
Colectionarii de functii
Care sunt cei mai ocupati oameni din Sibiu si functiile pe care le detin. SIBIANUL a descoperit ca
in top pot intra cel putin patru dintre oficialitatile Sibiului.
  
  Incep lucrul la ora 7 de dimineata sau chiar mai devreme. stiu exact cand trebuie sa plece de acasa, dar
habar n-au cand se vor intoarce. Sunt sibienii plini de functii. Cum se descurca cu doua, trei, patru sau
chiar cinci functii pe cap? Va spune SIBIANUL.
  
  Sindicalistul
  
  Se zice ca unde-i lege, nu-i tocmeala. Sindicalistul Dan Pirnoiu nu crede in zicala asta. Pentru a putea sa
isi indeplineasca activitatea din Sindicat, Dan Pirnoiu a renuntat la munca din spital, unde lucra ca
asistent la Reanimare. Acum este liderul filialei judetene a Federatiei Sanitas si membru in Sindicatul
National, prim-vicepresedinte in cadrul filialei teritoriale a CNSLR Fratia, consilier la Casa Judeteana de
Asigurari de Sanatate si consilier la Agentia de Ocupare si Formare Profesionala. Ziua de munca a lui
Dan Pirnoiu incepe dimineata la prima ora si se termina... atunci cand ajunge acasa. "si poate nici atunci,
daca am ceva de pregatit pentru a doua zi", adauga sindicalistul. 
  
  Dan Pirnoiu nu regreta ca a iesit din "productie", pentru ca acum, sustine el, are libertate de miscare. In
ceea ce priveste remuneratia, Dan Pirnoiu spune ca primeste salariu in calitate de lider sindical, dar si
toate celelalte functii sunt indemnizate.
  
  Deputata
  
  Cinci Job-uri. Cu asta se poate mandri Raluca Turcan, deputat PNL de Sibiu. "Ajung cel mai devreme la
ora 21 si cel mai tarziu la 23. De multe ori, ca sa imi vad sotul, trebuie sa ne dam intalnire. Dar e frumos,
imi place. Suntem ca niste adolescenti", marturiseste Raluca Turcan, deputatul care are cinci functii si
mai este si conducatorul unui grup parlamentar de prietenie cu Argentina. 
  
  Nu toate functiile pe care le detine sunt remunerate, dar recunoaste ca functia de deputat ii este cea mai
draga. "Asta imi place cel mai mult, pentru ca sunt oameni care au avut incredere in mine si asta ma
onoreaza, ma tine in forma si in priza", spune Turcan.
  
  Deputatul Raluca Turcan este presedintele Comisiei de Cultura, Culte si Patrimoniu din Camera
Deputatilor, membru in Biroul de Conducere al PNL, membru in Comisia de Integrare Europeana a
Parlamentului Romaniei. Pe langa toate acestea, Raluca Turcan isi gaseste timp sa ii invete pe studenti
cum sta treaba cu comunicarea. Deputatul preda cursul de "Relatii publice si comunicare" la Universitatea
Romano-Germana din Sibiu si la Universitatea Transilvania din Brasov.
  
  Doctorul
  
  Doctorul Ioan Baier si-a facut cariera cu bisturiul in mana. In timp, a ajuns seful sectiei de
Ortopedie-Traumatologie si director medical al Spitalului Clinic Judetean, apoi presedinte al Colegiului
Medicilor din Sibiu, la al doilea mandat consecutiv. Studiile facute in domeniu l-au facut profesor
universitar, iar de curand este si coordonator de doctorate. Faptul ca ar trebui sa aleaga intre functiile de
profesor universitar si cea de sef de sectie, in cazul in care se va vota proiectul de lege care interzice
exercitarea celor doua functii, nu il sperie deloc pe "prof". "Atata timp cat pot sa operez, nu ma
intereseaza. Eu in sala ma simt in largul meu. Acolo ma simt cel mai bine. Restul sunt sedinte de ore
intregi si fara nici o realizare concreta", a declarat pentru SIBIANUL, prof. univ. dr. Ioan Baier.
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  Profesorul-doctor primeste din partea Spitalului Clinic Judetean bani - la jumatate de norma - pentru ca
profeseaza, dar este indemnizat si pentru functiile de director si de sef de sectie. Ioan Baier este platit si
de Universitate, pentru cursurile pe care le preda acolo si detine si un cabinet medical particular.
  
  Culturalul
  
  De departe cel mai activ om din Sibiu se dovedeste a fi Corneliu Bucur. Membru al Asociatiei
Etnologilor din Viena, vicepresedinte al Comitetului National Roman pentru Istoria si Filozofia stiintei al
Academiei Romane, divizia Istoria Tehnologiei, membru fondator al MUSALP, in Italia, Corneliu Bucur
a fost ales, in 2002, presedinte al Comisiei pentru activitate muzeala a Organizatiei Mondiale pentru
Folclor si Cultura Populara. De anul trecut, este membru in consiliul de conducere al Institutului Cultural
Roman. Acestea sunt numai o mica parte dintre functiile pe care le detine cel care le este cunoscut
sibienilor ca director al Complexului National Muzeal Astra. Ca si cadru universitar, Corneliu Bucur si-a
inceput cariera in urma cu 24 de ani, ca asistent universitar, iar in 1990 a devenit lector. In scurt timp,
Corneliu Bucur a fost numit conducator stiintific pentru doctoratul in etnologie la Universitatea din
Sibiu, ceea ce a reprezentat o premiera nationala postbelica. 
  
  Tot el a fondat in anul 1998 sectia de sociologie-etnologie in cadrul Facultatii de stiinte, unde este si
profesor universitar.
  
  Se spune despre ei ca au bani multi, dar refuza sa vorbeasca despre acest lucru. Psihologii americani i-ar
numi "dependenti de munca". Ei sunt sibienii care colectioneaza functii.
  
  TOPUL FUNCtIILOR
  
  Functiile lui Corneliu Bucur
  1. Directorul Complexului National Muzeal "ASTRA"
  2. Membru al Asociatiei Etnologilor din Viena
  3. Vicepresedinte al Comitetului National Roman pentru Istoria si Filozofia stiintei al Academiei
Romane, divizia Istoria Tehnologiei
  4. Presedinte al Comisiei pentru activitate muzeala a Organizatiei Mondiale pentru Folclor si Cultura
Populara
  5. Membru in consiliul de conducere al Institutului Cultural Roman
  6. Profesor universitar de sociologie-etnologie la Facultatea de stiinte din cadrul Universitatii "Lucian
Blaga" din Sibiu
  7. Membru in Consiliul National al Muntelui
  
  Functiile lui Ioan Baier
  1. seful sectiei de Ortopedie-Traumatologie din cadrul Spitalului Clinic Judetean
  2. Director medical al Spitalului Clinic Judetean
  3. Presedinte al Colegiului Medicilor din Sibiu
  4. Profesor universitar si coordonator de doctorate in cadrul Facultatii de Medicina "Victor Papilian" din
cadrul Universitatii "Lucian Blaga"
  5. Medic la cabinetul particular
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  Functiile Ralucai Turcan
  1. Deputat PNL
  2. Presedintele Comisiei de Cultura, Culte si Patrimoniu din Camera Deputatilor
  3. Membru in Biroul de Conducere al PNL
  4. Profesor de "Relatii publice si comunicare" la Universitatea Romano-Germana din Sibiu
  5. Profesor de "Relatii publice si comunicare" la Universitatea Transilvania din Brasov
  
  Functiile lui Dan Pirnoiu
  1. Liderul filialei judetene a Federatiei Sanitas
  2. Prim-vicepresedinte in cadrul filialei teritoriale a CNSLR Fratia
  3. Consilier la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate
  4. Consilier la Agentia de Ocupare si Formare Profesionala
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