
Muraturi cu bani de imprumut
Batrani, bolnavi si fara putere de munca. In plus, venituri mici si cheltuieli mari. Uneori, abia reusesc
sa-si dramuiasca putinii bani pe care ii primesc, luna de luna. Alteori insa, raman chiar si fara banii
necesari pentru a-si cumpara doctoriile prescrise de medici. Este o lupta pe care o duc, zi de zi,
pensionarii sibieni. Asa se face ca pentru cei mai multi, singura “scapare"  o reprezinta Casa de Ajutor
Reciproc a Pensionarilor, de unde membrii pot imprumuta sumele de bani de care au nevoie. Ajutoarele
financiare acordate, de la inceputul anului, se ridica la 18 miliarde de lei vechi. Potrivit conducerii
CARP Sibiu, “la moda" , luna aceasta, sunt imprumuturile pentru aprovizionarea de iarna, pentru
facturi si pentru medicamente.
  
  Sute de pensionari sibieni s-au imprumutat, de la inceputul anului, la CARP, pentru a-si putea plati
facturile de intretinere sau pentru a-si cumpara medicamente. Potrivit conducerii CARP Sibiu, in ultimele
saptamani s-a inregistrat, insa, o "explozie" de cereri de imprumut. Unii pensionari solicita doar cateva
sute de mii de lei, pentru a-si cumpara medicamente, in timp ce altii au nevoie de cateva milioane, pentru
plata intretinerii sau pentru a putea cumpara tot ce este necesar pentru conservele si borcanele cu
muraturi pentru iarna. Una din conditiile obligatorii pentru obtinerea unui credit de 15 sau 20 de milioane
de lei este ca pensia sa nu fie mai mica 1,7 milioane. In plus, solicitantul mai are nevoie si de trei giranti.
  
  Lista de asteptare
  "In jur de 40 de cereri sunt depuse, zilnic, pentru imprumut. Majoritatea pensionarilor spun ca le trebuie
bani pentru plata intretinerii, dar unii cer, pur si simplu, cateva sute de mii, pentru a-si cumpara
medicamente. Acum se fac imprumuturi si pentru aprovizionarea de iarna", precizeaza Marius Roman,
directorul CARP Sibiu. Cea mai ridicata valoare la care poate ajunge imprumutul acordat de CARP Sibiu
membrilor cotizanti este de 30 de milioane de lei. Doar in primele zece luni ale anului, CARP a acordat
aproximativ 6000 de credite, in valoare de 18 000 de miliarde de lei vechi. In octombrie, numarul
cererilor pentru imprumuturi a crescut cu aproximativ 15 la suta, comparativ cu celelalte luni ale anului.
“Luna trecuta, am primit in jur de 900 de cereri, din care, 650 au si putut fi onorate, iar valoarea
creditelor oferite depaseste suma de trei miliarde de lei vechi. Aproximativ 350 de cereri provin de la cei
mai nevoiasi, cei care nu au reusit, din veniturile lunare, sa-si cumpere legumele pentru muraturi. Un alt
procent, de 15 – 20 la suta dintre solicitanti sunt din randul celor care nu dispun de banii pentru diverse
probleme medicale. Altii vor bani pentru centrale termice si calorifere sau pentru a achita taxele de
intretinere, iar altii, pur si simplu, pentru a le da o mana de ajutor, copiilor lor" , adauga Marius Roman. 
  
  Numai pentru membri
  De aceste imprumuturi financiare, beneficiaza doar membrii CARP, in functie de cotizatie si de
vechimea in cadrul asociatiei. Beneficiarii trebuie sa returneze banii, in decursul unui an, dobanda fiind
de opt la suta. Pentru a putea primi acest imprumut, ei trebuie sa aiba depusa o treime din suma solicitata.
In plus, au nevoie de unul, doi sau trei giranti, in functie de suma pe care o pretind. La ora actuala,
aproximativ 15 000 de pensionari din tot judetul sunt inscrisi in CARP. Cei care doresc sa se inscrie au
nevoie doar de buletin si cuponul de pensie.
  
  Piata scumpa
  Pe buna dreptate, pensionarii au nevoie de un ajutor financiar, ca sa-si pegateasca cele necesare iernii, in
conditiile in care preturile pietei sunt destul de piperate. O aprovizionare “ca la carte"  scoate bani grei din
buzunarele sibienilor, avand in vedere ca, doar un kilogram de rosii ajunge pana la 45 000 de lei vechi,
iar cel de ardei pana la 40 000 de lei vechi. Nici castravetii, gogonelele sau conopida nu sunt cu mult mai
ieftine, pentru ca sar de 25 000 de lei ve3chi. Cei care vor sa cumpere gogosari, tebuie sa aiba pregatiti,
pana la 50 000 de lei vechi, pentru fiecare kilogram, iar pentru cartofi, varza si ceapa vor fi nevoiti sa
cheltuiasca, peste 8.000 de lei vechi, pe kilogram. 
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