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Program de ﬁnanțare pentru proiecte educaționale

Fondul Științescu Oradea
Fundaţia Comunitară Oradea lansează apelul pentru
înscrierea de proiecte pentru
programul Fondul Științescu
Oradea 2016. Prin Fondul
Științescu, Fundația Comunitară Oradea urmărește să
stimuleze interesul şi să dezvolte abilitățile și potențialul
tehnic al elevilor din județul
Bihor prin ﬁnanțarea de proiecte educaționale ce propun
o abordare multi-disciplinară și aplicată a științelor.
Programul este o inițiativă
a Romanian-American Foundation și a fost implementat
pentru prima dată în 2015
printr-o ediție pilot de către
Fundaţiile Comunitare din Sibiu, București, Iași, Cluj. Anul
acesta, Oradea, Bacău, Ploieşti
şi Târgu Mureș intră în reţeaua
oraşelor care oferă oportunitatea educatorilor pasionați de
științe să dezvolte și să deruleze proiecte educaționale creative și inovatoare, bazate pe
aplicații practice, cu scopul de
a insuﬂa pasiunea lor copiilor
şi tinerilor între 6 şi 15 ani.
„Prin acest program urmărim să ﬁnanțăm cel mult 15
proiecte în valoare de maximum 12.000 lei ﬁecare. Considerăm că apropierea tinerilor
de lumea științei este un prim

Conversia creditelor
în franci elvețieni. Lege.

Forma trimisă spre
promulgare (II)
După ce ne-am
aplecat atenţia
asupra conţinutul
comunicatului
Curţii Constituţionale, privind Legea
dării în plată, cu
consecinţele care
le produce constatarea neconstituţionalităţii stabilite de către instanţa de
contencios constituţional, trebuie să reluăm
subiectul întrerupt, ca urmare a pronunţării
deciziei, mai precis prezentarea legii privind
conversia creditelor în franci elveţieni.

Proiectele trebuie înscrise până la data de 23 noiembrie
pas în a-i ajuta să înțeleagă tinate ﬁnanțării proiectelor
utilitatea ei în viața de zi cu câștigătoare în cadrul primei
zi. Acest program le va tre- ediții a programului este de
zi interesul pentru științe, le 120.000 lei (30.000 USD).
va dezvolta curiozitatea și
„Jumătate din această sumă
imaginația, inﬂuențându-i în este oferită de Romanianalegerea unei cariere în dome- American Foundation, sub
niul STEM (științe, tehnolo- forma unei contribuții egale cu
gie, inginerie, matematică)”, a suma mobilizată de Fundația
declarat Claudia Abrudan, di- Comunitară Oradea de la
rectorul executiv al Fundației ﬁnanțatori locali”, a mai spus
Comunitare Oradea.
Claudia Abrudan.
Valoarea fondurilor desToţi cei interesaţi de progra-

mul Fondul Științescu îşi pot
înscrie proiectele până la data
de 23 noiembrie 2016, prin
completarea formularului de
înscriere disponibil pe pagina web a programului Fondul
Științescu Oradea: http://oradea.stiintescu.ro/aplica/.
De
asemenea, ﬁnanţatorii sunt
şi ei aşteptaţi să se implice în
număr cât mai mare în acest
program.
 L. I.

Pe malul stâng al Crişului Repede Oradea și Bihor

Apa rece,
Aproape 1.000 de locuri
întreruptă două zile de muncă vacante
Compania de Apă Oradea a anunţat că întrerupe total furnizarea apei potabile consumatorilor situaţi pe malul stâng al Crişului Repede
în cursul nopţilor de luni spre marţi (14-15 noiembrie) şi marţi spre miercuri (15-16 noiembrie).

Astfel, în noaptea de luni spre marţi, în intervalul
orar 22.00-15.00, vor ﬁ afectaţi consumatorii situaţi pe malul stâng al Crişului Repede (cu excepţia
zonelor din Cartierele Ioşia, Ioşia Nord şi Splaiul
Crişanei, respectiv zonele străzilor Calea Aradului
şi Decebal); iar marţi spre miercuri, în intervalul
orar 22.00-15.00, vor ﬁ afectaţi consumatorii situaţi pe malul stâng al Crişului Repede din zonele
Cartierelor Ioşia, Ioşia Nord şi Splaiul Crişanei, respectiv zonele străzilor Calea Aradului şi Decebal.
„Acest lucru se datorează efectuării lucrărilor de
spălare programată a magistralelor de alimentare
cu apă. Subliniem faptul că unele reţele stradale
de apă se vor spăla prin intermediul hidranţilor de
incendiu. Din acest considerent, vă rugăm să nu
interveniţi la hidranţii stradali prin care se efectuează spălări. Rugăm consumatorii să îşi asigure
rezervele de apă pentru acest interval de timp. Ne
cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar
în cazul în care la repunerea în funcţiune a serviciului de alimentare cu apă se observă deﬁcienţe
în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei, vă
rugăm să transmiteţi orice sesizare la Dispeceratul
central al companiei, la numerele de telefon 0259
- 430.928 sau 0359 – 410.203”, se menţionează în
anunţul Companiei de Apă Oradea.

În baza de date a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de
Muncă (AJOFM) Bihor se aﬂă 995
de locuri de muncă vacante, dintre
care 690 sunt în Oradea. Pentru
persoanele cu studii superioare
sunt disponibile 117 de locuri de
muncă, pentru cei cu studii medii
sau şcoală profesională – 399, iar
pentru muncitorii necaliﬁcaţi – 174.
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor a făcut
publică lista cu locurile de muncă
vacante. Astfel, pentru persoanele
cu studii superioare, cele mai multe
joburi vin din partea unor companii
care angajează ingineri de diferite
specializări: inginer automatist, inginer calitate, inginer construcții,
inginer mecanic, inginer mentenanță,
inginer producție, inginer tricotaje.
Spitalul Clinic Județean de Urgență
Oradea are mai multe posturi vacante
de asistent medical generalist (cinci
posturi), asistent medical debutant
(zece posturi), tehnician de radiologie
și imagistică medicală debutant (două
posturi), ﬁziokinetoterapeut (un post)
și ﬁziokinetoterapeut debutant (un
post). Oferta cea mai mare de locuri
de muncă se găsește la categoria studii medii și școală profesională, unde
sunt disponibile 399 de joburi.
Primăria Oradea are nevoie de
muncitor caliﬁcat, treapta III, Compartimentul Bazine de Înot (patru
posturi), muncitor caliﬁcat, Treapta
I, Compartimentul Deservire Ceta-

te (două posturi), muncitor caliﬁcat,
treapta I, Biroul Întreținere (două
posturi). Spitalul Clinic Municipal
“Dr. Gavril Curteanu” Oradea angajează asistent medical principal, balneoﬁzioterapie (un post) și asistent
medical principal, medicină generală (un post). Și la această categorie,
Spitalul Clinic Județean de Urgență
Oradea are posturi vacante de asistent medical radiologie și imagistică
medicală debutant (un post), inﬁrmieră debutantă (patru posturi) și șofer
(un post). De asemenea, mai multe
ﬁrme au nevoie de agenți de diferite specializări (agent servicii client,
agent transporturi, agent turism), dar
și de: bucătar, brutar, casier, cameristă, zidar, confecționer articole din
piele și înlocuitori, dulgher, forjor,
electrician, lucrător comercial, mecanic auto, ospătar, șofer, vânzător etc.
Pentru muncitorii necaliﬁcați, sunt
disponibile 174 de locuri de muncă,
cele mai multe, zece, ﬁind oferite de o
ﬁrmă care angajează muncitor necaliﬁcat metalurgie. La punctul de lucru
Beiuș sunt disponibile 198 de locuri
de muncă, la Aleșd - 46, la Salonta –
26, iar la Marghita – 35.  L. IONAȘ

Astfel, de la momentul adoptării acestui
act normativ, prin care este modiﬁcată legea
cadru în ce privește protecţia consumatorilor în
materia contractelor de credit bancar, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului cu numărul 50 din
2010, a fost sesizată Curtea Constituţională de
către Guvernul României privind constatarea
neconstituţionalităţii. Aşadar, în momentul de
faţă actul normativ privind conversia creditelor în franci elveţieni este suspendat de la
aplicare, consumatorii din cadrul contractelor
de credit nu vor putea să recurgă la procedura
legală de conversie. Cu toate acestea, după
cum am evidenţiat în cadrul primului articol
care a fost destinat dezbaterii acestui subiect,
efectuarea conversiei de către instituţia bancară
ori de către instituţia nebancară este o obligaţie
legislativă şi nu o facultate, iar această obligaţie trebuie realizată de către creditori indiferent
dacă clientul consumator trimite ori nu trimite
o notiﬁcare în acest sens (articolul 49 indice 1
aliniatul 1 Ordonanţa de urgenţă 50 din 2010).
Conversia va ﬁ realizată prin act adiţional la
contractul de credit iniţial, avându-se în vedere
cursul de schimb de la data încheierii contractului de credit, iar costurile creditului convertit
în lei vor ﬁ negociate cu consumatorul. Această
negociere, în vederea stabilirii părţii contractuale care va suporta costurile de conversie va
trebui să respecte principiul bunei-credinţe şi
diligenţei profesionale, asftel încât obligaţiile
de plată să nu ﬁe mai împovărătoare pentru
consumator (articolul 49 indice 2 alinaitul 3
Ordonanţa de urgenţă 50 din 2010). Odată efectuată conversia creditului în lei, consumatorul
are dreptul să ramburseze anticipat creditul în
moneda nou convertită (articolul 66 aliniatul 3
Ordonanţa de urgenţă 50 din 2010). Prevederile care reglementează obligaţia de conversie
a creditelor în franci elveţieni se vor aplica şi
contractelor de credit privind vânzarea, respectiv cumpărarea unor bunuri imobile, contractelor de credit garantate cu ipotecă asupra
unor bunuri imobile, contractelor de credit ce
implică un drept legat de un bun imobil aﬂate
în curs de derulare (articolul II Ordonanţa
de urgenţă 50 din 2010). De prevederile legii
privind conversia creditelor în franci elveţieni
beneﬁciază doar persoanele ﬁzice care au calitatea de consumator.
 Avocat Cristian CURPAŞ

