
Miliarde blocate in numele somajului tehnic
Potrivit Legii 215 din anul 1997, orice investitor in domeniul constructiilor de pe teritoriul Romaniei este
obligat sa vireze suma de 0.5% din devizul total al lucrarilor catre un organism infiintat prin lege, numit
Casa Sociala a Constructorilor. Pe scurt, CSC a fost infiintata pentru a asigura protectie sociala
muncitorilor din acest sector, pe perioada iernii, cand nu se poate lucra.Dilema acestor sume, care ar
putea deveni gigantice daca toti beneficiarii le-ar achita, este virarea catre firmele de constructii. Potrivit
legii de functionare a CSC, beneficiaza de acest `somaj tehnic` doar firmele care sunt parte a Casei.
Alimentarea sumelor din care se achita aceasta masura compensatorie se face in felul urmator.
Beneficiarul contribuie cu 0.5%, angajatul cu 1% din salariul sau lunar iar angajatorul cu 1.5%. Probabil
si din aceasta cauza, Casa Sociala a Constructorilor numara foarte putini membri, cel putin din judetul
Sibiu.Sute de mii de lei, in conturile Casei socialeCasa Sociala a Constructorilor a urmarit in permanenta
sa isi intareasca pozitia si, in urma unei corespondente cu Ministerul Dezvoltarii si Lucrarilor Publice au
obtinut ca aceasta prevedere, de achitare a celor 0.5%, sa fie introdusa intr-o ordonanta de urgenta care sa
modifice Legea 50, `biblia constructorilor`. In proiectul ordonantei precizarea a fost introdusa insa a fost
abrogata de Parlament si ordonanta a fost publicata in Monitorul oficial fara precizarea obligativitatii de a
achita aceste sume. `Noi nu am achitat acest procent catre CSC in primul rand pentru ca nu a fost
prevazut in devizele de lucrari, niciun proiectant nu a prevazut aceasta taxa, si pentru ca am vazut ca
modificarea a fost abrogata`, spune Iosif Moldovan, managerul Consiliului Judetean Sibiu. `Daca e o
masura sociala pentru cei din domeniul constructiilor, sa renunte constructorii la 0.5% din profit`, mai
spune acesta. Numai pentru lucrarile la Aeroportul din Sibiu, Consiliul Judetean ar fi trebuit sa plateasca
350 de mii de euro catre CSC. Pe de alta parte, Primaria Sibiu s-a achitat in permanenta de aceste sume.
`In anul 2009, Primaria Sibiu a achitat suma de 100.023 lei catre Casa Sociala a Constructorilor iar in
anul 2008 suma totala achitata catre aceasta entitate a fost de 172.352 de lei`, transmite Biroul de Presa al
Primariei. Situatia este aproape identica si la Primaria din Medias, insa din lipsa unei situatii centralizate
nu stim sumele achitate. `In cursul anului 2009 institutia noastra nu a virat sume catre Casa Sociala a
Constructorilor. In acest an au fost efectuate lucrari de constructii (in principal lucrari de instalatii,
montaj, amenajari interioare), la obiectivul `Sediul judetean al unitatilor din subordinea Ministerului
Finantelor Publice in municipiul Sibiu`, situat pe str.Calea Dumbravii, nr.17. Antreprenorul general al
acestui obiectiv de investitii este SC Constructii SA Sibiu. Precizam ca plata cotei de 0,5% datorata Casei
Sociale a Constructorilor se va efectua dupa regularizarea valorii declarate in autorizatia de constructie in
urma receptiei obiectivului`, spune Grigore Popescu, directorul Finantelor sibiene.Lege care nu se
aplicaDPC S.A. si Comtram SRL, doua dintre cele mai importante firme colaboratoare ale Primariei Sibiu
nu sunt membre in CSC si nici nu intentioneaza sa devina. `Noi nu am tinut oamenii acasa peste iarna. Am
avut activitate, am avut deszapezirea. Nu platim niciun comision la Casa Sociala a Constructorilor, ca sa
fim membrii ar trebui sa platim 0.25% din valoarea situatiilor de lucrari. Nu am beneficiat de nimic de pe
urma lor`, spune Gheorghe Lazar, directorul DPC. `Noi avem deszapezire, nu intrerupem activitatea. Nu
suntem membrii in CSC. Pare o idee buna, dar 0.5% e o suma enorma`, spune Vasile Albu, directorul
Comtram. `Nici noi nu suntem membrii. Nicio firma privata nu vireaza suma asta. Aceasta lege nu se
prea aplica, poate doar la lucrarile publice iar noi nu am prea avut. De asta nici nu m-am inghesuit la
aceasta casa. Mi se pare o idee proasta, pentru ca acesti 0.5% scumpesc investitiile. Si asa investitorul e
sarac, punem o supra structura care sa mai ia alti bani? Ideea e sa ne protejam lucrand nu scumpind
investitia. Trebuie sa invatam sa fim competitivi`, spune Mircea Bulboaca, patronul Con-A. Dar ce se
intampla cu firmele care nu sunt membre? `Banii care se incaseaza se vireaza intr-un cont separat pentru
fiecare firma, indiferent ca este membra a Casei Sociale a Constructorilor. Iar apoi incercam sa ii
convingem asupra avantajelor pe care le-ar avea. Daca doresc protectie sociala pentru angajatii lor trebuie
sa contribuie cu jumatate. Va dau exemplul Lup Construction din Medias, care are o suma foarte mare in
cont. Urmeaza sa ii sensibilizam si sa le explicam avantajele`, spune Doru Balinisteanu, directorul de
dezvoltare al CSC. Potrivit acestuia, reprezentantii din teritoriu ai institutiei monitorizeaza toate lucrarile
de constructii si se intalnesc permanent cu toti cei implicati in aceasta schema, explicandu-le rolul lor in
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protectia sociala a muncitorilor din constructii.

Cuvinte cheie: primaria sibiu  iarna  medias  con-a  rod  aeroport  gheorghe lazar  municipiul sibiu  calea
dumbravii  aeroportul  consiliului judetean sibiu  amenajari interioare  amenajari  protectie  moldova
constructii sa  monitorul oficial  iosif moldovan  consiliului judetean  primaria  consiliul judetean
primaria din medias  judetul sibiu  lucrarile la aeroportul din sibiu  aeroportul din sibiu  ing  usa  grigore
popescu  constructii sa sibiu  ministerul dezvoltarii  urgenta
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