
Santier ... beton!
Muncitori care primesc apa si mancare zilnic si chiar cazare gratuita, daca nu sunt din Sibiu, taxe la stat
platite cu strictete, inspectii periodice si utilaje de ultima ora - santierul de pe Dimitrie Cantemir
construieste ca la carte.
  
  Cand te muti in casa noua, sa te trezesti cu igrasie si mucegai pe pereti e cel mai negru cosmar. Daca,
dupa ce te-ai instalat, tencuiala incepe sa crape, rigips-ul plesneste, iar mucegaiul da buzna pe pereti,
bucuria unei locuinte noi dispare automat in favoarea frustrarii ca ai fost inselat de constructori. si asta se
intampla destul de des. SIBIANUL a cautat, insa, santierul pe care se lucreaza fara cusur. 
  
  Mai rar
  
  In urma verificarilor obisnuite pe care inspectorul in constructii Ion Tanasescu le-a facut pe santierele
din Sibiu, cel de pe strada Dimitrie Cantemir i-a atras atentia in mod deosebit. "Este unul dintre putinele
santiere care au angajat un diriginte de santier. Unii dintre beneficiari nu mai angajeaza si diriginte, ca sa
mai scuteasca din cheltuieli, desi acest lucru este necesar", spune inspectorul. 
  
  Dupa litera legii, inspectorii in constructii trebuie sa verifice fiecare faza a lucrarii. "In cazul acestui
santier, nu mergem noi, ci suntem chemati de catre beneficiari atunci cand este necesara inspectia. Este un
lucru rar intalnit. Apoi, am constatat ca totul este in regula si datorita faptului ca beneficiarii lucrarii au
angajat o firma de consultanta care se ocupa ca totul sa fie legal intocmit si ca taxele sa fie platite catre
stat", explica Ion Tanasescu.
  
  Rigurozitate germana 
  
  Pe santierul de pe Dimitrie Cantemir se ridica o vila cu 11 apartamente. Cel care a avut initiativa
constructiei este Juergen Geitner (foto), un cetatean de origine germana. "Am ales sa construiesc in
Romania, pentru ca oportunitatile de afaceri sunt mai mari, iar in Germania, economia din domeniul
constructiilor este foarte scazuta", spune investitorul. Tot el este si cel care a proiectat vila. Apartamentele
vor fi mereu inundate de soare, pentru ca au fost asezate in asa fel incat, de la rasarit pana la apus, soarele
patrunde in casa. 
  
  Tehnologie occidentala
  
  Pe langa aspectele legale care sunt urmate cu strictete, ceea ce deosebeste acest santier de altele este
modul de lucru. Majoritatea utilajelor au fost aduse din Germania si omologate aici. "Lucram cu cele mai
moderne masini, cofraje si utilaje de betonare si tencuire. Am ales sa cumparam betonul de la cea mai
buna fabrica. La noi, calitatea are prioritatea in fata castigului", spune Dan Luca, dirigintele santierului.
  
  Romanii, in urma cu tehnologia
  
  Primul lucru pe care l-a observat investitorul german a fost ca muncitorii romani lucreaza foarte greu,
din pricina ca nu si-au adaptat metodele la cele care deja functioneaza in domeniu, in Europa. "La noi,
betonul se toarna cu o pompa speciala. In alte locuri am vazut cat de greu lucreaza muncitorii, pentru ca
transporta betonul cu galetile. Noi incercam sa le facem munca mai usoara", spune Juergen Geitner. 
  
  Angajatii au salarii peste medie, au la dispozitie toalete si cabine de dus, amenajate chiar pe santier. In
plus, au apa la discretie si in fiecare zi le este servita masa de pranz. Muncitorii care au venit in Sibiu din
alte colturi ale tarii beneficiaza si de cazare gratuita. 

Pagina 1 / 2



  
  "Le asiguram toate aceste conditii muncitorilor pentru ca, daca ei sunt multumiti si stimulati, atat
financiar cat si din punctul de vedere al conditiilor de pe santier, si rezulatul muncii lor va fi pe masura",
spune Juergen Geitner, neamtul care a batut sute de kilometri distanta ca sa ii invete pe romanii care
lucreaza in constructii ca betonul nu se mai cara demult cu galetile. Un santier bine organizat si de calitate
duce, finalmente, la o constructie de durata.
  
  Apartamente de lux
  
  Apartamentele de pe Dimitrie Cantemir nu seamana deloc cu cele din blocurile "comuniste". Spatiul este
generos, iar impartirea camerelor a fost foarte bine gandita, astfel ca utilitatea lor sa fie maxima. Pe
fiecare nivel se afla 3 apartamente cu una, doua si trei camere de cate 47, 63 si 85 de metri patrati. In
plus, la mansarda sunt construite doua apartamente de lux, unul dintre ele cu o sera imbracata in sticla.
Suprafata acestora este de 89 si respectiv 93 de metri patrati. 
  
  Fara amenzi
  
  Constructiile noi care se ridica in Sibiu par sa fie din ce in ce mai temeinice, daca e sa ne luam dupa
numarul si dupa valoarea amenzilor, care au scazut simtitor. Nici hotelurile care se afla in constructie par
sa nu faca abateri de la norme. 
  
  Nu acelasi lucru s-a intamplat in urma cu cativa ani, cand se ridica benzinaria Luk Oil din Turnisor.
Atunci, Inspectoratul in Constructii a aplicat cea mai mare amenda, pentru ca respectiva constructie nu
avea autorizatie de constructie.
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