea fără justă
cauză a păgubitului, trebuie înţeles în sensul că
despăgubirea acordată nu poate să aibe un caracter exagerat, însă – „nici nu trebuie să aibă
numai un caracter pur simbolic, ci ea trebuie să
reprezinte sumele de bani ce sunt necesare pentru a uşura ori compensa, în măsura posibilă,
suferinţele care le-a îndurat sau, eventual, mai
trebuie să le îndure păgubitul”.
 Av. Cristian CURPAŞ

