
Someri cu rate la banca
Pana mai anul trecut, Agentia Judeteana de Ocupare a Fortelor de Munca era acea institutie care afisa
insistent locuri de munca vacante. Organiza burse si nu reusea sa gaseasca angajati pentru Carrefour, de
exemplu. Azi, este locul povestilor triste.

 Programul institutiei de pe strada Morilor incepe de la opt. Dar pe la 7.30 apar primii someri. Cu ranite,
veniti din judet. Povestesc in tacere inainte sa li se deschida holurile institutiei. Pe la 8.30, la coada din
holul institutiei tac ingrijorati cativa zeci de proaspeti someri ai Sibiului din 2009. "De la inceputul anului
sunt tot mai multi", ofteaza paznicul.

 intr-un contrast total cu spiritul oamenilor, din boxele instalate aproape de paznic rasuna vesel "baby,
hands up, give your hands up". Nimeni nu asculta muzica. E vreme doar de ingrijorare. Cate un somer din
judet incearca sa grabeasca mersul cozii. "Uite cate ghisee sunt si o singura doamna ne da adeverinte".
Nimeni nu ii sustine demersul. Fiecare are gandurile lui triste.

 Gheorghe Floca a venit din Arpas si are peste 50 de ani. "Am mai fost somer, dar demult, dupa
Revolutie. Acum am trei rate la banca si nici sotia nu lucreaza nicaieri. Copii au si ei problemele lor.
Primesc somaj sase luni. Nu stiu ce fac dupa aceea". A lucrat in constructii, domeniu in care crede ca nu
mai are nicio sansa. "Dar unde sa mai am sanse la varsta mea?". Se gandeste serios la ziua in care
reprezentantii bancari ii vor bate la poarta sa ii puna sechestru pe bunuri. E barbat, se tine tare. Vecina de
coada din Avrig are, insa, ochii deja umezi. Nu e singura la somaj. Ci insotita de sot. Amandoi dati afara
de la o firma de constructii in aceeasi zi. Nu le e de ei, ci de copilul lor care sufera de leucemie.
"Tratamentul lui ne costa 10 milioane pe luna. Ce sa facem acum cu el? O sa il tinem acasa, sa moara sub
ochii nostri, asa am ajuns. Nu cred ca patronii sunt de vina. Vina e mai sus, la Parlament, caci daca nici
patronii nu ne pot da de lucru de unde sa ne si plateasca". Femeia plange, nu mai are putere de declaratii.
Barbatul ii sopteste cateva cuvinte. Sunt din Avrig si spun ca nu au unde sa se angajeze acolo.
 La coada sunt si cativa "someri cu vechime". Furdui Iloaie vine din Rosia de cativa ani la Sibiu, la
AJOFM. Are 58 de ani si a lucrat in zootehnie, cand se mai putea vorbi de asa ceva, acum mai bine de 20
de ani. "Acum daca mananc o data pe zi bine sunt multumit. Le bere nici nu imi mai e capul. Am un calut
si cu el car lemne. La varsta mea nimeni nu ma mai angajeaza. Sa lucrez la negru, primesc patru-cinci
milioane de lei vechi. Din care dau o gramada de bani pe naveta, pe mancare. Nu raman cu nimic. Mai
bine oi muri in caruta, muncind cu calutul meu".

 Mai vesel e Grigore Puscuta, care pana anul trecut era propriul lui sef. "Aveam autorizatie, pe care
plateam 30 de milioane de lei pe trimestru. Acum nu mai fac banii astia, hat. Poate ma angajez ca
paznic", se incurajeaza nea Grigore, notand atent cateva numere de telefon. in jurul lui e liniste. Din boxe
rasuna o doina pentru coada tot mai numeroasa.

 Şomaj ca in 2001
 Anul trecut, numarul somerilor din judetul Sibiu era de aproximativ 5.800, ceea ce ducea la o rata a
somajului de 3,2 procente. Oficialii AJOFM Sibiu estimeaza pentru anul acesta o crestere a numarului
somerilor pana la 8.000, cu un procent de opt la suta. Judetul Sibiu a mai cunoscut o astfel de rata a
somajului in 2001. Cei mai multi sibieni fara un loc de munca erau inregistrati in 2000, cand rata
somajului a atins 10,7 procente.
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