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EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI 

INDICATORI Tendinţa. 
Generală

Ultima 
evoluţie

Nov 
2001

Oct 
2001

Sep 
2001

Aug 
2001 

Iul 
2001

Iun 
2001

May 
2001

Apr 
2001

Mar 
2001

Feb 
2001

Ian  
2001 

Creştere PIB (trimestrial analizată) %   5.1   4.8   

Devalorizarea leului, % 1.67 1.81 1.40 1.42 1.59 1.41 1.91 2.35 1.87 2.06 2.26 

Inflaţia, % 2.7 2.4 1.9 2.2 1.3 1.6 1.7 2.7 2 2.3 3.7 

Producţia industrială, % evoluţie -0.5 -1.7 0.2 -5.3 7.6 -3.4 11.4 4.1 4.9 

Deficit comercial, FOB/CIF (milioane US$) 508.5 145.4 198.1 272 294 484 447 228 334 260 

Rata şomajului, % 7.7 7.8 8.1 8.4 8.8 9.3 9.9 10.4 10.8 10.8 

Număr de angajaţi (,000) 4,551.7 4,546 4,542 4,530 4,521 4,485 4,467 4,448 4,414 

Salariu net, % evoluţie  
(Ian 2001 = 104 US$) 

− 2.7 -0.3 0.4 2.6 0.6 -5.7 5.1 6.7 -7.2  

Creşterea cifrei de afaceri a companiilor străine 
din România (KPMG sondaj trimestrial), % 

 65* 60 55   

Neîncrederea în lumea exterioară, (de acord cu 
„Nici o organizaţie internaţională precum FMI 
sau UE n-ar trebui să spună românilor cum să-şi 
conducă ţara”) % 

53.3  56   

Încrederea în Guvern (actualul guvern poate 
îmbunătăţi situaţia) (sondaj BOP), % 

49.1 47.4 48** 46 57  

Pesimism, % 
(Ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită) 

− 48 42.8 44** 54 52 54 53 

Bunăstare subiectivă, % 
(trăiesc mai bine decât anul trecut) 

− 22.5 18.7** 19 16 18 17 

 

* previziune  ** exclusiv pentru populaţia urbană 
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P E  S C U R T  
 

Indicatorii din ultima lună anunţă o tendinţă îngrijorătoare a economiei 
româneşti: inflaţia este în creştere şi s-a înregistrat cel mai mare deficit 
comercial din acest an - de peste trei ori mai mare în octombrie faţă de 
septembrie.  

Secţiunea Regional a reportului explică de ce rezultatele recentelor alegeri 
prezidenţiale din Bulgaria nu vor avea un efect semnificativ asupra procesului 
de integrare în UE al vecinilor de la sud. Analiza ultimului set de rapoarte de 
ţară ale Comisiei Europene demonstrează din nou că există un cerc vicios 
între ritmul scăzut al creşterii, nivelul redus al investiţiilor şi prognozele 
pesimiste ale Comisiei - care descurajează posibilii investitori străini în zonă şi 
devin astfel predicţii auto-confirmate. În cazul României şi Bulgariei, acest 
cerc vicios poate fi spart doar de un angajament ferm din partea UE de a 
integra cele două ţări într-un viitor nu foarte îndepărtat.  

Secţiunea Politic şi Legal continuă analiza raportului Comisiei Europene şi 
dă un avertisment în privinţa politicilor de media în România. Setul de 
indicatori urmăriţi prin sondaje arată de asemenea că nemulţumirea generală 
este în creştere.  

Secţiunea Social ia în considerare efectele adoptării bugetului de stat pe 2002 
în ceea ce priveşte sindicatele. Chiar dacă acestea sunt nemulţumite de 
aparenta incapacitate a guvernului de a pune în practică anumite promisiuni 
de la începutul mandatului, potenţialul distructiv al acestor stări de spirit este 
în scădere, deoarece liderii de sindicate au mai mult de câştigat cooperând cu 
guvernul decât dintr-o confuntare cu acesta. Secţiunea include o analiză 
specială a situaţiei din Valea Jiului, unde sărăcia extremă ameninţă serios 
stabilitatea socială iar măsurile active de ocupare a forţei de muncă au dat 
rezultate dezamăgitoare. 

În fine, secţiunea Economic analizează efectele introducerii Euro asupra 
economiei româneşti. Autorii afirmă că ar fi contraproductivă legarea prea 
strânsă a leului de Euro înainte de integrarea României în UE. De asemenea, 
această secţiune se concentrează asupra politicilor agricole şi rămânerii în 
urmă în programul Sapard.  
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Bugetul pe 2002 a declanşat mişcări sociale, însă 
sindicatele au propria agendă complexă şi nu 
reprezintă în orice condiţii o ameninţare pentru 
guvern. Cu toate acestea, există zone de 
concentrare a sărăciei precum Valea Jiului unde 
problemele pot scăpa de sub control.  

TENDINŢE: PROTESTELE SOCIALE ŞI AGENDA 
SINDICATELOR 

 

De Sorin Ioniţă 

La sfârşitul lui noiembrie guvernul român a avut de făcut faţă unui val 
neaşteptat de proteste publice organizate de principalele centrale sindicale. A 
surprins nu atât intensitatea acestora (nu foarte mare), ci baza foarte largă a 
mişcărilor: diverse ramuri industriale, sectorul public, educaţia, sănătatea. SAR 
a organizat un focus grup cu câţiva lideri sindicali importanţi pentru a analiza 
motivaţiile şi intenţiile partenerilor sociali în viitorul apropiat.  

Surse ale nemulţumirii: 

Două cauze principale au fost menţionate de majoritatea interlocutorilor, 
indiferent de sectorul de activitate pe care îl reprezentau: 

• Guvernul a încălcat acordul social semnat cu sindicatele la preluarea 
mandatului 

• Bugetul pe 2002, acuzat că ar fi ori prea auster, ori că ar conţine 
prevederi incoerente în anumite privinţe (de exemplu, liderii sindicali 
s-au referit la arieratele marilor întreprinderi de stat) 

 
SOCIAL 
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În afară de asta, o sumă de alte probleme au fost ridicate de un sindicat sau 
altul, precum cea a salariului minim (considerat prea scăzut) sau reforma 
sistemului de pensii, care limitează beneficiile asociate cu categoriile speciale 
de muncă şi urcă vârsta de pensionare la 65 de ani (bărbaţii). 

Însă prima chestiune menţionată mai sus merită o atenţie specială, pentru că 
semnalează generalizarea unei stări de lucruri îngrijorătoare: acorduri sociale 
cuprinzătoare sunt negociate şi semnate chiar dacă partenerii ştiu din prima 
clipă că sunt nefezabile şi nu vor fi duse la îndeplinire. După cum s-a văzut, 
sindicatele erau conştiente că guvernul nu va putea pune în practică 
prevederile pactului din primăvară, însă avea nevoie de încheierea acestuia 
într-un moment delicat al negocierilor cu FMI. "A fost o campanie de PR 
bine orchestrată, toţi ştiau din start că acordul e nerealist", a declarat unul din 
liderii prezenţi. Cu toate acestea sindicatele au marşat la idee, deoarece 
"campania de PR era în acelaşi timp şi una a sindicatelor" - cu alte cuvinte, şi 
ele au din când în când nevoie să fie implicate în evenimente la nivel înalt 
pentru a putea arăta membrilor că sunt active, au acces la punctele de decizie, 
şi să-şi păstreze astfel legitimitatea. 

Întrebaţi dacă în 2002 vor semna din nou un acord social dacă guvernul vine 
cu aceleaşi promisiuni nerealiste, liderii sindicali au dat răspunsuri diplomatice: 
în general, depinde de promisiunile aflate pe masa de discuţii - însă în general 
răspunsul este mai curând afirmativ. Se pare că a fi parte în procesul de negociere 
aduce avantaje pe termen lung, iar rezultatele negocierii contează mai puţin. Guvernul 
poate să ia aminte. Mai mult decât atât, protestele recente n-au avut loc în 
august, data-limită de implementare a multor prevederi din acordul social, ci 
în octombrie-noiembrie, când a fost finalizat şi dat publicităţii proiectul de 
buget pe 2002. Ceea nu face decât să întărească ideea că motivul central îl 
constituie împărţirea resurselor. Pe de altă parte, de vreme ce pentru prima 
oară după 1990 bugetul a fost depus în termen legal la Parlament, Guvernul 
are un motiv de îngrijorare mai puţin primăvara viitoare. Evenimentele recente 
demonstrează că în România protestul social organizat urmează într-adevăr îndeaproape 
ciclurile bugetare.  

Cum trebuie reacţionat la cererile sindicatelor 

Când au loc acţiuni sindicale de amploarea celor din această tomană, există o 
sumă întreagă de probleme care apar pe agenda publică de discuţie. Ele pot fi 
împărţite în două mari categorii. 

Întâi, politicile reformiste ale guvernului au declanşat opoziţia celor direct 
implicaţi în sectoarele respective, mulţi dintre aceştia temându-se că vor avea 
de pierdut în uma schimbărilor. Asta se întâmplă pretutindeni în lume, numai 
că amploarea şi ritmul reformelor într-o ţară ex-comunistă face ca probleme 
să fie mult mai vizibile.  

• Sindicatele din educaţie nu agreează taxele de studii – şi, în general, au 
rezerve faţă de ideea că şcolile şi universităţile trebuie să se 
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autofinanţeze prin contribuţii strânse de la beneficiari, suplimentar 
faţă de banii primiţi de la buget. În mod similar, ele se opun şi 
descentralizării învăţământului primar şi secundar, deoarece o dată 
responsabilitatea trecută în sarcina administraţiilor locale, coordonarea 
confederală având ca nucleu Bucureştiul ar fi mult mai dificilă. În 
general, sindicatele nu vor să discute cu altcineva în afara membrilor 
cabinetului sau cu înalţii funcţionari din Ministerul de Finanţe (au 
sugerat chiar câteva nume care ar fi acceptabile) şi resping în principiu 
orice fel de raţionalizare făcută pe criterii economice (fuzionări de 
şcoli, spitale, etc).  

• Actualul sistem de pensii PAYG ('pay-as-you-go') constituie o bombă 
cu ceas. Rezolvarea situaţiei presupune reformarea sa urgentă, plus 
introducerea unor componente private. Toată lumea este de acord că 
şi actualul nivel indecent de scăzut al pensiilor este nesustenabil pe 
termen lung, vârsta medie de pensionare mult prea scăzută iar 
sistemele de pensii anticipate, medicale şi de handicap permeabile la 
fraudă. 

• Privatizarea trebuie neapărat urgentată, dar teama de consecinţe 
sociale încă prevalează în întreprinderile mari de stat. Este de înţeles 
că liderii de sindicat încearcă să-şi protejeze membrii afiliaţi, însă 
adesea merg prea departe şi se amestecă în procesul de management 
cu efecte contraproductive (vezi sub-secţiunea Focus referitoare la 
Valea Jiului), împiedică privatizările (cazul Semănătoarea) sau cel puţin 
încearcă s-o facă, fiind în acelaşi timp implicaţi în diverse aranjamente 
de decapitalizare a companiilor (Sidex).  

Chiar atunci când sindicatele vin cu pretenţii nerezonabile, guvernul n-are altă 
cale decât să ţină partenerii sociali angajaţi în negocieri, în timp ce încearcă să-
şi promoveze gradual politicile. Contrar a ceea ce se crede îndeobşte, 
sindicatele în România nu sunt foarte puternice, iar singura alternativă la 
protestele industriale organizate o constituie revoltele urbane necontrolate. 
Guvernul trebuie să încerce să explice mai bine planurile sale de reformă 
publicului larg, care este principalul lor beneficiar, şi să ralieze astfel 
majoritatea tăcută în sprijinul acţiunilor de reducere a alocărilor sociale 
vicioase. 

În al doilea rând, sindicatele ridică uneori obiecţii rezonabile care merită 
analizate mai îndeaproape, chiar dacă soluţiile pe care le propun ele nu sunt 
totdeauna cele corecte. 

• Salariile, în cea mai mare parte a sectorului public, sunt foarte mici, 
ceea ce descurajează profesionalizarea administraţiei şi subminează 
capacitatea guvernului de a genera şi aplica politici. Constrângerile 
bugetare sunt severe iar actualul acord cu FMI limitează strict 
politicile salariale. Este vina exclusivă a guvernelor româneşti faptul că 
n-au avut niciodată o strategie de restructurare a aparatului de stat şi 
de raţionalizare a cheltuielilor. S-au făcut (sau s-au discutat) din când 
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în când reduceri generale de personal, într-un procent mai mult sau 
mai puţin uniform aplicat tuturor instituţiilor publice, indiferent de 
relevanţa misiunii lor sociale sau performanţa demonstrată – şi chiar şi 
aşa tendinţa a fost abadonată mai târziu prin noi angajări. Instituţii 
publice răsar în tot locul precum ciupercile după ploaie şi pentru 
foarte puţine dintre ele s-a pus problema desfiinţării în momentul în 
care misiunea lor e îndeplinită. Nu e deci de mirare că banii de salarii 
sunt puţini. O schemă prost definită şi scăpată de sub control de 
distribuire a 'cupoanelor de masă' a atins proporţii naţionale şi a 
devenit o modalitate prin care angajatorii publici şi privaţi evită 
impozitarea – încă un exemplu al incapacităţii guvernului român de a 
stabili priorităţi sociale reale şi a dirija resursele publice drămuite către 
cei care au într-adevăr nevoie de ele (o analiză a schemei cupoanelor 
de masă într-un număr viitor). Este nevoie de intervenţie urgentă 
pentru a rezolva aceste probleme şi a nu lăsa în mâna sindicatelor 
(încă) un instrument de atac. 

• Confruntate cu alternativa unor taxe şi impozite ridicate, pentru a 
menţine actualul nivel al serviciilor sociale asigurate de stat, sau cu 
scăderea acestora plus reducerea nivelului beneficiilor, sindicatele din 
România, spre deosebire de cele din Vest, nu au o poziţie foarte 
fermă. Impozitarea ridicată este foarte nepopulară astăzi în toată 
lumea fostă comunistă, însă şi obişnuinţa cu protecţia socială este bine 
înrădăcinată. Liderii de sindicate acceptă că politicile pro-business 
trebuie să aibă prioritate, IMM-urile trebuie încurajate iar economia 
are nevoie de investitori străini. Dar cum ar putea fi atinse simultan 
toate aceste priorităţi, nimeni nu ştie sigur. Guvernul ar trebui să 
explice cu sinceritate această dilemă publicului larg şi să încerce să 
ajungă la o soluţie de compromis asumată explicit, cu legitimitate 
socială. Actual discurs, făcând de multe ori referiri la formule-minune 
de combinare a impozitării scăzute cu beneficiile sociale generoase, 
reprezintă doar auto-amăgire. Este posibil ca pe termen lung 
reformele fiscale să genereze venituri publice ceva mai mari la nivele 
ale taxării mai reduse. Dar rezultatele nu sunt niciodată sigure, creează 
aşteptări periculoase în rândul publicului şi oferă protestatarilor noi 
puncte de atac. 

• Când se face privatizarea unei mari întreprinderi de stat cu un 
investitor străin, e mai bine ca sindicatele să fie implicate de la bun 
început în proces şi să semneze clauzele sociale ale contractului. 
Aceasta este de fapt una din revendicările lor curente. În ultimii ani 
am văzut că privatizările făcute transparent au creat situaţii mai stabile 
şi au evitat conflictele deschise. Sidex poate fi un exemplu pentru aşa 
ceva, iar Reşiţa studiul de caz pentru cum nu trebuie procedat. Chiar 
atunci când perioada de graţie a expirat iar noii proprietari sunt în 
drept să înceapă concedierile (Dacia-Renault, în curând), situaţia este 
mult mai puţin dramatică pentru că procesul este previzibil, oamenii 
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au avut o perioadă lungă de timp la dispoziţie pentru a-şi ajusta 
aşteptările şi comportamentul, iar guvernul poate evita să fie implicat.  

Ideea că reducerile de personal, privatizările şi realocarea resurselor sociale 
către destinaţii mai eficiente trebuie cumva ascunse de ochii sindicatelor este 
contraproductivă. Poate funcţiona într-un caz sau două; partenerii sociali se 
pot dovedi de multe ori obstrucţionişti sau prost informaţi, şi pot încerca să 
blocheze agenda de politici a guvernului. Dar într-o democraţie, procesele 
sunt tot atât de importante ca şi rezultatele lor. Nu există altă cale pentru a 
încuraja învăţarea şi maturizarea socială, şi de a evita conflictele deschise, în 
afara transparenţei şi consultării celor implicaţi atunci când se iau decizii. 

Probleme în construcţia sindicală 

Confederaţiile sindicale româneşti nu au învăţat încă să-şi joace rolul în 
negocieri normale, tripartite. De fapt, au foat foarte puţine ocazii când 
patronatele au luat parte la negocieri importante având statul doar în postură 
de mediator – aşa cum spune teoria. În realitate, cele mai multe conflicte de 
muncă din România opun angajaţii statului (ca patron). Până la urmă, avem 
de-a face cu acţiuni în interiorul sectorului public la care restul societăţii asistă 
de pe margine. În plus, guvernul este un patron de o factură cu totul specială, 
deoarece cu cât firma în chestiune este mai mare, cu atât consideraţiile de 
politică generală tind să prevaleze asupra celor local economice sau chiar 
sociale. Până când majoritatea industriei grele nu va fi privatizată, guvernul 
român va continua să fie în poziţia incomodă de jucător şi arbitru, iar 
sindicatele vor exploata acest fapt şi îl vor pune mereu în defensivă.  

Chiar dacă există motive întemeiate pentru ca guvernul şi sindicatele să 
sacrifice geometria ideilor pentru a avea un pact social, indiferent cum arată 
acesta, practica de a semna acorduri neimplementabile nu trebuie împinsă 
prea departe. Pe termen lung, ea poate delegitimiza ambele părţi iar muncitorii 
nemulţumiţi pot recurge la acţiuni violente, scurt-circuitând canalele de 
comunicare instituţionalizate. 

În fine, ar fi bine ca liderii de sindicali să cedeze mai puţin la tentaţia cooptării 
de către partidele la putere, indiferent care sunt acelea. Dacă sindicatele încep 
să fie privite ca şcoli de cadre pentru partide, legitimitatea lor va fi 
compromisă grav. Argumentul funcţionează şi în direcţia cealaltă: guvernul nu 
trebuie să încerce să colonizeze complet mişcarea sindicală, oricum şubredă şi 
abia la începutul profesionalizării. Fără un partener credibil de discuţie care să 
fie şi altceva decât un alter ego, tensiunile sociale vor fi mult mai greu de 
dezamorsat.  
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STUDIU DE CAZ: VALEA JIULUI 
 

Analiza noastră încercă să identifice eventualele surse de tensiune pe termen 
mediu sau scurt pornind de la o abordare economico-socială care a luat în 
calcul indicatori zonali precum şi potenţialele probleme care s-au întrevăzut în 
urma unor seturi de interviuri nestructurate cu personale implicate în 
activitatea din zonă. 

Scurt istoric 

Situaţia din Valea Jiului a generat în toţi anii de după 1991 grave probleme 
economice şi sociale. Pe fondul pierderilor economice generate de Compania 
Naţională a Huliei şi de companiile sau regiile autonome pe care acesta le-a 
moştenit, situaţia socială şi economică a minerilor s-a agravat şi de fiecare dată 
când au existat probleme fie cu plata salariilor fie legate de privilegiile 
economice de care beneficiau, mişcările sindicale au fost foarte puternice, nu 
de puţine ori dincolo de orice limită legală („mineriadele”). Acest 
comportament a făcut ca zona să fie considerată dificilă şi prea puţin deschisă 
unui mediu de afaceri favorabil, aşa încât, chiar dacă a fost declarată zonă 
defavorizată din 1998, puţine firme au încercat să beneficieze de facilităţile 
obţinute prin acest statut. În consecinţă, a rămas mono-industrială, 
dependentă de minerit în ceea ce priveşte locurile de muncă şi activităţile 
economice. 

În 1997  fostul guvern de centru-dreapta a încercat să rezolve situaţia din 
minerit printr-un program de restructurare şi disponibilizări masive de 
personal. Astfel, în mai puţin de doi ani 18 343 de mineri au fost 
disponibilizaţi la cerere prin acordarea de salarii compensatorii. 87% dintre ei 
au fost incluşi în primul val de disponibilizări, din toamna lui 1997, fără a 
exista un program alternativ de protecţie sau reconversie profesională, în afara 
fondurilor puse la dispoziţia celor care au ales varianta disponibilizării.  

Zona a beneficiat de numeroase programe de sprijin cu finanţări externe – fie 
de conversie profesională, fie de sprijinire a întreprinzătorilor privaţi – dar 
acestea nu au putut schimba situaţia generală a regiunii, caracterizată în 
continuare printr-un şomaj ridicat şi puţine oportunităţi de afaceri. 

A. Şomajul: scade partea vizibilă, creşte partea ascunsă 

Populaţia totală a Văii Jiului este 164 000 locuitori (2001). La data de 
1.11.2001 erau 10 672 de şomeri înregistraţi, în scădere de la o lună la alta 
datorită faptului că personalele epuizează toate posibilităţile de plată. La 
începutul lunii noiembrie, 6 039 de persoane au terminat orice formă de plată. 
Aceştia sunt numai cei care s-au înscris în evidenţele Agenţiei de Ocupare şi 
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Formare Profesională în căutarea unui loc de muncă (AJFOP). Cifra reală a 
celor care nu mai primesc nici un fel de ajutor este cel puţin dublă.  

De fapt, acest an este o perioadă foarte dificilă, pentru că au terminat toate 
formele de ajutoare cei disponibilizaţi în ultimele valuri masive din 1999. 
Concret, în primele şapte luni ale acestui an, 5000 de persoane au primit 
ultimele plăţi compensatorii. Cifrele oficiale nu ţin cont de munca “la negru” 
şi, în plus, multe din cazurile care erau înregistrate la nivelul Agenţiei se 
transferă apoi către primării pentru primirea de ajutoare sociale sub forma 
alocaţiilor de sprijin sau a ajutoarelor de urgentă. Cert est că în acest an au 
beneficiat de alocaţii de sprijin peste 1 600 de persoane iar de ajutoare de 
urgentă peste 3 600.  

Fig. 1. Situaţia acordării alocaţiilor de solidaritate şi a ajutoarelor de urgenţă 
pentru perioada 1 01 2001 – 15. 07. 2001   

Localitatea Alocaţii de solidaritate  
(mii lei) 

Ajutoare de urgenţă (mii lei) 

 Beneficiari Suma Beneficiari Suma 

Aninoasa 78 248 333 233 544 500 
Lupeni 368 1374768 1072 2580500 
Petrila 233 177794 268 738000 
Petroşani 367 1490337 594 1658500 
Uricani 123 444899 419 979000 
Vulcan 340 1202012 1061 2637500 

Conform datelor de mai sus, situaţiile cele mai complicate se înregistrează 
la Vulcani si Lupeni, unde numărul celor asistaţi reprezintă aproape 10% 
din totalul populaţiei, ceea ce înseamnă un dezastru financiar pe termen 
lung pentru autorităţile locale. În Petroşani, rata şomajului în luna iulie 
2001 era de 43,3%.  

Fig. 2. Şomajul la 1 VIII 2001 
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Petroşani 3135 623 213 938 252 1109 
Lupeni 2964 365 190 429 0 1980 
Petrila 2077 278 86 409 101 1203 
Aninoasa 690 76 5 52 5 552 
Vulcan 2312 325 82 425 2 1478 
Total  12 178      

Concluzii: 

- Deşi crearea de locuri de muncă a fost declarată o prioritate pentru zonă, 
rata şomajului continuă să fie de peste 5 ori mai mare decât media naţională. 
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Fig. 4. Numărul infracţiunilor este în 
creştere. 
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- Datele care atestă scăderea şomajului nu ţin cont de numărul persoanelor 
care pierd dreptul la orice formă de ajutor de şomaj şi, mai ales, renunţă să 
mai caute oficial un loc de muncă. Numărul acestor persoane este între 6 000 
şi 12 000.  

- Şomajul cronic s-a consolidat; singura forma de venituri reprezentând-o 
ajutoarele sociale din partea primăriilor din zonă; slujbele sezoniere puse la 
dispoziţie de primării sau de firme nu le oferă acestor persoane şansa de a se 
reînscrie pe lista celor care au acces la ajutoarele de şomaj. 

B. Autorităţile locale fac cu greu 
faţă problemelor sociale 

Municipiul Petroşani, oraşul cel mai mare din 
zonă - care oferă în consecinţă cele mai multe 
alternative de dezvoltare la industria minieră - 
poate fi luat ca reper al situaţiei din zonă, în 
ceea ce priveşte evoluţiile sociale şi 
demografice. Celelalte cinci primării din Vale 
se confruntă în general cu probleme mai 
grave în ceea ce priveşte numărul persoanelor 

asistate datorită lipsei de alternative pentru dezvoltarea economică. 

Se observă că variaţiile de populaţie sunt în limite normale. La un sport 
natural de 1,80 la mie, scăderea populaţiei în anul 2000 este nesimificativă. 
Ipoteza migrării minerilor disponibilizaţi din Valea Jiului nu se confirmă, cel 
puţin la Petroşani.  

La jumătatea anului 2001, 30% din populaţia oraşului avea ca sursă de venit 
ajutorul de şomaj, ajutorul social sau cel de solidaritate. Ajutoarele sociale sunt 
deja o povară foarte mare (2,400 milioane lei) pentru primărie în condiţiile în 
care principalul plătitor de impozite la nivel local, Compania Naţională a 
Huilei, are deja datorii de peste 40 de miliarde lei (1,3 milioane dolari). Există 

temerea justificată că odată 
cu intrarea în vigoare a Legii 
venitului minim garantat 
care ar trebui asigurat de 
Primărie această instituţiea ar 
putea să intre în faliment. 

Delincvenţa: Numărul 
infracţiunilor cercetate în 
primele 9 luni din 2001 este 
mai mare decât perioadele 
precedente din anii trecuţi.  

Aproape jumătate din cele 
551 de persoane cercetate pentru infracţiunile comise sunt fără ocupaţie (232). 

Fig. 3. Evoluţia populaţiei 
în Petroşani. 

Anul Nr. locuitori 
1992 52 390 
1995 53 010 
1997 53 662 
1998 53 195 
2000 50 586 
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Creşterea numărului de infracţiuni la Petroşani a determinat detaşarea unui 
grup de gardieni publici şi jandarmi detaşaţi de la Deva care să-i suplinească 
pe cei 120 de poliţişti locali. 

Concluzii: 

- Conform proiectelor finanţate prin programele internaţionale, primăriile 
sunt principalii angajatori şi furnizori de servicii din zonă. 

- Primăriile pot oferi constant slujbe sezoniere, pe timpul verii mai ales, dar 
sumele acordate nu sunt semnificativ mai mari decât ajutoarele sociale, ceea ce 
face să există o lipsă de interes pentru aceste locuri de muncă. 

- Există o creştere îngrijorătoare a fenomenului infracţional şi nu există 
programe de contracarare a acestui fenomen. 

- Intrarea în vigoare a legii venitului minim garantat duce la necesitatea 
creşterii în medie de patru ori (pentru Petroşani) a bugetului asigurărilor 
sociale, iar primăria nu dispune de resurse pentru completarea acestui fond 

C. Reconversia profesională: formarea unui loc de muncă 
costă prea mult 

Numărul mare al şomerilor din zonă a făcut ca principalele programe care se 
derulează sau care s-au finalizat deja să vizeze în special crearea de noi locuri 
de muncă. Reorientare profesională a şomerilor prin organizarea unor cursuri 
de recalificare în perioada 1997 - 1999 nu au avut efectul scontat. Numărul 
celor care au efectuat aceste cursuri era pentru acea perioadă de 3% din 
personalul disponibilizat şi 6% din cel angajat încă la CNH.  În 1999 s-au 
înscris la cursuri 522 de persoane. Dintre acestea, 151 erau şomeri (94 au 
încheiat cursul). Alţi 75 de şomeri au fost înscrişi la cursurile de recalificare 
(57 au absolvit) şi 27s-au angajat. În urma a patru din cele şase serii de cursuri 
derulate la Petroşani, nici unul dintre şomerii care au absolvit cursul nu a 
reuşit să se angajeze conform noii pregătiri. Mai mult, patru cursuri au fost 
organizate la cererea unor angajatori care apoi şi-au încălcat convenţiile cu 
AJOFP Petroşani şi nu au mai angajat personal în noile calificări. În ceea ce 
priveşte perioada 1997 - 1998, la programele de recalificare s-au înscris 251 de 
şomeri şi au absolvit 171. Dintre aceştia doar 21 au reuşit să se angajeze. 

Pentru 2000 -2001 situaţia nu se prezintă mai bine. În noiembrie 2001, 120 de 
persoane urmaseră cursuri de calificare la Petroşani. 46 au terminat cursuri 
gratuite făcute la cererea angajatorilor (aceştia se pare că vor fi angajaţi 
aproape toţi). Alţi 200 sunt programaţi pentru acest an pentru începerea unor 
cursuri obişnuite, "de întâmpinare a pieţei". Rata de angajare pentru aceste 
cursuri este de 20%, conform evaluărilor AJOFP.  

Serviciile de “creare de locuri de muncă în cadrul comunităţii”, finanţate de 
Bănca Mondială şi de autorităţilor locale, au dus la apariţia unui număr limitat 
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de job-uri (Vulcan – 126,  Lupeni – 190,  Petroşani – 210, Petrila – 160,  
Aninoasa – 129) şi acestea numai pe o perioadă limitată. 

Per total, programele active de creare a locurilor de muncă au rezultate 
dezamăgitoare, atât ca număr de 
slujbe create cât şi raportat la 
costurile pentru fiecare loc de 
muncă nou apărut. Sunt mai 
multe programe de asistenţă 
pentru Valea Jiului: finanţări ale 
Agenţiei Regionale de Dezvoltare 
Vest; facilităţile de care 
beneficiază regiunea Valea Jiului 
ca zonă defavorizată; programul 
“Atenuare a impactului social” al 
Agenţiei Naţionale pentru 
Dezvoltare şi Implementare a  
Programelor de Reconstrucţie a 
Zonelor Miniere (ANDIPRZM) 
care prevede oferirea de micro-

credite, oferirea de spaţii de afaceri pentru întreprinzători şi acordarea de 
stimulente financiare pentru reconversie profesională. Dar rezultatele 
semnificative se lasă aşteptate (Fig. 5). 

Uniunea Europeană a acordat aproximativ 10 milioane de euro pentru 
reconstrucţia economică şi socială a zonei. Suma a fost acordată prin două 
programe: 

• MARR Grant Fund, cu 6 milioane Euro pentru Valea Jiului şi Gorj 
pentru infrastructură şi măsuri active pe piaţa muncii. S-au aprobat 34 
de proiecte în Valea Jiului, pentru care au fost alocaţi  2 650 000 Euro. 
Aceasta a dus la crearea a aproximativ 200 de locuri de muncă 
permanente. Rezultă un cost exorbitant de 13 000 Euro pentru fiecare 
loc de muncă. E drept că cea mai mare parte din proiecte au ca obiect 
lucrări de infrastructură sau reamenajări de mare amploare care vor 
oferi servicii de utilitate publică, principalii parteneri fiind primăriile 
din zonă. Totodată numărul de locuri de muncă temporare  a fost 
ridicat.  

• „Schema de Credite şi Grant-uri pentru IMM-uri” cu un buget de 4 
milioane Euro, constă în credite şi grant-uri acordate prin intermediul 
unei bănci selecţionate prin licitaţie. Banca aleasă pentru zona Văii 
Jiului a fost BCR. Aceasta a aprobat doar 6 proiecte de finanţare (din 
industrie uşoară, prelucrarea lemnului, servicii, mediu) pentru că 
specificul proiectului cerea o componentă comunitară iar garanţiile 
solicitate de bancă au fost dificil de satisfăcut. 

Fig. 5. Locuri de muncă create în toamna 
lui 2001 
 Planificat 

2001 
Aug Sep Oct

Petrosani 174 1 54 55 

Vulcan 45 0 6 6 

Petrila 13 0 5 5 

Aninoasa 37 0 20 20 

Lupeni 45 0 10 10 

Uricani 36 0 0 0 
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Concluzii 

- Peste 50% dintre cei care urmează cursurile de pregătire profesională sunt 
femei. Acestea au şi mai mari şanse de angajare, date fiind meseriile pentru 
care se califică: textiliste, vânzătoare etc. S-ar putea spune că acest cursuri sunt 
eficiente mai mult pentru soţiile minerilor decât pentru aceştia. 

- Nu există încă o evaluare a serviciilor pe termen lung puse la dispoziţie prin 
sistemul de credite reduse, dar după primele reacţii se pare că nu toţi agenţii 
economici care au făcut angajări pe baza liniilor de creditare vor putea susţine 
aceste locuri de muncă conform intenţiilor iniţiale, ceea ce va ridica 
substanţial costul unui loc de muncă format în acest sistem 

- Există un cost exagerat pentru formarea locurilor de muncă pe termen lung 

- Garanţiile cerute de bănci pentru acordarea de credite avantajoase sunt, 
conform legilor bancare, greu de satisfăcut pentru investitorii din zonă şi de 
aceea devin aproape inutilizabile 

D. Conflictele de munca: puterea sindicatelor este prea mare 

Deşi nu există întârzieri în plata salariilor, între conducerea CNH şi sindicate 
există o continuă stare de tensiune. În condiţiile schimbărilor de la nivelul 
conducerii companiei, Liga Sindicatelor Miniere Valea Jiului a încercat să-şi 
menţină poziţia puternică. Conducerea CNH reclamă ca principală problemă 
în abordarea relaţiei cu sindicatele Contratul Colectiv de Muncă semnat în mai 
anul trecut şi care împiedică luarea unor măsuri de natură managerială. 
Contractul a fost atacat în justiţie de grupări care nu recunosc autoritatea Ligii 
Sindicatelor Miniere ca unic reprezentant al minerilor din zonă. O situaţia 
aberantă este cea în care o parte a conducerilor administrative ale minelor sunt 
membri de sindicat şi semnează documente sindicale împotriva conducerii 
administrative din care fac parte. 

Într-adevăr, sunt anumite prevederi în contractul colectiv de muncă ce 
limitează activitatea de management a conducerii companiei: 

Art. 27 - Unitatea, la sesizarea scrisă a sindicatelor se obligă să aplice 
măsuri disciplinare mergând până la desfacerea contractului individual 
de muncă celor care denigrează, calomniază, insultă sau lovesc liderii 
organizaţiilor sindicale incluse în LSMVJ. 
Art. 67 - Angajarea şi încadrarea în muncă a oricărei persoane se face 
numai cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare de către 
conducătorul unităţii cu avizul consultativ al sindicatului 
Art.79 - (9)Sindicatul va participa prin împuterniciţii săi la orice formă de 
examinare organizată în cadrul unităţii sau subunităţii 
Art. 84 şi 87 prevăd ca vicepreşedintele comisiei de concurs pentru 
ocuparea oricărui post sau calificare ( muncitor sau din conducere 
administrativă) să fie reprezentatul sindicatului 
Art. 97 c. - Indiferent de forma de transfer, este necesar avizul 
sindicatului 
Art. 99 (3) - Concedierea nu este posibilă fără avizul prealabil al 
sindicatului 
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Art. 203 - în fiecare subunitate, există o comisie mixtă CNH –LSMVJ 
pentru angajarea salariaţilor. (Salariaţii care fac cere de angajare au 
nevoie în prealabil de avizul sindicatului) 

Concluzii: 

Actualul contract permite sindicatelor să intervină sau să se opună unor decizii 
manageriale care nu sunt de competenţă sindicală 

Controlând sistemul de angajări, concedieri şi promovări, sindicatele îşi 
perpetuează sistemul de recrutare şi cel de influenţare a deciziilor la toate 
nivelurile 

Nu mai există nici o legătură între LSMVJ şi minerii care şi-ai părăsit serviciul 
în urma disponibilizărilor colective 

Este mai mult decât probabil că în cazul în care conducerea CNH va încerca 
să scoată o parte din prevederile pe care nu le agreează din contractul colectiv 
de muncă pe anul 2002, sindicatele să recurgă la grevă. 

Recomandări generale: 

1. Muncile sezoniere par să fie unica soluţie valabilă în regiune. De vreme ce 
costul unui loc de muncă permanent este exagerat, programele de protecţie 
socială pot miza pe formarea celor temporare. Pentru ca oamenii să fie 
interesaţi de acestea, ar trebui ca: 

• salariile să crească, astfel încât să nu mai fie comparabile ca valoare cu 
ajutoarele sociale 

• cei care au efectuat o activitate temporară să fie reprimiţi în şomaj. 

Toate acestea ar duce la degrevarea pe anumite perioade a bugetelor locale de 
obligaţiile legate de plata ajutorului social de care primăriile se vor achita tot 
mai greu odată intrată în vigoare legea venitului minim garantat. 

2. Constituirea unui fond de garantare a creditelor, care să le facă mai 
accesibile întreprinderilor care nu pot oferi garanţiile severe cerute de băncile 
comerciale.  

3. Reducerea rolului pe care Compania Naţională a Huilei îl are în cadrul 
comunităţii. CNH nu este numai principalul angajator (si principalul datornic) 
dar şi principala companie şi cea mai influentă - informal vorbind – instituţie 
din zonă. Formarea unei alternative instituţionale cu sprijinul guvernului (o 
universitate puternică, nu axată pe inginerie de mină, un centru de afaceri, un 
complex turistic sau susţinerea unei alte investiţii majore) este singura cale de 
anihilarea a impactului negativ pe care îl are concentrarea de putere informală 
din jurul CNH. De asemenea, acest lucru ar duce la diminuarea treptată a 
influenţei sindicatului în viaţa socială.  
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4. Este de dorit ca negocierea Contractului colectiv de muncă să înceapă cu 
mult înaintea datei de 1 aprilie 2002 pentru a se putea avea o marjă de timp 
mai lungă de negociere cu sindicatele miniere. Ar trebui redusă posibilitatea 
sindicatului de a interveni în probleme manageriale şi capacitatea de a bloca 
restructurarea şi reorganizarea. În cazul în care negocierea contractului  
colectiv se va face în timp scurt, este aproape cert că sindicatele vor recurge la 
conflicte de muncă pentru a păstra controlul conferit de actualul contract.  


