
Topul pensiilor indestulate
Noua Lege a pensiilor este menita, in viziunea premierului Boc, sa elimine "pensiile nesimtite", sa puna
"frana" pensionarilor nejustificate pe motiv de boala sau celor anticipate si sa instituie stabilirea unor
pensii bazate pe principiul contributivitatii, egale pentru toti angajatii care platesc CAS-ul. 
  
  Din pacate sau din fericire, cei care au acum "pensii nesimtite" vor ramane cu ele pentru ca un drept
castigat printr-o lege nu poate fi luat, principiul fiind unul constitutional, sustin surse judiciare. 
  
  Pentru a afla cati sibieni au pensii "indestulate", dar si cat plateste Casa Judeteana de Pensii Sibiu pentru
cei 104.489 pensionari din judet, am stat de vorba cu directoarea institutiei, Elena Cernea. 
  
  Mentionam ca toate datele exprima realitatea de la 31 decembrie 2010. 
  
  Cea mai mare pensie, in suma de 17.012 lei brut, este platita unui fost magistrat. De pensie de serviciu,
in judetul Sibiu, beneficiaza 51 de fosti magistrati. Pensia acestora variaza intre 2.386 lei si 17.000 lei. 
  
  in topul pensiilor mari, cu sume brute intre 3.000 si 10.000 lei, se afla 79 de pensionari din mai multe
domenii (Justitie, Interne, SRI, Aviatie, Armata etc). Urmeaza 22.844 de pensionari cu pensii brute
cuprinse intre 1.000 si 3.000 lei. Evidentele CJP Sibiu releva in continuare urmatoarea situatie: 9.282
pensionari cu pensii cuprinse intre 900-1.000 lei, 10.374 pensionari cu pensii brute intre 800 si 900 lei,
10.887 pensionari cu pensii intre 700-800 lei, 10.851 pensionari cu pensii intre 600-700 lei, 10.835
pensionari cu pensii intre 500-600 lei si 9.911 pensionari cu pensii intre 400-500 lei. 
  
  775 lei - media pensiei in judetul Sibiu 
  
  Marea masa a pensionarilor fara privilegii, adica peste 65.000 de oameni, supravietuiesc traiului de
fiecare zi cu pensii obisnuite, dupa cat au muncit si cotizat. Valoarea pensiei medii in judetul Sibiu, la
aceasta data, este de 775 lei. in luna decembrie 2010, au beneficiat de pensie sociala 6.684 persoane.
Directoarea Elena Cernea declara ca in anul 2010, Casa Judeteana de Pensii Sibiu a platit pensii pentru
104.489 pensionari, in valoare totala de 981.512.632 lei. Din bugetul asigurarilor sociale, au fost achitate
pensii in valoare de 930.261.664 lei. De aceste pensii au beneficiat pensionarii care au achitat CAS-ul
de-a lungul perioadei in care au muncit. in afara acestei categorii de pensionari, mai sunt si cei platiti din
bugetul de stat (pensionarii agricultori) si pensionarii beneficiari ai unor legi speciale (detinuti politici,
magistrati, revolutionari, veterani etc.). Acestia isi primesc drepturile cuvenite tot prin Casa Judeteana de
Pensii Sibiu, care in anul trecut a efectuat urmatoarele plati: 38.009.430 lei pentru agricultori si
13.241.534 lei pentru detinuti politici si magistrati (in ordine 6.984.009 lei, respectiv 6.257.529 lei - s.n.).

  
  Indemnizatii mari si pentru revolutionari 
  
  in judetul Sibiu sunt declarati 339 beneficiari ai Legii 341/2004 a recunostintei fata de eroii martiri si
luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989. Acestia primesc, conform
legii, o indemnizatie reparatorie egala cu salariul mediu brut pe economie avut in vedere la elaborarea
bugetului asigurarilor sociale (in anul 2010 - 1.836 lei). Acestei indemnizatii i se poate adauga si o
indemnizatie lunara, de 60% din acelasi salariu mediu brut pe economie, ceea ce face ca veniturile
revolutionarilor sibieni sa poata ajunge si la 4.131 lei, conform evidentelor CJP Sibiu. La aceste
indemnizatii, legal, se adauga si pensia calculata conform Legii 19/2001 pentru fiecare revolutionar cu
carte de munca. 
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