
Topul "vorbaretilor" bugetari
Institutiile publice din Sibiu au vorbit la telefon de 14 miliarde de lei vechi intr-un an. Spitalul vorbeste
intr-o luna la telefon cat Protectia Consumatorilor intr-un an, in timp ce Politia vorbeste aproape cat
Spitalul si Primaria la un loc. Toti sefii de institutii sustin ca functionarii nu vorbesc pe banii statului in
interes personal.
  Inca din timpurile stravechi, comunicarea a jucat cel mai important rol in societate. Pe masura ce
omenirea a progresat, au progresat si mijloacele de comunicare, de la rotocoalele de fum ale indienilor, la
gornistii secolului al XIX - lea; de la sunetele de toba din jungla africana, la scrisorile trimise prin
porumbei voiajori, apoi la miraculosul telefon, iar la sfarsitul secolului XX la indispensabilul Internet si
telefon mobil. Comunicarea de azi implica insa si costuri. SIBIANUL a facut un top al celor mai
"comunicative" institutii bugetare si a aflat unde vin cele mai piperate facturi, care sunt functionarii cei
mai stransi la punga, dar si cine incaseaza facturile bugetarilor.
  Politia e pe podium
  
  In topul celor mai "vorbarete" institutii publice conduce detasat Inspectoratul Judetean de Politie.
Politistii din cele 53 de posturi, 9 orase si 2 municipii au incins liniile Romtelecom anul trecut in valoare
de 3,7 miliarde de lei vechi, (peste 100.000 de euro), in timp ce pentru telefonia mobila Connex s-a
cheltuit modesta suma de 43,6 de milioane de lei vechi. In prima luna a anului 2006, facturile
telefoanelor fixe si mobile ale Politiei au depasit 360 de milioane de lei vechi. 
  
  Chiar daca sumele par foarte mari, inspectorul sef al Politiei din Sibiu spune ca ele sunt justificate, dat
fiind numarul foarte mare de angajati. "Se vorbeste atat cat trebuie, tinand cont de numarul mare de
angajati pe care ii avem. Fiecare unitate are un numar de impulsuri, iar ceea ce se depaseste, se plateste",
a declarat, pentru SIBIANUL, comisarul Mircea Vasile Bargoz. Inspectorul sef este de parere ca angajatii
Politiei nu vorbesc in interes personal pe banii statului, pentru ca, spune el, "se face verificarea facturilor
telefonice. Telefoane se pot da catre alte posturi de politie, dar si pentru a cita o persoana, conform
Codului Penal, dar totul trebuie justificat", mai spune Bargoz. Pentru ca, pe viitor, sa nu se mai gaseasca
in fruntea unui astfel de top, Mircea Vasile Bargoz s-a gandit la un sistem care sa permita micsorarea
costurilor telefonice. "Asa cum avem o retea proprie de net, vrem sa gasim un sistem intertelefonic pentru
ca toti angajatii din judet sa vorbeasca mai ieftin cu colegii" spune increzator seful politistilor sibieni.
  
  Cinci telefoane pentru un pix
  Locul doi in top este ocupat de Spitalul Clinic Judetean, care a vorbit anul trecut de aproape 2,1 miliarde
de lei vechi, dintre care 1,8 miliarde i-a incasat Romtelecomul, iar restul s-au dus la Orange. Spitalul
Judetean vorbeste, in medie, intr-o luna mai mult decat vorbeste Oficiul Judetean pentru Protectia
Consumatorilor din Sibiu intr-un an. Cum toate au explicatia lor, directorul administrativ al celei mai
mari unitati spitalicesti din judet este de parere ca valoarea facturilor telefonice pe care le are spitalul nu
este exagerat de mare. "Suntem o institutie care lucreaza la o capacitate foarte mare, avem peste 1600 de
angajati. Se consuma foarte mult chiar si pe partea administrativa, pentru ca pentru orice, chiar si pentru
un pix, trebuie sa facem licitatie. Trimitem la cel putin cinci firme cerere de intentie pe fax pentru orice
produs de care este nevoie", a declarat, pentru SIBIANUL, directorul administrativ al Spitalului Clinic
Judetean, Horatiu Cojocaru. 
  Conducerea spitalului nu exclude faptul ca personalul medical foloseste telefonul si pentru convorbiri in
interes personal, dar este de parere ca fenomenul este rar intalnit. "Liniile directe, altele decat cele prin
centrala sunt la sefii de sectie si la directori. Daca altcineva cere un numar de iesire prin centrala, trebuie
sa dea lamuriri: al cui e numarul si de ce suna la acel numar. Nu se poate suna oricum", mai spune
Cojocaru.
  
  Primaria pe locul III, urmeaza Finantele
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  Desi ne-am fi asteptat ca edilii Sibiului sa vorbeasca cel mai mult pe banii contribuabililor, angajatii
primariei au spus "Alo" in 2005 in valoare de 1.75 de miliarde de lei vechi, atat pe fix, cat si pe mobil. Cu
alte aproape 260 de milioane de lei vechi, cat au fost facturile la Romtelecom, Orange si Mobifon in
ianuarie 2006, Primaria Municipiului Sibiu se claseaza pe locul 3, in topul celor mai "comunicative"
institutii publice. In ciuda faptului ca se claseaza pe acest loc intr-un top al institutiilor comunicative,
membrii biroului de presa al Primariei sunt de cele mai multe ori de negasit pe telefoanele fixe si mobile,
platite din banii statului.
  
  Locul 4 a fost ocupat de Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Sibiu. Functionarii de la
Finante au vorbit in anul 2005 in valoare de 1,4 miliarde de lei vechi, cu o medie lunara de peste 120 de
milioane care s-au intre Romtelecom si Orange. In luna ianuarie 2006, angajatii de la Finante au vorbit
mai putin. Valoarea telefoanelor fixe si mobile a fost de numai 109 milioane, cu cateva milioane bune sub
media lunara a anului 2005. 
  
  Limitati la cinci minute
  Cum face Directia de Sanatate astfel incat sa aiba costuri telefonice foarte mici? Ei bine, dupa cinci
minute de convorbire, telefonul se inchide automat. Functionarii de la DSP au vorbit in anul 2005 pe
liniile Romtelecom in valoare de 306 milioane de lei vechi, iar pe mobil in valoare de 32 de milioane de
lei. In luna ianuarie a anului 2006, functionarii DSP Sibiu au vorbit de aproape 30 de milioane de lei, iar
pe mobil de putin peste doua milioane de lei. Explicatia faptului ca DSP este printre institutiile care
vorbesc putin este ca orice convorbire facuta in afara celor din cabinetele directorilor este intrerupta
automat dupa 5 minute. "In afara restrictionarii minutelor de convorbire, accesul este limitat spre
interurban si mobil. De asemenea, in masura in care se poate, folosim mail-ul in locul telefonului", a
declarat, pentru SIBIANUL, dr. Simona Berariu, purtator de cuvant al DSP Sibiu.
  
  Cod de acces la Pensii
  Mai putin decat DSP plateste Casa de Pensii Sibiu. Fiecare functionar din unitate are un cod de acces pe
care il poate folosi, dar numai prin centrala. Acest cod ii da dreptul sau nu sa sune intr-un anumit loc. "De
exemplu, unii au voie numai in municipiu, iar altii in tot judetul, in functie de codul pe care il au", a
declarat, pentru SIBIANUL, Mircea Manea, director executiv adjunct la Casa de Pensii Sibiu. Mircea
Manea este convins ca angajatii nu vorbesc in interes personal, iar daca o fac, suma este insignifianta.
Chiar daca nu i se pare ca suma facturilor pe anul 2005 si prima luna din 2006 ar fi foarte mare, Mircea
Manea spune ca institutia nu isi permite sa depaseasca cu foarte mult plafonul de aproximativ 25 de
milioane lunar. Tocmai de aceea, in institutie exista doar un abonament de telefon mobil, pentru care in
luna ianuarie s-au platit 760.000 de lei vechi.
  
  Bip la sefu'
  La Oficiul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Sibiu doar seful suna de pe mobil. Colegii
inspectori au cartele. Pentru orice se intampla in teren, inspectorii dau bip la sef, apoi sunt sunati si
raporteaza neregulile. In felul acesta, valoarea convorbirilor telefonice este foarte mica. Cu doar 125 de
milioane de lei cheltuite in 2005, OPC este pe ultimul loc in topul realizat de SIBIANUL. Cu toate
acesea, directorul Ilie Mitea considera facturile destul de mari. "Mi se par mari facturile, normal.
Cheltuiesc cu telefonul mai mult decat cu gazul si energia electrica la un loc. Am interzis telefoanele catre
mobilele celor reclamati. Avem un singur telefon cu iesire pe mobil si acela este la mine in birou", afirma
Ilie Mitea. Cat despre telefoanele in interes personal, directorul este cat se poate de ingaduitor: "si eu imi
sun nevasta. Toti care au un telefon, in orice institutie, eu cred ca il folosesc si in interes personal, dar
destul de putin", este de parere Mitea. 
  
  Inaintea OPC-ului s-au clasat Prefectura si Consiliul Judetean. Surprinzator, desi la valoarea
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convorbirilor telefonice din 2005, Consiliul Judetean intrece Prefectura cu circa 100 de milioane de lei
vechi, in luna ianuarie, oamenii Prefecturii au vorbit cu 20 de milioane mai mult decat functionarii CJ.
  
  Un calcul simplu al facturilor telefonice fixe si mobile ale celor 12 institutii publice intrate in top arata
ca anual la Sibiu se cheltuie din bugetul statului pe telefoane aproape 14 miliarde de lei vechi, adica
400.000 de euro. 
   
  Topul comunicarii
  1. Inspectoratul de Politie al Judetului Sibiu 414.327 lei RON (4.143.270.000 lei ROL)
  2. Spitalul Clinic Judetean 225.543 lei RON (2.255.430.000 lei ROL)
  3. Primaria Municipiului Sibiu 204. 471,66 lei RON (2.044.716.600 lei ROL)
  4. Directia Generala a Finantelor Publice 155.916 lei RON (1.559.160.000 lei ROL)
  5. Consiliul Judetean 82.161 lei RON (821.610.000 lei ROL)
  6. Prefectura 68.573,89 lei RON (685.738.900 lei ROL)
  7. Agentia Regionala de Protectie a Mediului Sibiu 63.879 lei RON (638.790.000 lei ROL)
  8. Inspectoratul scolar Judetean 39. 823,12 lei RON (398.231.200 lei ROL)
  9. Directia de Sanatate Publica 37.057 lei RON (370.570.000 lei ROL)
  10. Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca 34.268 lei RON (342.680.000 lei ROL)
  11. Casa Judeteana de Pensii 31.274 lei RON (312.740.000 lei ROL)
  12. Oficiul Judetean pentru Protectia Consumatorilor 13.849,67 lei RON (138.496.700 lei ROL)
  
  Se poarta Connex si Romtelecom
  Chiar daca, la nivel national, diferenta dintre utilizatorii Connex si utilizatorii Orange este de aproape un
milion de numere, la Sibiu aceasta este de numai 19 numere in randul celor 12 institutii publice
chestionate. Cu 82 de utilizatori Connex, fata de 63 Orange, SC Mobifon SA a castigat piata institutiilor
publice din Sibiu. Acest lucru a fost posibil mai ales datorita Primariei Sibiu, care a renuntat la
contractele cu SC Orange Romania SA si cu Zapp, fapt ce a dus la castigarea unui client important pentru
Mobifon. Primaria motiveaza schimbarea operatorilor de telefonie prin deficientele pe care le aveau
ceilalti operatori, dar mai ales prin tarifele mult mai mici in grup oferite de operatorul Connex -
Vodafone. 
  In privinta telefoniei fixe, Romtelecom detine monopolul in institutiile publice, cea mai mare parte din
suma totala a topului fiind incasata de aceasta companie.
  
  Telephon, voce departe
  In 1876, Alexander Graham Bell cere brevetul de inventie pentru telefon. 
  Telefonul (derivat din cuvintele grecesti "tele", care inseamna "departe" si "phon" care inseamna
"voce") este un aparat de telecomunicatie care transmite conversatiile prin intermediul unor semnale
electrice. Aparatul este atribuit inventatorului Alexander Graham Bell, iar primul telefon a fost construit
la Boston, Massachusetts, in 1876. Totusi, se prezuma ca inventatorul italian Antonio Meucci a fost cel
care a inventat aparatul in 1849, iar in septembrie 2001, acesta a fost creditat in mod oficial de Congresul
american cu inventarea telefonului, in locul lui Alexander Graham Bell. Potrivit altor surse, telefonul a
fost inventat de Philip Reis in 1860, dar din cauza unei traduceri gresite a cuvantului german "Telephon",
inventia sa a fost considerata doar un predecesor al telefonului lui Bell.
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