
Candidati la Occident - La munca peste hotare
Romania a incetat, de mult, sa mai fie considerata tara sanselor oferite si a viselor implinite. Cel putin
asa reiese, atat din statisticile Oficiului pentru Migratia Fortei de Munca, cat si din spusele
reprezentantilor agentiilor de plasare a fortei de munca. Pentru un ban in plus, tot mai multi romani,
indiferent de varsta sau pregatire, prefera sa-si ia lumea in cap “dincolo"  si sa paraseasca meleagurile
natale, fie si pentru o perioada mai scurta de timp. Sibienii nu fac nici ei exceptie. Si lor le surade ideea
de a munci in strainatate, in schimbul unui trai decent. Sute de solicitari ajung, lunar, pe birourile
agentiilor de plasare a fortei de munca, din partea celor dispusi “sa puna osul la treaba" , peste hotare.
In plus, anul trecut, prin medierea OMFM, apoape 40.000 de romani au obtinut contracte in strainatate,
printre care si 1.000 de sibieni
  
  O comunitate de doua sau trei milioane de romani, un numar incert de muncitori ilegali, estimat la
cateva sute de mii de persoane, apropierea culturala si un salariu, care nici macar nu poate fi comparat cu
cel din tara reprezinta principalele atractii ale romanului dornic de munca in strainatate. Acest miraj este
impartasit, anual, si de cateva mii de sibieni, care “isi iau lumea in cap"  pentru a strange un ban bun,
dincolo. Majoritatea concitadinilor aleg Germania, insa nu refuza nici tarile mai “exotice" . 
  Locuri limitate pentru romani
  Cele mai multe contracte de plecare in strainatate sunt realizate de Oficiul pentru Migratia Fortei de
Munca. Pentru agentiile cu acest specific, plasarea fortei de munca nu functioneaza asa cum ar trebui.
Mai mult decat atat, reprezentatii lor sustin ca, pentru romani, locurile sunt limitate in tarile straine. Si
asta, pentru ca, majoritatea tarilor occidentale angajeaza cu prioritate, somerii lor, urmand persoanele din
tarile Comunitatii Europene si abia apoi, cele care asteapta sa adere la Uniunea Europeana. Asa se face ca
Romania se situeaza undeva, pe ultimele locuri in “lista de asteptare" . In plus, Oficiul pentru Migratia
Fortei de Munca a incheiat conventii cu tari precum Germania sau Spania. Pentru restul statelor, cele care
colaboreaza cu agentiile, nu exista conventii. “Singura tara cu care noi am putut sa lucram, in ultimii
cinci ani, este Italia, iar domeniile in care trimitem oamenii la munca sunt asistenta medicala si
prelucrarea fierului. Italia are o lipsa foarte mare de asistenti medicali. Din pacate insa, pentru a putea
prinde un astfel de contract, este nevoie de foarte multe acte si necesita un timp de asteptare de cel putin
un an, uneori chiar si doi, iar oamenii sunt foarte nerabdatori sa plece repede, imediat dupa depunerea
actelor. In afara de asta, pentru a lucra in domeniul asistentei medicale, ei trebuie sa cunoasca foarte bine
limba italiana, sa treaca peste un examen la Colegiul Asistentilor Medicali din Italia si sa aiba experienta
in domeniu, de cel putin un an. Depun ceva efort, dar totul, in schimbul unei sume de aproximativ 1600
de euro, lunar" , precizeaza Laura Fotache, administrator in cadrul firmei de plasare a fortei de munca in
strainatate SC Discount. 
  Un alt domeniu in care firma a reusit sa trimita forta de munca in Italia este reprezentat de confectiile
metalice, insa modalitatea, ceva mai costisitooare, a fost detasarea lor, de la locuri de munca din
Romania. Cei care doresc sa ocupe posturi de sudori, lacatusi sau electricieni nu trebuie neaparat sa
vorbeasca italiana, in schimb sunt nevoiti sa cunoasca foarte bine meseria, intrucat ei sunt supusi unor
probe de lucru. Amatorii sunt nevoiti sa astepte intre 4 si 6 luni si sa aiba experienta in domeniu, de
minimum un an. Plecarea le va scoate din buzunare aproximativ 500 de euro, in conditiile in care,
salariul se invarte in jurul sumei de 1300 de euro.   
  
  Multi veniti, putini plecati
  Cand vine vorba sa castige un ban in plus, sibianul nu mai tine cont de varsta sau de pregatire
profesionala. El da fuga la agentie, in speranta obtinerii unui contract in strainatate. De la absolventi si
pana la persoane mai in varsta, toti sunt dispusi sa treaca granitele tarii. “Asa cum se stie deja, mai ales
tinerii sunt cu gandul la plecare. Primim foarte multe cereri din partea absolventilor, insa noi nu prea avem
ce sa le oferim. Nu putem sa le dam sperante desarte, pentru ca locurile sunt foarte putine si se obtin
extrem de greu" , precizeaza Laura Fotche. Reprezentantii agentiilor au observat, de asemenea, ca foarte
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multe persoane cu studii superioare cer ajutorul agentiilor, chiar si pentru “joburi"  mult mai joase decat
specilaizarea pentru care s-au pregatit. “Am avut de-a face, de exemplu, cu ingineri care au plecat pe
postul de lacatus, dar pentru un salariu de peste sase ori mai mare decat la noi. Vin medici, ingineri,
informaticieni sau absolventi ai facultatii de drept, care sunt dispusi la orice munca. Avem cereri cu
sutele, in fiecare luna. In ultimul timp, am ajuns sa nici nu le mai preluam pe cele care stim noi ca nu au
nici un viitor. Din pacate, procentul celor care reusesc sa plece se situeaza undeva intre cinci si zece la
suta. Ei trebuie totusi sa fie constienti ca si in strainatate munca este destul de grea si ca nimeni nu ii
protejeaza. In plus, seriozitatea si disponibilitatea pentru munca sunt calitatile de care trebuie sa dea
dovada. Pana acum, nu ne-am confruntat cu situatii in care  de-ai nostri sa fie trimisi inapoi in tara, pentru
ca nu s-au descurcat" , explica administratorul agentiei. 
  Incredere oarba
  Desi sibienii au o oarecare preferinta pentru Germania, cei hotarati sa plece la munca in strainatate nu
mai tin cont nici macar de tara sau domeniul de activitate. Reprezentatii agentiilor de acest gen au
observat ca, oamenii sunt atat de dornici sa ia drumul “tarilor tuturor posibilitatilor"  incat, de cele mai
multe ori nici nu citesc contractele, nu se pregatesc si nu se informeaza, motiv pentru care, multi se
“trezesc"  si fara bani si fara contract. “Oamenii trebuie sa inteleaga ca noi, ca si extracomunitari, nu avem
ce cauta intr-o tara straina, fara o viza de lucru pe pasaport, indiferent de promisiunile si conditiile pe care
le impun directorii firmelor. Pot fi . Este absolut necesar ca ei sa citeasca atent contractul, sa incerce sa
contacteze firma din strainatate, sa vada daca exista sau nu si ce anume le ofera. Am observat ca
increderea este oarba, iar multi se “ard" , din aceasta cauza. Cei care reusesc insa sa plece, de regula,
revin in tara imediat dupa expirarea contractului, iar daca au sansa, se intorc pentru un nou contract. In
cazul lor, plecarea le prieste. Transformarea in bine este evidenta: intineresc si devin mai siguri pe ei" ,
mai spune Laura Fotache. 
  
  Sibienii prefera Germania
  In 2004, prin medierea Oficiului pentru Migratia Fortei de Munca au obtinut contracte 39.241 de
romani, care au castigat aproape 101 milioane de euro. Dintre acestia, cel putin 1000 provin din
judetul Sibiu, dintre care, cei mai multi “au prins"  un contract in Germania. Reprezentantii
OMFM sustin ca sibienii au ales Germania pentru ca stiu cel mai bine limba germana, iar multi au
chiar rude in aceasta tara. “Sibiul este printre primele judete din tara care a trimis muncitori in
Germania. In tot acest timp, persoanele mediate in tarile cu care Romania a incheiat acorduri
privind schimbul de forta de munca au fost in Germania - 23.232 lucratori ca sezonieri, in
agricultura, dar si studentii au ales sa munceasca aici. Urmeaza Spania cu 15.938 lucratori in
agricultura, constructii si industrie, precum si sezonieri cu contracte nominale, Elvetia - 59
lucratori, Ungaria - 11 lucratori si Luxemburg - un singur lucrator. “Numarul contractelor de
munca in strainatate obtinute de catre cetatenii romani prin intermediul Oficiului pentru Migratia
Fortei de Munca este aproape dublu fata de anul precedent. Daca in 2003, primul an de activitate
al OMFM, prin intermediul Oficiului au plecat la lucru in strainatate 22.305 lucratori, in anul 2004
s-au obtinut aproximativ 40.000 de contracte de munca. Anul trecut cel putin 65.000 de persoane au
plecat la munca intr-o alta tara" , au declarat surse din cadrul OMFM. Acestea au mai precizat ca
OMFM a reusit recrutarea si plasarea fortei de munca si in tari cu care nu erau incheiate acorduri.
In Italia s-au obtinut 76 de contracte de munca in domeniul hotelier si medical, in Qatar lucreaza
21 de asistente medicale, iar in Ungaria s-au mai obtinut 11 contracte de munca, in domeniul
constructiilor, medical si agricultura. Venitul mediu total pe contract al romanilor care au plecat
prin OMFM in Germania a fost in 2004 intre 870 si 1500 euro, in Spania intre 800 si 1500 euro, in
Elvetia intre 3.000 si 4150 euro, in Italia intre 800 si 1500 euro, in Ungaria 500-750 euro, S.U.A. -
3.900 euro, iar in Luxemburg, in domeniul informatic, pe 12 luni - 2400 euro. Conform statisticilor,
romanii plecati la munca in strainatate au adus in tara peste 100 milioane de euro.
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