
Sibiul duce lipsa de mana de lucru
Judetul Sibiu a cunoscut, in ultimii ani, importante dezvoltari economice si industriale. Asa s-a ajuns
intr-o situatie pe care nu multi o preconizau in urma cu ceva timp. Dupa ce, o data cu restructurarile,
judetul si intreaga tara inregistrau o rata extrem de ridicata a somajului, acum Sibiul se confrunta cu o
lipsa acuta de mana de lucru. Cel care a tras un semnal de alarma in acest sens a fost Paul Pacuraru,
ministrul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse (M.F.E.S), prezent ieri, la Sibiu. „Daca cu putin timp in
urma, somajul era o problema, in acest moment ne confruntam cu situatia unei lipse de forta de munca ",
a declarat Pacuraru. Ministrul considera ca principala vina pentru aceasta criza o au scolile, care au
renuntat la pregatirea elevilor in domeniul industrial. „Interesul scolilor pentru instruirea elevilor in
diverse meserii a disparut o data cu restructurarile din industrie, care a cunoscut o evolutie descendenta in
ceea ce priveste forta de munca, din cauza disponibilizarilor. Toata lumea a crezut ca industria
romaneasca a murit si ca nu mai e nevoie de sudori, lacatusi, maistri, mecanici si alte asemenea meserii.
Ei bine, acum industria se ridica din nou si cere forta de munca, dar, din pacate, se loveste de aceasta
criza ", a mai precizat ministrul MFES. Acesta a tinut sa sublinieze ca nu doar judetul Sibiu se confrunta
cu aceasta situatie, ci intreaga tara, si ca, in anumite zone, se incearca deja combaterea crizei. „De
exemplu, investitorii italieni din judetul Olt au demarat un proiect de readucere in tara a romanilor plecati
sa lucreze in Italia ", a incheiat Paul Pacuraru. Rata somajului se afla pe o panta descendenta la nivelul
intregii tari. Daca cel mai mare procent al somerilor este de 9,7 la suta si se inregistreaza in judetul
Mehedinti, cei mai putini someri (1,7 la suta) sunt in Timis. Judetul Sibiu se afla pe undeva pe la mijloc,
cu un procentaj de 3,9 la suta, in timp ce capitala are o rata a somajului de 2,2 la suta dintre somerii tarii.
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