
Un sfert din sibieni, cu dosarele de pensie in pericol
Arhiva Casei Judetene de Pensii a devenit neincapatoare pentru cele peste 100.000 de dosare de pensii
existente, conditiile de pastrare punand in pericol integritatea lor. In curand acestea ar putea fi mutate in
spatiile Armatei din apropierea Muzeului in aer liber din Dumbrava Sibiului sau in adapostul civil din
subsolul cladirii Dioda, de pe strada Calea Dumbravii. 
  
  
  In prezent, Casa Judeteana de Pensii Sibiu are in pastrare in jur de 112.000 de dosare de pensii. Practic,
un sfert din populatia judetului Sibiu figureaza in acte ca pensionara, iar intreaga vechime in munca este
atestata prin dosarele din arhiva CJP Sibiu. Problema este ca in timp, spatiile de depozitare au devenit
insuficiente, conditiile de pastrare afectand integritatea dosarelor. Au aparut chiar zvonuri ca apa de
ploaie ar ajunge in aceste spatii si ar deteriora actele. Zvonurile sunt infirmate de directoarea Casei de
Pensii, Elena Cernea, insa nu si conditiile grele din arhive. " Nu prea mai este loc deloc in aceste spatii.
Unele dosare le mai tinem si prin birouri, este o problema destul de grava cu care ne confruntam de ani de
zile. Dosarul de pensie este viata omului, trebuie sa facem ce putem pentru a le pastra`, a declarat Elena
Cernea.
  
  
  
  Situatia grava a spatiilor de depozitare din subsolul cladirii Dioda de pe strada Calea Dumbravii este
confirmata si de directorul Inspectoratului Teritorial de Munca Sibiu, Francisc Torok. Arhivele ITM-ului
se afla in vecinatatea celor de la Pensii iar modul de pastrare este unul similar. Torok are si o propunere
pentru remedierea problemei, propunere prezentata inclusiv prefectului Horatiu Racuciu. " In spatiile
Armatei din Padurea Dumbrava exista cred ca vreo 20 de incaperi neutilizate, care ar putea oferi conditii
foarte bune de arhivare. Daca s-ar putea ajunge la o intelegere cu proprietarii spatiilor de acolo consider
ca Sibiul ar putea scapa de problema arhivarii documentelor`, a declarat si Francisc Torok.
  
  
  
  Propunerea directorului ITM a ajuns la urechile prefectului, care a promis ca o va analiza, totodata
acesta venind cu o alternativa la solutionarea acestei probleme. Horatiu Racuciu crede ca ar trebui
utilizate toate spatiile din subsolul cladirii Dioda. " In subsolul cladirii de pe Calea Dumbravii mai sunt
spatii neutilizate. In proiectul initial al cladirii era prevazut un adapost de protectie civila acolo, adapost
care nu s-a mai realizat. Cred ca acele spatii ar trebui folosite`, a declarat si prefectul Racuciu.
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  Conform datelor Casei Judetene de Pensii Sibiu, la data de 31 octombrie 2010, in judetul Sibiu erau
inregistrati exact 107. 636 de pensionari. Numarul lor a inceput sa creasca in prima jumatate a acestui an,
in luna mai 2011 depasind 112.000. Din numarul total al pensionarilor, 68.000 sunt persoane care au atins
limita de varsta, 21.000 sunt pensionati pe caz de boala si aproape 4.000 sunt veterani de razboi.
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